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Sammanfattning  
Denna uppsats behandlar hur fem skolkuratorer artikulerar vad som är de vanligaste problemen 

som elever de möter brottas med samt undersöker vilka faktorer som begränsar skolkuratorerna 

att vara tillgängliga för sina elever. Forskningsfrågorna som behandlar syftet är hur 

skolkuratorerna ser på elevernas psykiska ohälsa, hur skolkuratorerna förebygger psykisk 

ohälsa och vilka hinder skolkuratorerna stöter på för att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer samt en deltagande 

observation. De teoretiska utgångspunkterna som används är barnperspektiv, socialt stöd och 

rollteori. Resultatet visar att skolkuratorerna upplever att de flesta elever generellt mår bra, att 

de har förutsättningen för att kunna må bra men de besvär som skolkuratorerna pekar på hos 

eleverna är bland annat depressioner, prestationsångest och ensamhet, där ensamheten är den 

faktor som samtliga skolkuratorerna anser att eleverna brottas mest med. Skolkuratorerna 

menar att ensamheten inte handlar om mobbning, utan snarare om elevens svårigheter med 

social kompetens. Resultatet visar även att motverka psykisk ohälsa bland eleverna främst 

handlar om skolkuratorns tillgänglighet för eleverna. Skolkuratorn ska genom interaktion ge 

emotionellt stöd till eleven men för det krävs att skolkuratorn ska ha tid och resurser vilket 

samtliga skolkurator i studien anser är begränsningen i deras arbete.  
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Abstract  
This study examined how five school counselors articulates the most common problems 

students they meet contend with and studied the factors that obstruct school welfare to their job 

of being available for students. The study’s main questions are how the school counselors 

looks at students’ mental illness, how school counselors prevent mental illness as well as the 

obstructions that the counselors contend with. The methodology for this study is qualitative 

interviews and participatory observation. The theoretical basis of this study are the children’s 

perspective, social support and role theory. The result shows that school counselors felt that 

most students generally had a great mental health and that they had the basis for wellbeing. 

However the issues that school counselors noticed are among depression, performance anxiety 

and loneliness, where loneliness are the main problem among students. School counselors 

suggests that loneliness is not due to bullying, the reason to loneliness among students are 

often lack of social competences. The result suggests that the school counselors’ availability is 

important to improve students’ mental health. School counselors’ main tool to achieve mental 

health among students are their social support, but they need time and resources to succeed, 

which most school counselors feels is a limitation for them.   
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1. Inledning 

I slutbetänkandet från Utredningen om ungdomars psykiska ohälsa (SOU 2006:77) rapporteras 

att de flesta ungdomarna mår relativt bra men att de senaste 20 åren har ungdomars 

nedstämdhet, orolighet, brist på sömn och värk ökat (a.a., s.28). Vidare informeras att 

ungdomarna upplever mycket stress på grund av ungdomars prestationskrav, dessa problem 

påverkar individen men syns inte utifrån. Denna benämning kallas inåtvända psykiska problem 

(a.a, s.28f). Detta påtalar även Bris rapport ”Se hela mig!” (2012) att många av dagens 

ungdomar lider av depression, ångest, stress, sömnproblem, ätstörningar och att de skadar sig 

själva. Anledningen till detta är stor, men det som rapporterades mest handlar om att 

ungdomarna känner sig ensamma med att bära tunga hemligheter och stor smärta. Resultatet 

från denna rapport visar att de flesta ungdomar som söker hjälp har svårt att lita på att vuxna 

kan förstå deras situation och lidande. Detta resulterar i att ungdomarna inte väljer att vända sig 

till vuxna. Det som är chockerande är att ungdomarna i rapporten upplever ofta att de 

signalerar till sin omgivning att de inte mår bra men att det inte är någon som fångar upp dem. 

De upplever att det finns brist i den professionella nivån (a.a, s.9).  

En av de professionella nivåerna är kuratorn i skolan som har ett relativt brett uppdrag då 

arbetet utförs på individ-, grupp- och organisationsnivå med ett direkt elevarbete och indirekt 

förebyggande arbete mot psykiska ohälsa. Skolkuratorns uppdrag innebär ett självständigt 

arbete utan kollegor av samma profession. Skolkuratorn ska ha en elevfokus och se till hela 

sammanhanget kring eleven. Däremot är det skolans ansvar att erbjuda bland annat en god 

arbetsmiljö, förebygga mobbning och kränkande behandlingar/trakasserier. Det är alltså viktigt 

att elever som far illa eller uppvisar tecken på ohälsa ska uppmärksammas av skolan, lärare och 

framförallt av skolkuratorn (D-Wester 2005, s.12f & 21).  

 

Akademikerförbundet SSRs undersökning visade vidare att den alltför höga 

arbetsbelastningen gjorde att 75 % av kuratorerna valde bort förebyggande 

arbetsuppgifter på grund av tidsbrist och att 90 % inte kunde utföra sitt arbete 

enligt planering (Akademikerförbundet SSR 2014, s.3). 

Skollagen utökades 2010 med att varje skola ska ha tillgång till en skolkurator, men Rädda 

barnen och Akademikerförbundet menar att ordet ”tillgång” är alldeles för vagt formulerat för 

att säkerställa tillgängligheten till en skolkurator för eleverna. Lagen preciserar inte hur ofta 

skolkuratorn ska finnas tillgängligt för eleverna, antal elever som en skolkurator ska vara 

ansvarig över eller generellt hur tjänsten ska se ut (Akademikerförbundet SSR 2014, s.3; Rädda 

barnen 2012, s.20). Citatet ovanför visar hur dagens skolkuratorer kämpar trots skollagen och 

detta resulterar att arbetet inte blir ordentligt genomfört. I en rapport från Novous som fått i 

uppgift av Akademikerförbundet att kartlägga skolkuratorer genomfördes 2013, visar att 43 % 

av skolkuratorerna hade mellan 500 och 1 000 elever, 12 % hade till och med fler än 1 000 

elever och det framkom att det finns skolkuratorer med mer än 6 000 elever. I rapporten 

framkom det även att skolkuratorerna själva anser att 300 elever per skolkurator är brytpunkten 

för att kunna göra ett gott arbete. Akademikerförbundet menar att istället för att anställa fler 
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skolkuratorer så har kommunerna löst den nya skollagens krav om ”tillgång till” genom att ge 

befintliga skolkuratorer mer ansvar över fler elever och skolor för att undvika att bryta mot 

lagen (Akademikerförbundet 2013).  

I en pilotstudie som gjordes inför C-uppsatsen undersöktes en skolkurators svårigheter att nå ut 

till elever. Informanten berättade att eleverna, de flesta tjejer, känner inga svårigheter att ta 

steget att prata ut med en kurator. I resultatet från studien framgick det att informanten är 

ansvarig över tre olika skolor i kommunen, där hon har i uppgift att besöka skolorna varje 

vecka. Det innebär att informanten har cirka 1 ½ dag på sig i varje skola per vecka och detta 

påverkar de individuella samtalen med eleverna i och med att skolkuratorn har begränsad tid. 

Informanten berättar vidare att gruppsamtal är första prioritering, andra prioritering handlar om 

att handleda skolpersonal och sista prioritering är individuella samtal med elever. I resultatet 

framkom det även att det finns sex skolkuratorer i hennes kommun och anledningen till den 

låga siffran, ansåg hon handlade om skolrektorernas okunskap om skolkuratorns arbete. 

Rektorerna, vad informanten anser, förstår inte vikten med kuratorer och väljer därför att 

begränsa skolkuratorns arbetstid på respektive skola.  

Akademikerförbundet visar elevernas åsikter i en undersökning där de berättar att de skulle 

vilja prata med en kurator oftare om det var möjligt (Akademikerförbundet 2014, s.4). Det är 

därav relevant och aktuellt att lyfta fram detta ämne inom forskning men även i det praktiska 

arbetet för att ge förståelse för skolkuratorns viktiga roll för barn och ungdomar. 

1.1 Syftet 

På grund av de diskussioner som förts ovan om försämringar i barns och ungdomars 

psykosociala hälsa och skolkuratorns svårigheter med begränsad tid samt oklara 

arbetsuppgifter, är syftet med uppsatsen att kvalitativt undersöka hur skolkuratorer artikulerar 

vad som är de vanligaste problemen som elever de möts brottas med samt undersöka vilka 

faktorer som begränsar skolkuratorer att vara tillgängliga för sina elever. 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Hur ser skolkuratorerna på denna studie på elevernas psykiska ohälsa?  

2. Hur förebygger skolkuratorerna i denna studie psykisk ohälsa? 

3. Vilka hinder upplever informanterna för att förebygga och främja hälsa? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Följande avsnitt i denna studie kommer att behandla  kort bakgrundsinformation om 

skolkuratorn och elevhälsoteamet som kuratorer ska ingå i. Därefter presenteras tidigare 

forskning inom området av både internationell och nationell forskning. Denna del delas in i tre 

teman: Barns och ungdomars psykiska ohälsa, Barns och ungdomars behov av socialarbetare i 

skolan och Behov av att tydliggöra skolkuratorns yrkesroll. Avsnittet därefter redogör för 

studiens valda teorier Femenologi och barnperspektivet, Socialt stöd och Rollteori som anses 

relevant för uppsatsen. Efter detta redogörs för den metodologiska ansatsen för studien, 

förförståelse, urval, genomförande, etiska övervägande, transkribering och analysmetod samt 

analysverktyg. Därefter beskrivs studiens resultat med analys av tidigare forskningen och de 
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valda teorierna, som är indelade i tre kategorier. Vidare följer diskussionsdelen där studiens 

resultat och analys sammanfattas i relation till syftet och forskningsfrågorna. Avsnittet 

innehåller även metodologiska övervägande. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

studier.  

1.4 Bakgrund 

Enligt D-Wester (2005) anställdes den första skolkuratorn 1943 i Stockholm på Norra Latin 

läroverk efter att staten satsade på folkhälsa i Sverige (a.a, s.12f). Från att den första 

skolkuratorns anställdes till idag har skolkuratorns arbetsuppgifter sett annorlunda. Från början 

var arbetsuppgifterna av upplysande och rådgivande karaktär där man behandlade studie- och 

yrkesval, ekonomiska och praktiska frågor. Skolkuratorn var för många då väldigt oklart och 

förvirrande då gränsen mellan skolkuratorn och skolsköterskan var otydlig, eftersom 

skolsköterskan likt skolkuratorn skulle ha sociala, rådgivande och stödjande arbetsuppgifter. 

Skolkuratorns arbetsuppgifter kunde alltså utföras av skolsköterskan (Isaksson & Larsson 

2012, s.25ff). Idag tar skolkuratorer inte hand om studie- och yrkesfrågor utan ersatt av ett mer 

elevnära arbete med inriktning på psykosocialt arbete, men även ingår personalkontakt då 

skolkuratorern ska ge råd och stöd till övriga skolpersonal som kallas för handledning. 

Dessutom har kraven på utbildningen för kuratorer blivit tydligare än tidigare då det idag krävs 

vanligen socionomexamen (a.a., s.30f). Som D-Wester skriver så är skolkuratorer ensamma i 

sin profession som socionom i skolan och arbetet beskrivs ofta som självständigt arbete på 

pedagogernas arena (i och med att majoriteten av skolverksamheten är lärare). Skolkuratorer 

och lärarna har olika synsätt, förhållningssätt och arbetssätt. Vidare skriver D-Wester att 

skolkuratorn kollar på hela kontexten, det vill säga på eleven, klassen och skolan till skillnad 

från lärarna som har ett annat synsätt på vad som är rätt att göra för den enskilde eleven och 

ibland också har åsikter om hur skolkuratorer borde göra i vissa elevärenden (a.a., s. 11ff). Det 

är inte bara lärarna som har förväntningar på skolkurator utan de möter många olika 

förväntningar – från elever, föräldrar och personal och det är dessa faktorer som påverkar 

arbetet för kuratorerna. Andra faktor påverkar också arbetet och det handlar främst om hur 

många timmar skolkuratorn arbetar i skolan, det är tiden som utgår på hur arbetet läggs upp 

(a.a., s.11). Det är skolrektorn som utformar tillsammans med skolkuratorn hur arbetet ska 

läggas upp (a.a., s.11; Skolverket 2011a, s.18). Enligt Skollagen (Skollag 2010:800, 2 kap 25§) 

ska det finnas i alla skolor en elevhälsa som innefattar ett team med skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Denna 

tema kallas för elevhälsoteam (EHT) som utformas med hjälp av rektorn. Elevhälsoteamet 

brukar oftast ha regelbundna möten en gång i veckan där bland annat nya elevärenden tas upp, 

fördelar ansvarsområden och har uppföljningar från tidigare incidenter i skolan (D-Wester 

2005, s.24). Som förklaring på vad förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan innebär 

kan med hjälp förklaras från Skolverkets allmänna råd: 

Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i 

verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggande 

arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. 

Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder 
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och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbetet ska beskrivas i 

verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket 2012, .s10) 

Skolan ska genom elevhälsoteamet arbeta med att förhindra mobbning, kränkande behandling, 

trakasserier,sexuella trakasserier och diskriminering. Detta sker genom skolans främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete. Dessa begrepp är till stöd för skolans arbete och gör det 

lättare för skolorna att få en överskådlig bild av arbetet (Skolverket 2012, s.10ff)  
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2.Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning med fokus på barns och ungdomars psykiska 

ohälsa, barns behov av socialt arbete i skolan och skolkuratorns behov av att tydliggöra sin 

yrkesroll. Forskning om skolelevers behov av social arbetare såsom skolkuratorn är relevant 

för att ge en bild av hur dagens barn och ungdomars hälsa ser ut idag och visa vad bland annat 

skolkuratorn har för påverkan i barn och ungdomars liv. Forskning om skolkuratorns oklara 

yrkesroll ger en förståelse för vilka konsekvenser det medför att skolkuratorer inte har direktiv 

i deras arbetsuppgifter. Detta kommer sedan att, tillsammans med det teoretiska ramverket, 

användas vid analysen av den insamlade empirin. Forskningen som redovisas består av både 

internationella och nationella studier. 

Denna tidigare forskning hittades bland följande databaser: DiVA, ERIC och Google Scholar. 

De sökorden som användes var bland annat ”school counselor”, ”Skolkurator*” och ”hälsa* 

skolkurator*”, i olika kombinationer. En av de första avhandlingarna som hittades var Åsa 

Backlunds (2007).  Även referenslistor från tidigare uppsatser inom socialt arbete användes 

som inspiration för att se om det fanns någon användbar referens där som kunde vara av 

intresse för denna studie. 

2.1 Barns och ungdomars psykiska ohälsa 

Det finns olika beskrivningar på vad som avses med psykisk ohälsa. Jag kommer använda mig 

av beskrivning från Socialstyrelsen och Skolverket (2014) eftersom de har ett barnsperspektiv 

gällande psykisk ohälsa (dvs talan om barn utifrån vuxna). De beskriver de vanligaste psykisk 

ohälsa bland barn och ungdomar är nedstämhet, oro, koncentrationssvårigheter , trötthet eller 

sömnsvårigheter. Det kan också ge sig uttryck i psykosomatiska symtom så som magont och 

huvudvärk. Definitionen av psykisk ohälsa kan också vara utåtagerande beteendeproblematik, 

exempelvis överaktivitet och bråkighet (a.a., s.118) 

Danielsson (2010) skriver i sin doktorsavhandling om depressioner i relation till genus att 

flickor har generellt lättare att vara öppna med sina tankar och känslor medan pojkar håller 

oftast dessa inom sig. En förklaring till detta handlar om skammen om att berätta att man är 

ledsen trots detta, menar Danielsson att både pojkar som flickor har lättare att prata med en 

vuxen, professionell vuxen som i skolan eller mottagning än att prata om känslor till föräldrar.   

(Danielsson 2010, s. 30 & 40). Studien innehåller såväl intervjuer med 37 patienter som 

forskning från tidningsartiklar samt medicinska vetenskapliga artiklar. Vidare skriver 

Danielsson om ungdomars svårigheter som kan leda till depressioner och när de väl är 

deprimernade är det svårt att komma ur eftersom de flesta vanligtvis brukar jämföra sitt eget liv 

och sina egna depressionskänslor med bilder ur media. Dessa bilder från media kan antingen 

vara bilder på depressioner med gråtande, sårbara personer och på så sätt förstår de att de inte 

mår så pass dåligt som personerna på bilderna, eller bilder på glada och självständiga personer 

som resulterar att de känner sig misslyckade (a.a., s.29).  

I en forskningsöversikt av Forsell & Dalman (2004) för författarna en diskussion kring vilka 

riskfaktorer som utvecklar psykisk ohälsa bland ungdomar. Att tala om psykisk ohälsa kan ses 

på olika allvarlighets nivåer, från mer till mindre plågsamma psykiska besvär. Det kan handla 
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om större psykiska sjukdomar som schizofreni eller depressioner men också lindriga psykiska 

besvär som stör vardagen, vilket inte behöver betyda att individen är psykisk sjuk och behöver 

behandling. Såsom Statens utredare skriver så instämmer Forsell & Dalman om att de senaste 

decennierna har de sett att barns och ungdomars psykiska ohälsa har uppmärksammats mer 

efter 2000-talet (SOU 2006:77; Forsell & Dalman 2004). Forsell & Dalman beskriver hur pass 

allvarligt psykisk ohälsa kan drabba barnet, inte bara att de lider utan det även kan handla om 

barnets skolprestation som påverkas där barnet inte uppfyller skolans betygskriterier eller 

knyter relationer med kamrater och så vidare. Vidare diskuterar författarna vad som kan tänkas 

stå bakom den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar. De finner inget givet svar utan 

författarna drar tolkningar om att det har skett förändringar i samhället, bland annat i miljöer 

där ungdomarna vistas i. Ett exempel är att skolan har under de senaste åren fått ett ökat 

utbildningskrav hos barnet men också en ökad individualisering av samhället. Avslutningsvis 

skriver författarna att det är angeläget att barn och ungdomars psykiska ohälsa 

uppmärksammas bland annat i skolan, då skolmiljön är där barnen vistas mest (a.a).  

2.2 Barns och ungdomars behov av socialarbetare i skolan 

Sociologen Mats Trondman (2003) skriver även i sin bok om ungdomars ökade depressioner 

och ångest och konstaterar att ungdomar behöver kloka vuxna i deras liv och där de kloka 

mötena med de vuxna skapar ett slags relationskapital med ungdomen. Att ha ett gott 

relationskapital menar Trondman innebär att den vuxna kan se, bekräfta, ge beröm, visa tilltro 

till och som lyssnar på ungdomarna. Att ha en sådan bra relation till en vuxen, enligt 

Trondman, har en stor betydelse när ungdomarna mår dåligt eller har utvecklat ett 

skadebeteende.  

Tidigare forskning visar att ungdomar idag mår sämre än tidigare och att ungdomar behöver 

stöd från de vuxna och från skolans personal (Danielsson 2010; Forsell & Dalman 2005; 

Trondman 2003). Enligt Backlunds avhandling (2007) där hon skriver om elevvårdsarbetet i 

grundskolan som har i syfte att ge all omsorg som eleven behöver, arbeta med elever där 

problem uppstått samt arbeta med att förebygga att problem uppstår. I avhandlingen 

framkommer det att skolkuratorer är de som främst tar hand om konflikter, stöd och råd i 

skolan till elever, skolpersonal och familjer. Dessutom beskriver Backlund att det dominerande 

arbetsområdet hos skolkuratorer är samtal i olika former, men att det enskilda samtal med 

elever är den som upptar större delen av arbetstiden (a.a).  

 

I en internationell studie har författarna sammansatt flera vetenskapliga studier som berör 

skolmiljö och barns och ungas hälsa för att sedan se om det finns ett samband med förbättrad 

mental hälsa bland eleverna efter att skolan har tillsatt sociala arbetare (såsom skolkurator). 

Artikelns ambition är att visa att det är nödvändigt att de sociala arbetarna i skolan samarbetar 

med lärarna för att få bättre värde hos elevernas hälsa men också hos skolpersonalen (Lynn, 

McKernan McKay & Atkins 2003).     

Samma studie visar att lärare i skolor som är delaktiga i elevernas liv minskar elevernas 

stressrelaterade symptom, får bättre mental hälsa och att deras skolprestation höjs. Men 
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däremot visar studien att det är många lärare som upplever stress som hindrar lärarna att förse 

delaktigheten till eleverna. Faktorerna som utlöser stress hos lärarna är att de upplever låga 

nivåer av tillfredsställelse på jobbet, olika förhållanden som är bortom lärarnas kontroll, 

lärarnas upplevelse att det är överfullt i klassrummet, brist på stöd från administrationen, 

tidsbegränsning och brist på resurser. Allt detta medför att lärarnas och elevernas interaktion 

påverkas och lärarnas låga tålamod gällande eleverna som medför dålig stämning i 

klassrummet. Vidare visade sig att 124 lärare ansåg att det var utmattning som var den största 

faktorn som relaterade till stressen, med följande konstanta huvudvärk, oförmåga att sova och 

koncentrationssvårigheter (Lynn, McKernan McKay & Atkins 2003, s.199) För att kunna 

motarbeta att lärarnas och elevernas mentala ohälsa försämras finns det universella modeller 

som ska främja mentalt välmående. Dessa modeller kräver att lärarna tillsammans med övrig 

personal samarbetar för att kunna uppfylla målet. Modellerna inkluderar social kompetens 

genom övningar i klassrummet, mer fokus på elevernas självkontroll, emotionella 

medvetenhet, sociala problemhantering och kamratskap. 

Man har sett genom experiment på 378 skolklasser att det finns positivt samband mellan 

klassernas atmosfär och att elevernas skolprestation förbättrats efter att skolorna tagit till sig av 

modellerna. Man har sedan sett att de sociala arbetarna i skolorna, tillsammans med lärarna, 

har medfört bättre statistik än tidigare vad det gäller elevernas hälsa men också bistått med 

underlättning för lärarna, då sociala arbetarna handleder lärarna. Studiens slutsats visar att det 

är nödvändigt att lärarna tillsammans med andra personal förebygger mental ohälsa och att de 

sociala arbetarna utgör en viktig roll i processen (a.a. s. 202f).  

2.3 Behov av tydliggörande av skolkuratorns yrkesroll 

Lieberman (2004) skriver i sin internationella studie om skolkuratorns oklara roll i skolan och 

visar vikten av att det är rektorns ansvar som ska legitimera skolkuratorns arbetsuppgifter. 

Lieberman beskriver hur rektorn har en skyldighet att förstå skolkuratorns roll och dess 

funktion i skolan, både för elever men är även för den övriga skolpersonalen, samt att rektorn 

ska ge tydliga riktlinjer för vilken roll skolkuratorn ska ha i skolan. Studiens resultat visar vilka 

negativa konsekvenser det medför när skolkuratorns arbetsuppgifter är diffusa och hänvisar 

vidare till O´Dells (1997) studie som påtalar om riskerna att kuratorns försvinnande i skolorna 

handlar i grund om brister i befattningsbeskrivningar och otydliga rolldefinitioner. O’Dell visar 

i sin studie att skolkuratorns roll är oklar har sedan länge. Han undersöker tidigare forskning 

som visar redan från 1965 att skolkuratorns förvirring resulterade ineffektivt arbete i skolan. 

Enligt O’Dell handlar förvirringen om brister i skolorganisationen. Skolmyndigheten 

producerar ständigt nya innovativa modeller och föreslår nya förbättringsprogram till skolor. 

Dessa program ska vara omfattande, välplanerade, baserad på elevkompetens och utveckla 

kontakt med elever i behov. Men det som avgör att ett program är användbart, enligt O’Dell, 

handlar om kommunikationen som ständigt behövas mellan rektorn och skolkuratorn för att 

minska missförståelsen. Avslutningsvis rekommenderar han att en kommitté bör finns för att 

stötta elever i behov, liknande i Sveriges elevhälsoteam (a.a).  

Det är inte bara Lieberman och O’Dell som påtalar skolkuratorns problematiska roll även 

Isaksson (2014) och D-Wester (2005) undersöker skolkuratorers handlingsutrymme eftersom 
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tidigare forskning visar att kuratorer har svag autonomi och låg legitimitet i förhållande till 

andra yrkesgrupper som befinner sig i samma område som skolkuratorn. Om man kollar på 

organisatorisk nivå befinner sig skolkuratorn som den enda socionomen i skolan där skolan har 

sitt syfte att utbilda och fostra eleverna och där läraren är den som utgör störst antal i 

yrkesgruppen. Isaksson (2014) valde tre olika kommuntyper (glesbygds-, mellanstor- och 

storstadskommun) för att få variation i erfarenheter och omständigheter som kan tänkas ha 

betydelse för synen på den egna yrkesrollen och där analysen utgörs av intervjuer med 12 

skolkuratorer. Resultatet visar att kuratorerna är starkt organisationsberoende och att 

handlingsutrymmet är beroende av om skolkuratorn upplever sig ha låg eller hög legitimitet. 

De skolkuratorer som intervjuades upplevde sin legitimetet som låg, både hos rektorn och 

lärare, och de känner ett stort behov av att få tydligare roll och auktoritet i skolan.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Barnperspektiv och femenologi 
Begreppet barnperspektiv används inom vetenskapliga områden som exempelvis pedagogik, 

sociologi och antropologi. Vid forskning kring barn och ungdomar brukar man utgå utifrån 

olika perspektiv beroende på vad forskningens syfte handlar om och hur man tolkar begreppet. 

Det finns olika synsätt på vad som utgör barnperspektiv respektive barnets perspektiv 

(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2010, s.19). Enligt Sommer  med flera så utgår 

barnperspektivet utifrån vuxnas tankar och förståelse för barnets erfarenhet, upplevelse, 

uppfattning och dess handlingar samtidigt som barnets perspektiv utgår från barnets själva 

erfarenheter, tankar, känslor, uppfattningar, upplevelse och förståelse av olika situationer och 

sin egen livsvärld. Med andra ord, om forskare använder barnets perspektiv så innebär det att 

informanterna för studiens empiri utgår från barns tankar och handlingar (a.a, s.20f). Barnets 

perspektiv i mening att barnet får talan i denna uppsats är osynlig eftersom jag valt att studera 

barnperspektiv för att undersöka hur vuxna informanters, i mitt fall skolkuratorer, betonar vilka 

problem elever brottas med och hur informanterna förebygger detta. Skolkuratorn har den roll i 

skolan som ska fungera som stöd och ge trygghet till elever i behov. Att studera detta ämne ur 

ett barnperspektiv utifrån skolkuratorer är viktigt för få en förståelse av hur de upplever sin och 

barnens tillvaro i och med att skolkuratorer är förväntande att ha en barnkompetens (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2010, s.21). 

Femenologi grundades av Edmund Husserl som handlar om att öva sig i att se saker för vad det 

är. Man ska skåda det väsentliga se mönstret i det individuella för att kunna få ett djupare 

seende. Vid användning av femenologi i forksning ska foskaren undersöka världen på det sätt 

som den upplevs av informantern eller undersökningsubjektet. Här fokuseras på hur fenomen 

framträder för subjektet (van der Burgt 2015). I denna studie fokuseras psykisk ohälsa bland 

ungdomar genom skolkuratorers perspektiv. Jag vill förstå den värld skolkuratorer upplever 

gällande sina elevers psykiska ohälsa och förstå deras begränsingar för att förebygga ohälsa.  

3.2 Socialt stöd 

Sociologen House (1987) såg under 80-talet att användningen av begreppet socialt stöd i 

relation till hälsa började eskalera i olika vetenskapliga studier. Under 1980 såg man begreppet 

socialt stöd i titlar på 50 olika artiklar, 1983 såg man 60 artiklar, 73 artiklar under 1984 och 

110 artiklar under 1985 (House 1987, s.135). Dock var inte begreppet väl definierat och House 

såg relevansen i att utarbeta teorin om socialt stöd och menar att det finns fyra olika sorters 

socialt stöd. Informativt stöd innebär en relation där man ger råd, information och resurser i 

syfte för att utvecklas, ett exempel kan vara pengar. Emotionellt stöd handlar om att visa 

omtanke, empati och förtroende för en annan individ. Värderande stöd handlar om att ge 

varandra återkopplingar och bekräftelse och instrumentellt stöd handlar om att ge praktiskt 

hjälp. När det handlar om att behandla stress och ohälsa, som skolkuratorer har i huvuduppgift, 

är det emotionella stödet viktigast då stödet har störst betydelse för individens välbefinnande 

(House 1987; Cohen & Wills 1985, s. 313f). Genom att få socialt stöd får personen i frågan det 

mänskliga behovet som alla individer behöver – social kontakt, trygghet och tillhörighet. Dessa 
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behov har positiva effekter på hälsan och de individer som känner att behoven saknas kan 

socialt stöd komplettera detta och förminska påfrestande situationer som individer kan uppleva 

till mer hanterbara. Graden av vilken betydelse som det sociala stödet har handlar om vart 

stödet kommer ifrån. Stödet kan komma från olika källor som exempelvis familj, vänner, 

arbetsledare eller personal inom olika arenor och graden i relation till större betydelse handlar 

om har stark interaktion individen har med personen (House 1987). Det kan exempelvis vara 

att den enskilde får mer betydelsefullt socialt stöd från sin bästa vän i jämförelse med en 

klasskamrat.  

Forsell & Dalman lyfter fram vikten av socialt stöd då de har sett i undersökningar att inte få 

stöd associeras med psykisk ohälsa, men samtidigt visar undersökningen att socialt stöd inte 

bara är till fördel. Hos kvinnor kan ett stort socialt nätverk till och med öka risken för negativa 

händelser, vilket betyder att det kan räcka med att ha interaktion med en eller få personer för att 

individen ska känna att hon/han har stöd (Forsell & Dalman 2004, s.6).  

Figur 1. En modell för att studera hur socialt stöd kopplas till relationer och nätverk och i relation till stress och 

hälsa. 

 

Figuren ovanför är en modell skapad av mig själv i inspieration från hur House beskriver hur 

sociala relationer är kopplade med socialt stöd då interaktioner med individer påverkar stress 

och hälsa genom att minska stressen, förbättra hälsa eller stärka relationen mellan stress och 

hälsa. Begreppet socialt stöd innebär någon form av relationsstruktur som två eller fler 

individer har emellan sig där stödet ska ge en positiv, hälsofrämjande eller stressförebyggande 

aspekt av relationen (House 1987, s.137f). 

3.3 Rollteori 

Sociala roller som exempelvis barn, student, förälder eller en yrkesroll kan förstås som en 

vägledning för hur individen ska agera och finnas till i samhället. Detta speglar även individens 

beteende. Med andra ord kan olika sammanhang ge beskrivning på hur en roll ska ses och 
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förstås utifrån olika aspekter. Det är dessa roller som strukturerar vem vi är och vad vi 

förväntar oss utifrån vår roll.  En roll är däremot inte statisk utan den förändras i interaktion 

och relation till omgivningen, sociala nätverk och organisationer. Rollteorin menar att individer 

kan förklaras utifrån vilken roll vi antar och de mekanismer som skapar denna roll, och att det 

är inte vi själva som skapar vårt eget beteende (Angelöw & Jonsson 2000, s.56; Svensson m.fl 

2008, s.96). När en individ intar en roll innebär det förväntningar på hur individen ska hantera 

rollen, och om rollen utförs på rätt sätt. Dessa roller är beteendemönster som funnits genom 

generationer och som skapats i vårt samhälle, dessa är knutna till normer och värderingar som 

anses socialt accepterat (Angelöw & Jonsson 2000, s.56). Att inta en roll är inte lätt, Lennéer 

Axelsson & Thylefors beskriver hur invecklat förväntningen av diverse roller: 

de förväntningar individen har på sig själv, de förväntningar som andra personer 

(eller organisationen) har på individen, den uppfattning som individen har om 

andras förväntningar, samt de förväntningar som individen har på andra (Lennéer 

Axelsson & Thylefors 2005, s.83).  

Vidare skriver författarna om att det finns förväntningar som är formella och informella på 

rollen. Yrkesrollens formella förväntningar handlar om arbetsbeskrivning som ger direktiv för 

den anställde, det kan vara exempelvis företagets policy eller lagar. De informella 

förväntningarna, som är relativt nytt i rollteorin, handlar om traditionen, normen och behovet 

för yrket (a.a., s. 82ff). För skolkuratorn handlar exempelvis den formella förväntningen om 

anpassning till skollagen och informella förväntningen kan handla om normen att vara 

tillgänglig för alla elever. 

Även Svensson med flera (2008) talar om förväntningar och menar att när man har en examen 

så finns det förutsatta förväntningar hos en. Exempelvis en person med socionomexamen som 

förväntas ha kunskap inom socialpolitik, lagstiftningen och bemötande men också kunskap 

baserad på erfarenheter (Svensson m.fl. 2008, s.97f). Men att ha en examen som är relaterad till 

yrket kan även bidra till starkare självkänsla, vilket medför att personen har lättare att 

distansera sig och har förmågan att skydda sig om prestations blir för hög på grund av 

omgivningens förväntningar (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s.92).  

 

3.3.1 Rollkonflikter 

Det kan även medföra att yrkesrollen kan hamna i konflikter. Svensson med flera (2008) 

beskriver hur yrkesrollen är detaljerad och styrd av företagspolicy och formella regler såsom 

lagstiftning och hur man kommer i kläm mellan personen i rollen och professionens 

förväntningar men också mellan organisationens uppdrag och klientens behov. Vilket innebär 

att en yrkesroll kan bli olika i skilda organisationer, men också kan påverkas av att personer 

som innehar yrkesrollen är olika individer. Med andra ord är det svårt för en skolkurator på 

skola X att göra liknande som skolkuratorn på skolan Y. Sedan påverkas yrkesrollen av hur 

den enskilde individen använder sin kompetens vilket beror bland annat på kultur, normer och 

värderingar på arbetsplatsen (Svensson m.fl. 2008, s.95ff).Det är därför inte ovanligt att 

individer hamnar i rollkonflikter då roller formas genom definitioner och förväntningar skapad 
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från omgivningen. Det kan bli svårt för individen att tolka sin egen förväntning på sin roll 

samtidigt som individen måste beakta vad omvärlden har för förväntningar på en, vilket medför 

att rollen kan bli svårdefinierad (Myers 2005, s.177). Lennéer Axelsson & Thylefors beskriver 

hur rollkonflikter i arbetslivet kan leda till en kaotisk tillvaro med konflikter och 

samarbetsproblem i företaget, och beskriver vikten med att det ska finnas klart utstakade roller 

i arbetslivet. Vidare skriver författarna att gränserna mellan vissa yrkesroller är idag diffusa 

och att man numera börjar konkurrera varandra (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s.86 & 

89).  

Om man ser på en verksamhets-organisation finns det vissa yrkesroller som befinner sig högre 

upp i hierarkistegen, vilket medför att roller är förknippade med olika status beroende på hur 

pass viktigt personen anses vara för verksamheten och hur den enskilde ska nå verksamhetens 

mål (Nilsson 2005, s.76). Att skollagen, som är den högsta hönan i skolverksamheten, skriver 

att en skolkurator ska vara tillgänglig i respektive skola kan frågas om detta beror på 

skolkuratorns svaga autonomi och låga legitimitet.  

Däremot behöver det inte betyda att rollkonflikter är negativt. När en yrkesroll har oklara 

riktlinjer och förväntningar kan detta medföra att handlingsutrymmet blir friare då den enskilde 

kan utforma sina arbetsuppgifter på egen hand. Dock kan det förekomma att det blir 

konkurrens om de olika uppgifter samt konflikt och maktkamper i arbetsplatsen (Lennéer 

Axelsson & Thylefors 2005, 89f).   

3.3.2 Anpassningen till yrkesrollen 

Som tidigare nämnts är det en förutsättning för att kunna anpassa sig till sin yrkesroll att 

individen har kunskaper som är förknippat med yrket, och ger exempel på en person med 

socionomexamen borde ha kunskap och erfarenhet om diverse ämnen för att kunna hålla sig till 

förväntningen på arbetsplats (Svensson m.fl. 2008, s.97f & 102f). Svensson med flera använder 

sig av socialiseringsprocessen som illustrerar hur en individ ska kunna anpassa sig till sin 

yrkesroll genom fyra steg. I det första steget handlar det om socialisering där den enskilde tar 

till sig de värden och den verklighetsuppfattning som organisationen har, andra steget handlar 

om disciplinering där individen måste skildra sig från sina personliga åsikter och värderingar 

och anta anställningens krav. Tredje handlar om kontroll, vilket innebär att den enskilde måste 

kunna förhålla sig till en högre huvudman som kan avvisa eller ändra ett beslut som denne har 

tagit. Den sista delen i socialiseringsprocessen handlar om utbildning där den enskilde måste 

kunna hantera och förstå sitt yrkes eventuella begränsningar (a.a., s.103f). 

3.4 Hur teorierna är sammankopplade 

Relationen mellan dessa tre teorier kan framstå som diffust eftersom teorierna behandlar olika 

teman. Teorin barnperspektivet behandlas eftersom jag valt att inte intervjua barn och 

ungdomar även fast det hade varit intressant, jag vill istället se genom ett femenologisk 

perspektiv hur skolkuratorerna i studien artikulerar vad eleverna brottas med för problem och 

undersöka deras utsagor om vad som begränsar arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. 

Femenologi handlar om att förstå och tolka utifrån informanternas utsagor.  

De andra teoretiska utgångspunkterna som används i studien är begreppet socialt stöd och 
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rollteorin då socialt stöd handlar om att ge individer utifrån social interaktion stöd för att kunna 

behandla och förminska eventuella problem som individen upplever. Det är här som 

skolkuratorn har sin huvuduppgift, att ge socialt stöd till elever som upplever problem. En 

skolkurator som är trygg i sig själv och i sin yrkesroll kan utgöra ett stöd för elever. Det är 

däremot till fördel om eleven upplever mötet med skolkuratorn som positivt, vilket kan ge ett 

så kallat bufferteffekt – att yttre påfrestningar kan begränsa, genom socialt stöd. För att 

skolkuratorer ska kunna ge så bra socialt stöd som möjligt är det ytterst viktigt att skolkuratorer 

klargör deras roll i verksamheten eftersom tidigare studier visar hur svag autonomi och låg 

legitimitet de har i relation till de andra i skolpersonalen. I yrkesroller tar individer till sig 

utifrån definitioner och förväntningar som är socialt konstruerade genom normer och 

värderingar. Rollteorin fungerar som direktiv på hur man ska agera och bete sig i olika 

sammanhang.  
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4. Metod 

Anledningen till att denna studie brukar en kvalitativ metod är att jag vill försöka förstå världen 

utifrån informanternas synvinkel och förstå mening ur deras erfarenheter. Därigenom är 

perspektivet i denna studie fenomenologiskt på så sätt att jag vill beskriva och förstå 

verkligheten utifrån deras perspektiv och hur de upplever den (Kvale & Brinkman 2009, s.17 

& 41f).  

I detta avsnitt kommer jag beskriva hur jag har gått tillväga när jag genomförde observationen 

och intervjuerna som empiri. Anledningen till val av fältobservation är att jag som forskare vill 

få en djupare förståelse hur arbetet hos en skolkurator ser ut under en hel dag. 

4.1 Förförståelse 

Innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen hade jag en förförståelse att det finns problematik 

med skolkuratorers arbetsuppgifter då flera upplever att de har begränsad med tid för att kunna 

arbeta med alla skolans elever och personal. Denna förförståelse yttrar sig från den tidigare 

mindre studien jag gjorde innan uppsatsen, genom tidigare forskning och tidigare erfarenheter 

när jag gick i grundskolan. Som Thurén skriver ”alla våra uppfattningar, åsikter och vårt 

tänkande präglas utav förförståelsen” (Thurén 2007, s.60). Att vi alla besitter förförståelse är 

något vi inte kommer kunna undgå och därmed är det nödvändigt att försöka att inte låta min 

förförståelse prägla allt i från uppsatsens syfte till hur jag tolkar empirin. 

4.2 Urval 

Med utgångspunkt från syftet är det relevant att informanterna i denna uppsats är skolkuratorer. 

Avsikten med att börja med ett observationstillfälle är att jag som forskare ska veta på ett 

ungefär hur arbetet som skolkurator ser ut för att sedan få mer kunskap hur jag ska genomföra 

mina intervjuer – vilka frågor ska ställas och inte ställas.   

Urvalet till observationen och intervjuerna kan beskrivas utifrån två sätt, Bryman (2011, s.434) 

pratar om ett så kallad målinriktat urval då valet av informanterna görs utifrån en önskan om att 

de är relevant för forskningssyftet, eller som Kaijser & Öhlander beskriver i sin bok (2011, 

s.30) om strategiskt urval där man väljer informanter utifrån relevanta egenskaper. Det de två 

har gemensamt är att informanter väljs utifrån syftet med studien – vilket i detta fall 

skolkuratorns perspektiv. För att komma i kontakt med potentiella informanter användes olika 

kommuners hemsida för att ta reda på vilka skolor som har skolkuratorer i de aktuella 

kommunerna. Under letandes efter informanter fann jag att flera av de skolor jag sökte på inte 

hade några kontaktuppgifter till någon kurator, vilket kan tolkas som att verksamheten saknar 

en sådan sökfunktion eller kurator. Därmed kontaktade jag enbart de skolorna med angivet 

telefonnummer och mailadress till skolkuratorn. Jag kommer under rubriken genomförande 

presentera hur urvalsprocessen såg ut för de olika metoderna.  

Att finna informanten till observationen var besvärligt, då många skolkuratorer tackade nej på 

grund av tidsbrist eller att de inte ansåg lämpliga för studien då de flesta var nya i sin yrkesroll. 

De var även några skolkuratorer som inte svarade på mitt mail. Jag började med att maila till 

fem skolkuratorer i en kommun och planerade att maila till fem andra skolkuratorer i en annan 
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kommun och fortsätta så tills jag fick ett godkännande. Vilket i slutändan blev fyra kommuner 

innan jag fann en skolkurator som ville delta i min fältobservation. Däremot var det någorlunda 

lättare att finna mina fyra informanten till intervjun. Jag mailade tillbaka till de skolkuratorer 

som hade tackat nej till förfrågan om observation på grund av tidsbrist och de som framstod i 

mailet, genuint ledsna över att de behövde tacka nej.  

4.2.1 Tillträdesprocess 

I början av uppsats skrivandet var min tanke att informanten som deltog i intervjun i 

pilotstudien skulle delta i fältobservationen men personen i frågan kände sig inte riktigt 

bekväm med det i och med att hon var ny i tjänsten och tipsade andra kuratorer men som inte 

kunde eller besvarade tillbaka.  

Nedan kommer jag ge en detaljerad beskrivning hur svårigheterna att finna en annan informant, 

vilket kan bland annat tolka skolkuratorers tidsbegränsningar i arbetet.  

Något som var förvånansvärt var hur svårt och nästintill omöjligt det var för mig att finna en 

skolkurator som kunde tänka sig delta i min fältobservation,. I början valde jag att maila ut till 

fem skolkuratorer i en kommun för att finna en skolkurator som ville delta i min 

fältobservation. Anledning till begränsningen av fem skolkuratorer var på grund av hybris, jag 

ville inte maila ut till många skolkuratorer då jag trodde att någon av de fem skulle tacka ja och 

jag skulle slippa känna mig oprofessionell som mailar till personer som tackat ja till 

deltagningen för att jag sedan ska meddela personen att jag har gått vidare med en annan 

skolkurator. Efter flera dagar av ekande tom inkorg på mailen valde jag en taktik att maila till 

fem andra skolkuratorer från samma kommun på en dag, vänta två dagar och fortsätta maila till 

fem andra kuratorer från en annan kommun tills någon gav samtycke om att delta på 

fältobservationen. I slutändan fann jag min informant efter fjärde kommunen. Denna 

skolkuratorn bad mig ringa för att vi gemensamt ska komma överens om hon (kommer i 

fortsättningsvis kallas för Amanda) är lämplig att bli observerad då hon har många enskilda 

samtal där många av dem är olämpligt för mig att delta på grund av etiska skäl. Jag var vid 

denna tid desperat och sa att jag vill observera henne. Vi kom fram till ett datum där schemat 

var lämpad för mig så att jag kunde delta i så mycket som möjligt.  

Nästa moment var att hitta fyra informanter som ska delta i intervjuer. Jag valde att inte maila 

runt efter intervjupersoner förrän allt var klar med fältobservationen. Som nämnt tidigare valde 

jag att maila de personer som tackat nej till observationen men som verkade besvärad av att 

behöva tacka nej. Min tolkning var att de personer inte har den tid att lägga ut på en student 

under en heldag men att de eventuellt kunde delta i en intervju som jag hade skrivit skulle max 

ta en timme att utföra. Det intressanta svaret jag fick via mail från en skolkurator var ”Tack för 

förfrågan, men jag har tyvärr inte tid. Så ser livet ut för en kurator med drygt 800 elever…”.  

 

Det har inte varit det lättaste att finna intervjuinformanterna, men betydligt lättare än att finna 

informant till observationen. Många tackade nej eller svarade inte på min förfrågan vilket kan 

bland annat tolkas att skolkuratorer generellt har begränsad tid för att kunna delta i studenters 

studier eller bara svarar på angelägna mail. Visserligen kan man reflektera om 
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tillvägagångsättet att finna informanter genom att maila är den lämpligaste taktiken. Det kan 

handla om att skolkuratorer väljer att inte besvara eller öppna upp mail från person vars 

mailadress de inte känner till.  

4.3 Genomförande 

I och med två olika kvalitativa metoder användes inför denna uppsats väljer jag att dela upp 

avsnittet i två separata delar för att detaljerat kunna beskriva hur jag genomförde både 

observationen samt intervjuerna. 

4.3.1 Observation 

Valet av observation som en av mina metoder inför denna uppsats är givet eftersom 

observation kan ge viss information som inte kunde framgått av enbart intervjuer då viss 

information sägs per automatik utan reflektion eller självklara för människor att de inte tänker 

på att de ska berätta om det i intervjuer. Observation kan ge möjligheter till forskaren att kunna 

jämföra likheter och skillnader i vad informanter gör och hur de själva beskriver vad de gör 

(Kaijser & Öhlander 2011, s.114).  

Det finns en mängd olika variationer av observationer och det som beskriver bäst hur jag har 

gått tillväga är medföljande observation där jag följde med skolkuratorn Amanda på en hel 

dags arbetspass den 24 november 2015. Som namnet beskriver så följer forskaren ett fenomen 

som ska studeras och där forskaren är en aktiv deltagare som samtalar med de personen 

forskaren stöter på. I medföljande observation blir gränsen mellan observation och intervju 

flytande – samtidigt som jag observerade Amanda kunde jag ställa frågor till henne för att få 

större förståelse över situationen. Man skulle kunna säga att jag använde mig mer av en 

deltagande observation än enbart observerande (Kaijser & Öhlander 2011, s.122f).Som 

författarna skriver är graden av deltagande inte alltid konstant under ett och samma fältarbete 

utan forskaren kan vandra mellan att vara deltagande observatör och endast vara observatör. I 

vissa situationer var mitt deltagande relativt lågt då främst observerade och lyssnade på vad 

Amanda och övriga pratade om. Ett exempel är när Amanda höll i Kamratstödjarmöte med 

några elever från årskurs 6-9 där jag i början fick ställa mig längst fram för att presentera vem 

jag är och sedan satte mig längst bak i rummet och lyssna under en timmes möte (a.a., s.124).  

Det enda verktyget jag använde mig av för att dokumentera var att anteckna på block. Under 

samtal där jag deltog var det relativt svårt att hinna med att anteckna samtidigt som vi förde en 

konversation men jag tog nytta av mitt minne och skrev ner allt jag kom ihåg direkt efter 

samtalet. Visserligen skrev jag inte ordagrant vad som sades utan fåordigt vad som sades för att 

sedan direkt efter fältobservationen sätta mig ner och transkribera allt jag har sett och hört. Nu i 

efterhand inser jag att det hade varit enklare om jag spelade in vissa konversationer där jag 

visste att samtalet skulle pågå längre än 3 minuter för att få exakta meningsutbyte från 

informanten. Utsagor från Amanda kommer att användas som empiri i analys och resultatdelen 

där handlingen från citatet är korrekta men dock inte använt mig av Amandas exakta ord, med 

andra ord har jag genom minnet och fältanteckningar återgivet det som Amanda sa. Det som 

jag såg under observationen användes enbart som förkunskap inför denna uppsats vilket 

betyder att endast utsagor likt intervju från Amanda kommer att användas, med andra ord 
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används observationen utifrån samtal likvärdigt med de mer formaliserade intervjuerna i 

analys- och resultatdelen.  

4.3.2 Intervju 

Enligt Kvale & Brinkman (2009) är den kvalitativa intervjun ett verktyg för att förstå världen 

genom att låta informanterna utifrån sin egen synvinkel beskriva och reflektera, som man i 

efter hand utvecklar och drar slutsatser utifrån innebörden av deras reflektioner och 

erfarenheter (a.a., s.17). För att inte missa väsentlig kunskap som skulle kunna vara 

betydelsefullt för min studie har jag valt att en så kallad halvstrukturerad intervjuform. Jag som 

intervjuare vill förhålla mig till ämnen som behandlar studiens syfte men har samtidigt öppna 

frågor för att kunna ställa följdfrågor som ger rikare kunskap till empirin (a.a., s.146). Som 

tidigare nämnt användes observationen bland annat som förkunskap hur skolkuratornas arbete 

kan se ut och det som observerades skulle i sin tur inspirera intervjufrågorna. Det jag 

observerade och inte tänkte lyfta fram var tillgängligheten som är väsentligt för att förebygga 

ohälsa. Tillgängligheten handlar om kuratorns arbetsrum, antal skolor, antal timme per skola 

och så vidare. Frågor som lyfter fram detta hade inte funnits med om inte fältobservationen 

gjordes.  

Intervjuguide (se bilaga 1) som jag förhöll mig till under samtliga intervjuer är väsentligt att ha 

vid halvstrukturerade intervjuer. Däremot följde jag inte frågorna strikt utan intervjuguiden 

fungerade mer som ett förslag till hur jag ska formulera mig fram. Frågorna uttrycktes i ett 

vardagligt språk eftersom det är viktigt att ”Frågorna bör vara korta, lätta att förstå och 

befriande från akademisk jargong” som Kvale & Brinkman skriver (a.a., s.147). De följdfrågor 

som ställdes till informanterna var bland annat utvecklande frågor som exempelvis ”varför?”, 

”Hur menar du när du säger ***?”, ”Vad upplevde du då?” och så vidare men det kunde också 

vara spontana frågor då jag reflekterar tillbaka från tidigare studier och hur de förhåller sig till 

dessa faktum. Kvale & Brinkman menar att målet är att framkalla spontana beskrivningar från 

informanterna snarare än att få deras egna beräknande förklaringar (a.a., s.149).  

 

Alla intervjuer var planerade att ske genom fysiska möten med samtliga informanter men 

enbart en kunde genomföras på så sätt. Två av intervjuerna skedde via telefonsamtal då 

informanterna var sjuka och behövde ställa in vårt möte.Längden på intervjuerna varierade då 

den ena skolkuratorn var väldigt pratglad och ville yttra sig om alla sina erfarenheter och 

sammanlagda intervjutid var 1 timme 23 minuter medan den fjärde informanten var snabb och 

koncist då intervjutiden varade i 38 minuter. Den fjärde intervjun ställdes in på grund av 

inträffad händelse som resulterade i att vi fick ta intervjun genom email. Kvale & Brinkman 

(2009) skriver om datorstödd intervju som kan utföras genom exempelvis e-post men som har 

sin nackdel i och med att det krävs skicklighet från både intervjuaren och intervjupersonen i att 

skriva för att få fram rika och detaljerade beskrivningar. Eftersom intervjun inte var likt ett 

chatt där man ställer en fråga i taget kan följdfrågor inte ställas via email eftersom informanten 

fick samtliga frågor direkt, vilket kan medföra att informationen som skulle kunna vara 

värdefull till empirin försvinner (a.a., s.165).  
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4.3.3 Informanterna 

Som Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) skriver får individen starkare självkänsla om denne 

har utbildningen som är relaterad till sitt yrke (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s.92). Alla 

informanter utom en har socionomexamen men den ena har något som liknar 

socionomutbildning, denna person har läst fristående kurser med psykologi som huvudämne 

men även läst kurser som pedagogik, sociologi och statskunskap.  

I det följande ger jag kort information om informanterna som deltog i studien. Som jag 

förklarar i min diskussion om etiska överväganden har jag valt att använda fiktiva namn för 

informanterna.  

 Amanda som jag observerade, är den enda skolkuratorn som jobbar 100 % heltid och 

jobbar i en grundskolan f-9 (förskoleklass till årskurs 9) med 550 elever. Amanda har 

inte tidigare jobbat som skolkurator utan skolan som hon jobbar för nu är hennes första 

skolkuratortjänst där hon varit i ett år.  

 Sara har jobbat som skolkurator i sammanlagt två år på olika skolor och hon jobbar just 

nu 80 % heltid i en grundskola för f-9 med cirka 600 elever.  

 Maria jobbar 90 % heltid på tre skolor med 950 elever. En av skolorna är en större 

skola från årskurs f till årskurs 9, de andra skolorna är lågstadieskolor som hon jobbar 

en hel dag per vecka. Maria har jobbat som skolkurator i sammanlagt 12 år på olika 

skolor. 

 Karin är ansvarig på sex skolor med över 1 600 elever. Dock är hon inte ensam 

skolkurator på respektive skola utan det varierar från två till tre kuratorer i varje skola. 

Däremot fördelas Karin till fyra skolor per vecka och de andra två skolorna kontaktas 

enbart vid akutfall. Dessa akutfall är två lågstadieskolor. De andra skolorna är ett 

gymnasium, två grundskolor (årskurs f-9) och en mellanstadieskola. Detta är Karins 

första skolkuratortjänst och har än så länge jobbat där i ett år. På dessa skolor jobbar 

hon 60 % heltid. 

 Maja jobbar 90 % heltid som skolkurator på ett gymnasium med 740 elever, hon har 12 

års erfarenhet som skolkurator.  

Samtliga informanter har varit väldigt öppna med deras ärlighet fastän de har pratat negativt 

om sitt yrke eller skolans direktiv på skolkuratorns yrke. Det är därav relevant att skydda 

informanternas identitet för att inte kunna spåra vem som sagt vad eller vilka som deltagit i 

studien. Jag kommer nedanför ge en bredare beskrivning av de etiska aspekterna som jag har 

tagit hänsyn till under studien. 

Uppsatsens titel Då är du inte skolkurator längre kommer från ett citat ur intervjun med Maria 

som fick höra att en av mina informanter är ansvarig som skolkurator på sex skolor. Maria blev 

som hon själv sa förbannad och pratade vidare om hur man inte kan kalla sin tjänst som 

skolkurator i syfte att inte kunna vara tillgänglig till elever, att man snarare är en konsult som 

är inhyrd som kurator av skolan.   
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4.4 Etiska överväganden 

All forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning bör förhålla sig till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra 

principer som alla forskare bör förhålla sig till: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att alla informanter som deltar ska informeras om studiens 

syfte, hur den skall genomföras, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när 

som helst avbryta deltagandet utan konsekvens. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska själva bestämma om och över sin 

medverkan i studien. 

 Konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagarna hanteras med största 

möjliga säkerhet och obehöriga ska inte få tillgång till materialet.  

 Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna från undersökningen endast ska användas 

för studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Genom hela studien har dessa principer tagits hänsyn till. Jag har genom mail meddelat 

samtliga informanter om studiens syfte, hur tillvägagångsättet kommer vara gällande både 

observation och intervju, kort information om vem jag är och att deltagande är fritt och att man 

när som kan avbryta sitt deltagande utan konsekvenser. Jag var även noggrann med att i början 

och i slutet av intervjuerna informera om deras rättigheter och frågade om de fortfarande ville 

delta. Vad det gäller om säkerhet kommer jag även använda mig av fiktiva namn under 

uppsatsens gång för att inte kunna spåra informanternas och skolans kommun kommer heller 

inte att avslöjas mer än Stockholms förort.  

Vad det gäller observationen, vad som är utav känslig karaktär har jag innan genomförandet 

bestämt mig för att inte närvara på möten med elever utom Kamratstödjarna där jag frågade om 

lov om att få delta.  

4.5 Transkribering 

Kvale & Brinkman skriver om tid och resurs vad det gäller om transkriberingen och berättar att 

för en erfaren sekreterare tog det 5 timmar att skriva ut en timmes lång intervju vilket 

resulterade i 20-25 sidor beroende hur noggrann man är med att skriva ut exakta ordfraser 

(Kvale & Brinkman 2009, s.196). För mig tog en observation och tre intervjuer (som varade 

ungefär i en timme per intervju) tre heldagar med 40 sidor med enkelt radavstånd. Jag 

intervjuade egentligen fyra informanter men på grund av att en informant valde att svara på 

intervjufrågorna genom mail kunde jag helt enkelt klistra in kuratorns svar på 

transkriberingsdokumentet, vilket i slutändan blev 43 sidor. Verktyget jag använde mig av i 

den fysiska intervju var en röstinspelnings app (applikation) från min Android mobiltelefon 

som heter Röstinspelning och verktyget till telefonintervjuerna var även en app från min 

mobiltelefon som heter Automatic Call Recorder. Dessa appar som jag använde mig är jag 

väldigt nöjd med och upplevde inga svårigheter. 
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Vidare beskriver författarna hur man skriver ut utskrifter från intervjuer, om uttrycket ska 

återges ordagrant eller om utskriften ska få en mer formell skriftspråklig karaktär. Valet om hur 

man ska skriva ut intervjuer är eget val, det finns inget som säger hur man bör transkriberas 

(a.a., s.197). Jag valde det sist nämna – formell skriftlig karaktär, vilket innebär att jag 

fokuserade på vad skolkuratorerna sa och inte hur de uttryckte sig.  

4.6 Analysmetod och analysverktyg 

Analysmetoden i denna uppsats är inspirerad av ett hermeneutiskt förhållningssätt som innebär 

att intervjuerna och observationen lästes en i taget, för att sedan kunna titta på alla informanters 

utsagor i förhållande till varandra. Hermeneutiskt förhållningssätt fokuserar på tolkningen om 

vad som sagts och där forskaren vill förstå den värld informanterna lever. Ursprungligen var 

hermeneutiken inriktad på tolkningar och förståelse av olika typer av texter men på senare tid 

har detta vidgats till att även omfatta diskurser och handlingar (Kvale & Brinkman 2009, 

s.226ff; Bryman 2011, s.32ff).  

 

Efter transkriberingen från intervjuerna och observationen är det betydelsefullt att strukturera  

transkriberingen för att samla empirin som ska analyseras. Jag har valt att använda Brymans 

analysverktyg innehållsanalys där man analyserar insamlad empiri från intervjuerna och 

observationen samt tas fram genom kodning av materialet i olika kategorier. Kodningen 

plockades fram ur meningsbärande utsagor från intervjuerna och observation men också från 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, som därefter fick en eller flera koder som 

sedan sammanfattades till en kategorisering (Bryman 2011, s.505ff; Kvale & Brinkman 2009, 

s.217). Exempelvis utsagor om hur skolkuratorerna uppfattar sina elevers psykiska ohälsa och 

hur kuratorerna förebygger hamnar i samma huvudkategori: Skolkuratorernas förståelse av 

elever men delas upp i olika under kategorier. Sammanligt identiferades tre kategoriseringar: 

Skolkuratorns arbete: ideal och verklighet, Skolkuratorernas upplevelse av sin situation och 

Skolkuratorernas förståelse av elever 

 

Eftersom denna studie är av en kvalitativ forskning kan studiens resultat inte generaliseras på 

samma sätt som kvantitativ forskning ofta eftersträvar. Resultaten går inte att generalisera på 

en hel population, de måste istället förstås utifrån sin kontext (Bryman 2011, s.371f). Denna 

kontext behandlar skolkuratorernas perspektiv på elevers psykiska ohälsa och vilka hinder de 

stöter på för att vara tillgängliga för sina elever, med detta som syfte har jag samlat genom en 

fältobservation och intervjuer med fyra skolkuratorer. Den insamlade empirin bygger på 

informanternas egna uttalade om deras upplevelser och uppfattningar. Metoden går i hand med 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor vilket betyder att validitetet är hög. Validitet handlar om 

styrkan och hållbarheten i studien. Reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens och 

tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid 

annan tillfälle eller om undersökningen genomfördes av andra personer, svaren på intervjun 

kan också bli påverkad beroende på vem intervjuaren är samt om informanterna kommer att 

förändra sina svar under intervjun (Kvale & Brinkman 2009, s.263) Vid de situationer som 

informanten inte förstod frågan eller missuppfattade frågan, försökte jag förklara frågan genom 

att ge exempel (inom parantes och kursivt i intervjuguiden - Bilaga 1) eller ställa frågan på 
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annat sätt . Det kan även handla om ledande frågor vid intervju, det vill säga att forskaren kan 

oavsiktligt inverka på informanternas svar genom exempelvis vinkla frågorna för att få 

eftersökta svar. Denna medvetenhet har speglat när intervjuguiden sammanställdes där målet 

var att undvika ledande frågor såsom ”varför är det dåligt med att vara ansvarig över fler skolor 

?” och i stället ställa ”Vilka för-och nackdelar finns det med att vara ansvarig över fler skolor?” 

(a.a., s.263)Vidare skriver författarna vikten av att ha ta hänsyn till tillförlitligheten vid 

transkribering och analys av material, där jag tillsammans med min handledare diskuterat hur 

vi tolkat informanternas utsagor i relation till teori och tidigare forskning (a.a., s.200f & 263)  
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys. Empirin har tematiserats i tre kategoriseringar 

som i sin tur har delats in i underrubriker, där intervjuerna samt observationen kommer att ingå 

och analyseras med hjälp av teorierna barnperspektiv, socialt stöd och rollteori samt tidigare 

forskning. I kapitlet integrerar jag resultatet och analys istället för att redovisa dessa delar var 

för sig. Som tidigare nämnts är namnen hos informanterna fiktiva.  

5.1 Skolkuratorns arbete: ideal och verklighet 

5.1.1 Tillgång till skolkurator 

Innan mig fanns det ingen skolkurator och gymnasiet hade aldrig haft en sådan 

roll, det var skolsystern som tog hand om sådana ärenden (Maja).  

Detta berättar samtliga informanter, att skolor som de jobbar på just nu har antingen innan 

informanten aldrig haft en skolkurator tidigare eller att tjänsten kurator i skolan är relativt nytt 

med några års erfarenhet. 2010 fastställdes en ny skollag om att alla skolor ska ha tillgång till 

en skolkurator (Skollag 2010:800, 2 kap 25§). Detta betyder inte att det finns ett krav på att 

varje skola ska ha en skolkurator, utan att det ska finns tillgång till en sådan. Att ha ”tillgång 

till” handlar om att skolor har olika förutsättningar beroende på skolans storlek exempelvis, 

och utifrån detta är skolrektorn och andra huvudmän fria att utforma vad skolan behöver och 

vad som passar in hos dem (Prop 2009/10:165, s.619). Detta berättar även Sara när jag frågade 

hur hennes tankegångar kring att vara skolkurator för fler än en skola, varav hon berättar att 

hon endast ser nackdelar med detta och om hennes tjänst skulle ändras till att vara ansvarig 

över fler än den skolan hon jobbar på idag skulle hon aldrig tagit emot det. Sara kopplar ihop 

skollagens diffusa lag med tillgång till skolkurator med anledningen till att andra skolor väljer 

att dela upp det på detta vis:  

Skollagen med tillgång till kan ju tolkas på olika sätt, jag gillar inte begreppet 

tillgång till i och med att man hyra in skolkuratorer vid behov händer ofta bland 

skolorna... Det är omöjligt att ta hand om flera skolor (Sara). 

Att skollagen fastställer att alla skolor ska ha tillgång till en skolkurator är en formell 

förväntning på yrkesrollen men som krockar med informanternas informella förväntning hos 

skolkuratorerna – som visar att behoven för yrket behövs mer än vad skollagen säger (Lennéer 

Axelsson & Thylefors 2005, s.82-84). Dessa formella och informella förväntningar som 

informanterna upplever leder till en rollkonflikt eftersom de formella förväntningen genom 

skollagen kan begränsar skolkuratorernas tillgänglighet och arbete. Som Sara beskrev upplever 

hon omöjligheten att ansvara över fler än en skola. Hennes egen syn och som de andra 

informanterna upplever är att skolkuratorer ska vara tillgängliga för att kunna göra ett gott 

arbete, det är detta som Lennéer Axelsson & Thylefors beskriver informell förväntning 

(Svensson m.fl. 2008, s.95f; Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s.82-84). Jag kommer gå 

djupare in i analysen med antal skolor per skolkurator under nästa kategori.  
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   5.1.2 Idealet  

Samtliga informanter berättar att de har det väldigt bra på jobbet och berättar vidare om andra 

skolkuratorer som de anser har det ”värre”. Jag får under intervjuerna upprepa frågan om vilka 

begränsningar som de stöter på eller närma mig runt ämnet. När jag väl fick informanterna att 

öppna upp sig hade de mycket att prata om. Jag identiferar tre olika svårigheter som 

informanterna synliggör och berättar om deras önskemål för att de ska känna att de är 

tillräckliga för eleverna.  

I den bästa av världar hade de (eleverna, min anm.) vetat exakt vem jag är, var 

jag var och om de behöver mig så kan de ringa mig. Det är idealet! Men där är 

jag inte än… (Maria). 

Maria berättar om svårigheten att utveckla personlig relation till varje elev eftersom de tre 

skolors gemensamma rektor har valt att Maria ska ta större ansvar på den större skolan och dela 

en heldag på de två mindre skolorna per vecka. Maria berättar vidare att när hon väl besöker de 

andra skolorna upplever hon att de eleverna inte känner igen henne eller inte känner någon tillit 

till henne i och med att de inte är bekanta med Maria. Hennes önskan är att samtliga elever 

känner till henne och vet att de kan nå henne oavsett vad.  

Det är begräsningar när man ska prata med personalen när jag har tystnadsplikt, 

för det är många gånger som jag känner att jag borde prata med elevens lärare 

(Maja). 

Maja berättar om hennes svårighet med att ha rak kommunikation med kollegorna för att 

elevernas ansvariga lärare ska kunna veta vad som försiggår hos eleven om eleven uppträder 

annorlunda i klassrummen. Läraren bör veta att eleven upplever besvär och inte ska anta att 

eleven är ”bara” bråkig. Maja vill inte att eleven ska få negativa konsekvenser från läraren utan 

vetskap om anledningen, men på grund av tystnadsplikten som skolkuratorer har kan bland 

annat Maja inte säga något.  

Jag önskade att jag kunde jobba mer förebyggande, jag hade planerat att jag 

skulle besöka alla klasser i årskurs 7 och jobba med gruppstärkande men som det 

ser ut just nu så jag får skjuta upp det igen (Sara). 

Sara synliggör tidsbegränsningen i hennes arbete för att kunna hinna arbeta förebyggande 

bland årskurs 7. Anledningen till varför just gruppstärkande i årskurs 7 är önskevärd är på 

grund av att årskursen är den enda som inte har hälsokontroll hos skolsköterskan. Att ha 

hälsokontroll hos skolsköterskan kan medföra att man indikerar vilka elever som upplever 

besvär och som behöver stöd från bland annat skolkuratorn.  

Dessa svårigheter som informanterna synliggör är begränsningar att förebygga psykisk ohälsa. 

Skolkuratorer har ett direkt elevarbete och indirekt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 

och detta behandlas genom att skolkuratorer ska erbjuda emotionellt stöd som är viktigast för 

individers välbefinnande (D-wester 2005, s.12; Cohen & Willis 1985, s. 313f). Dessa citat från 

informanterna handlar om vilka begränsningar som medför att de inte kan fungera fullt ut som 

socialt stöd till eleverna. Idealet ser olika ut för respektive informant men deras svar är deras 



26 
 

egna förväntningar på att vara en bra skolkurator. Skolkuratorernas  förväntningar liknar ett 

steg av socialiseringsprocessen som Svensson med flera (2008) vill att individen ska ta avstånd 

från. Socialiseringsprocessen fungerar som fyra steg för individen att kunna anpassa sin 

yrkesroll. Ett av stegen som författarna beskriver är disciplinering där individen ska förhålla sig 

till huvudmännen i verksamheten och att individen måste skildra sig från sina personliga 

åsikter och värderingar och anta anställningens krav (Svensson m.fl. 2008, s.103f).  

5.1.3 Position i skolan 

Skolkuratorer befinner sig, om man kollar på organisatorisk nivå, som den enda socionomen i 

skolan där skolan har sitt syfte att utbilda och fostra eleverna och där läraren är den som utgör 

störst antal i yrkesgruppen. Att vara ensam som socionom i en verksamhet kan medföra viss 

problematik menar Isaksson, det kan innebär att skolkuratorer kan få följder för vilket 

handlingsutrymme de kan tilldelas (Isaksson 2014, s.47f). Detta är något som samtliga 

informanter poängterar – att de är ensamma och måste stå på sig då flera av informanterna inte 

känner att de övriga personalen i skolan lyssnar på dem. En av informanterna berättade att det 

sämsta med hennes yrke är när lärare frågar informanten om råd för att kunna lösa en situation 

med en elev men som sedan inte tar till sig av informantens råd. Detta anser informanten kan 

hända ett upprepande antal gånger och när det väl händer tvivlar informanten på om hon har 

valt rätt yrke. Hon berättar vidare: 

Jag kan inte göra det åt dem, jag hinner inte med det och jag måste kunna lita på 

att min personal hjälper mig i den biten. Att lärare inte gör som de ska – det är 

jättejobbigt (Karin).  

En annan informant berättar hur pass viktigt det är att stå på sig och våga stå på elevernas sida 

när det inträffat en incident mellan lärare och elev där eleven inte är den som är boven i 

situationen. Hon berättar att bara för man är lärare och vuxen så befinner sig denne person i en 

högre position till skillnad från eleven och ibland kan lärarna utnyttja denna position gentemot 

eleven. När informanten ser detta och ifrågasätter läraren, blir hon inte så populär bland hennes 

kollegor: 

[…] jag är här för att jag tror att jag kan göra ett bra jobb, jag är inte här för att 

bli vän med personalen (Amanda).  

Isaksson (2014) berättar något liknande som hon såg i sin studie att de skolkuratorer som 

upplever att de har låg legitimt hos läraren och rektorn, känner att de har ett stort behov av att 

få tydligare roll och auktoritet i skolan (Isaksson 2014, s.61). Även om Amanda och Karin 

upplever att de får hög legitimitet av deras rektor så ligger problemet snarare hos lärarna, att de 

inte tar skolkuratorns roll seriöst. Lieberman (2004) skriver i sin studie hur man ska åtgärda 

skolkuratorers handlingsutrymme som ligger hos rektorn som måste förmedla skolkuratorns 

roll och deras funktion i skolan till övriga personal. Detta resulterar i att rektorn som är 

skolpersonalens chef höjer kuratorers legitimitet och övriga personal förstår vikten av en 

kuratorstjänst i skolan (Lieberman 2004, s.554).  
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Vidare förklarar en annan informant hur deras kommun har tagit till sig att skolkuratorer är 

ensamma i skolverksamheten och att de behöver stöd från andra socionomer där de kan stötta 

och diskutera deras gemensamma problem. Lösningen från kommunens sida blev att varannan 

fredag har kommunens samtliga skolkuratorer inbokad träff för att kunna prata, diskutera om 

eventuella problem som uppstår i deras skolor och finna tillsammans lösning på problemen.  

Vi socionomer är vårt eget verktyg och tar vi inte hand om oss så finns vi inte 

kvar. Därför är det bra med dessa träffar som tar bort stressen som vi kuratorer 

har och man får träffa kollegor som också är socionomer och väl där känner vi 

att vi aldrig är ensamma (Maria).  

Dessa träffar kan man koppla samman med Cohen & Wills begrepp om socialt stöd som 

förklarar att det finns fyra olika stöd. Det informanten Maria beskrev under intervjun visar att 

deras träffar bidrar till alla de fyra stöd som House utarbetade – informativ stöd som handlar 

om att ge råd och information till varandra, emotionell stöd som visar varandras empati för 

problematiska situationer som skolkuratorerna upplever, värderande stöd där de ger varandra 

återkopplingar och bekräftelse för deras insatser och slutligen instrumentell stöd då 

skolkuratorerna ger praktisk hjälp till varandra (Cohen & Wills 1985, s.313f). Vidare berättar 

Maria att dessa träffar visar hur pass viktigt deras roll är och där dem tillsammans höjer 

varandras legitimitet och auktoritet.  

Det märks att behovet av skolkuratorer behövs och därför måste vi få mer tid i 

skolorna (Maria). 

5.2 Skolkuratorernas upplevelse av sin situation 

5.2.1 Rumslig lokalisering 

Innan jag går igenom nästa underrubrik som behandlar skolkuratorernas tillgänglighet för 

eleverna är det relevant att ge en beskrivning på hur många skolor kuratorerna är ansvarig över 

och ge en beskrivning på var deras kontorsrum befinner sig i relationen till skolan.  

Amanda är ansvarig över en grundskola på 550 elever. När skolrektorn anställde henne fick 

hon besked om att hennes kontorsrum skulle ligga i anslutning till skolrektorn och 

skolsköterskan. Denna avdelning befinner sig ovanför skolans entré där inga klassrum är 

tillgängliga utan endast några få grupprum ligger i närheten, med andra ord är eleverna 

frånvarande i avdelningen. Dock gick Amanda emot skolrektorn med anledning att ha 

kontorsrummet som rektorn valde har enbart nackdelar. Amanda vill sitta där eleverna är och 

vara tillgänglig om det så behövs, detta enligt henne skapar trygghet för eleverna med att 

besöka henne. Hon berättade vidare att om hon skulle sitta vid en avdelning bland vuxna och 

anställda skulle inte så många elever våga komma till henne. Amandas önskan är att hon ska 

vara tillgänglig för eleverna och alltid vara synlig då hon lägger stor vikt av att gå runt i skolan 

ofta.  

Sara är också ansvarig över en grundskola på 600 elever och är även som Amanda synlig bland 

eleverna. Hennes kontor ligger i mitten av skolan, mittemot musiksalen och berättar att många 
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av eleverna passerar förbi hennes kontor samt att många elever sitter i soffgruppen precis 

utanför hennes kontor.  

Jag tycker att det är väldigt bra att ungdomarna sitter här så det är inte svårt för 

dem att sticka in huvudet och fråga mig något (Sara). 

Maria är ansvarig över tre skolor, en grundskola och två lågstadieskolor med 950 elever 

sammanlagt. Maria har enbart ett kontorsrum i grundskolan och får vid varje besök i de övriga 

skolorna boka in samtalsrum för att ha enskilda samtal med lärare eller elev, hon berättar om 

svårigheten för eleverna i lågstadiet att finna Maria när hon väl är i skolan i och med att vid 

varje besök sitter hon på olika samtalsrum. Att ha kontorsrummet i grundskolan som ligger 

vägg i vägg med skolpersonalen innebär både för- och nackdelar. Fördelen med att sitta nära 

skolpersonalen än bland eleverna är att hon kan symbolisera stöd för lärarna och att hon är 

tillgänglig för så många fler än enbart elever. Men detta medför även problematik då Maria 

berättar om hur mycket tid personalen tar ifrån henne som hon kunnat göra annat med, 

exempelvis föra journaler och pappersarbeten. Den tid som personalen tar upp är oftast inte 

inbokad utan så fort de ser Maria vill de prata ”Maria, kan jag få prata i fem minuter?”. Hon 

berättar svårigheten med att finna balansen då hon förut satt långt ifrån personalen och kunde 

inte handleda lärarna som är ett av hennes huvuduppgift.  

Karin har hand om sex skolor då fyra av de skolorna ägnar hos mest tid åt varav de andra två 

tar hon hand om vid akutfall (lågstadieskolor). En av skolorna är ett gymnasium, två 

grundskolor och en mellanstadieskola. Hon har sammanlagt 1 600 elever men är inte ensam 

kurator i samtliga skolor, de är mellan 2-3 skolkuratorer i respektive skola. Karin berättar att 

hon har ett kontorsrum i en av skolor (gymnasiet), där hon sitter tillsammans med de andra 

personalen. Hon lägger inte så stor vikt vid att prata om kontorsrummets placering utan talar 

om svårigheten med att inte ha rum i samtliga skolor hon är ansvarig över. Hon berättar att det 

är problematisk för henne att hitta ett samtalsrum som hon kan sitta i och även svårigheten för 

andra att hitta henne när hon väl besöker skolan, dessa svårigheter besitter även Maria.  

Maja är ensam ansvarig över ett gymnasium med 740 elever och har sitt kontor högst upp och 

längst in i korridoren. Hon berättar vidare att våningen hon sitter på är blandat med 

lektionssalar, grupprum och personalrum. Många elever befinner sig bland henne, dock är hon 

oenig med sig själv om placeringen av hennes kontor är bra eller dåligt. En känsla av förvirring 

uppstår när hon talar om detta: 

Om du sitter som skolkurator bland andra lärare medför det att eleverna inte 

riktigt vill komma till dig, och om du sitter bland eleverna så kan det hända att 

eleverna inte heller vill komma och besöka dig för då ser dem andra eleverna när 

du går in. Placering av kontor är faktiskt väldigt viktigt och det ser olika ut för 

olika elever så man vet egentligen inte var exakt man ska sitta, det förstår man 

sedan när man ser hur det funkar i den skola du sitter på (Maja). 
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5.2.2 Hur tillgängliga är skolkuratorer? 

Jag tycker att det är väldigt viktigt med val av placering av kuratorns rum, det är 

väl den som medför begränsningar (Sara). 

Samtliga informanter pekar på tiden och placeringen av kontorsrummet som begränsning för 

att kunna göra ett så bra arbete som möjligt med att förebygga ohälsa och främja hälsa bland 

eleverna. För att kunna visa stöd och trygghet för de ungdomar som upplever psykisk ohälsa så 

behöver ungdomarna kloka vuxna, som Trondman lyfter fram. Trondman beskriver något som 

liknar begreppet socialt stöd – att man genom relationskapital mellan vuxen och ungdom har 

en stor betydelse när ungdomarna mår dåligt (Trondman 2003; House 1987, s.137f). Att ha ett 

sådant bra relationskapital kan den vuxne se, bekräfta, ge beröm, visa tilltro och lyssna på vad 

ungdomen har att säga (Trondman 2003). Dessa är skolkuratorers huvudsakliga arbetsuppgift – 

att uppmärksamma elever som far illa eller uppvisar tecken på ohälsa (D-wester 2005, s.21). 

Men på grund av informanternas begränsningar missar de många elever som egentligen har 

stort behov av stöd från en kurator.  

Jag tror att jag missar väldigt många barn i de andra skolorna eftersom jag inte 

är så mycket där och kan vara tillgänglig för dem och skapa relationen (Karin). 

[…] i en av skolorna är jag väldigt lite på och som egentligen behöver en heltid 

skolkurator och då blir det en nackdel. Då är det jobbigt att vara där för man ser 

allt som är dåligt och känner att jag inte har tid att göra det saker som borde 

prioriteras. Det blir mer stress… (Maria). 

När såväl Maria som Karin berättar om vilka konsekvenser som medför på grund av 

otillgängligheten har de båda nedtonad röst, man förstår att det är detta som tynger dem mest – 

att de inte kan finnas där för alla elever de är ansvariga över.  

Jag blir så himla påverkad av detta (menar: otillgängligheten). Jag kan inte göra 

mitt jobb så bra som jag vill. Ibland orkar man inte när det ser ut såsom det gör. 

Jag önskar ibland att jag kunde dela på mig så alla får ta del av mig (Maria).  

Det man kan tänka sig är att det är bara de skolkuratorer som har fler skolor än en som känner 

av begräsningen, men hos de andra informanterna som är ansvarig över en skola berättar också 

om tidsbristen. Sara som är ansvarig över 600 elever berättar om vilka begränsningar som hon 

upplever 

Arbetsbelastning, tillräcklig med tid för eleverna finns det inte riktigt, det skulle 

jag behöva få hjälp med. Jag tror inte riktigt att det går ihop för några av de 

andra skolkuratorerna, det finns alltid saker som man kan göra mer av. Men mitt 

mål är att jobba förebyggande men det hinner jag inte riktigt med… (Sara).   

Informanternas bild om hur en skolkurator ska se ut och vara kontra begränsningen som 

skolrektorn och skollagen är skyldiga för påverkar informanternas yrkesroll. Som Svensson 

med flera (2008) beskriver hur en individ ska anpassa sin yrkesroll efter förväntningen hos de 

högre huvudmännen så måste kuratorerna förhålla sig till rektorn och lagen. Rektorn utifrån 

tolkningen av skollagen om tillgången till skolkurator i samtliga skolor begränsar skolkuratorer 
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för att kunna göra ett så bra jobb som deras syn på en kurator bör följa (Svensson m.fl. 2008, s. 

103f; Skollag 2010:800, 2 kap 25§).  

Det märks att behovet av skolkurator behövs och därför måste vi få mer tid i 

skolorna (Maja). 

Citatet som inledde denna uppsats är från en rapport av Akademikerförbundet (2014) som visar 

att många skolkuratorer är tvungna att välja bort vissa arbetsuppgifter på grund av de 

begränsningar som de upplever. Med andra ord visar rapporten att skolkuratorer kämpar trots 

skollagen och medför att arbetet inte blir ordentligt gjort (a.a., s.3). På grund av hur 

informanterna uttrycker sig ger det en känsla att de kämpar trots arbetets begränsningar.  

5.3 Skolkuratorernas förståelse av elever 

Eftersom skolkuratorn har barnkompetens vad det gäller om elevers hälsa är det viktigt att 

analysera hur skolkurator förstår de svårigheter som barnen har (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide 2010, s.21).   

5.3.1 Hälsa 

De flesta informanter berättar att de dagligen har enskilda samtal med elever och att de 

upplever att eleverna har generellt lätt att besöka skolkuratorn. Däremot berättar informanterna 

att det förekommer vissa elever som har svårare att ta steget med att besöka skolkuratorn för de 

eventuella problem eleverna upplever. Sara berättar om diskretionen när hon vet att en elev 

som är noggrann med att inte avslöja att hon/han besöker skolkuratorn, då Sara inte går och 

hämtar eleven vid bestämd tid utan låter eleven komma fram till henne när hon/han är redo. 

Hon berättar vidare att hon ser till att ingen sitter på sofforna framför hennes kontor (vilket de 

flesta ungdomarna gör på rasterna). Maja berättar att hon alltid är noggrann med att 

diskretionen, hon hälsar inte direkt på eleverna ute på korridoren utan inväntar ett hej från 

eleverna innan hon hejar tillbaka. Maria talar om när hon möter elever som inte vill visa 

sårbarhet för andra elever, att hon brukar boka ett grupprum istället för att sitta på hennes 

kontor. Dessa exempel visar hur pass viktigt det är med diskretionen för att elever ska känna 

sig trygga och anonyma med att besöka en skolkurator för att prata om elevens eventuella 

besvär. 

Vad det gäller om elevernas hälsa är informanterna eniga om att dagens barn och ungdomar 

generellt mår bra, de berättar att de flesta av ungdomarna har förutsättningen till att må mentalt 

bra i och med att de har föräldrar som älskar dem, har ekonomisk trygghet och går på skola. 

Informanterna vill förtydliga att det inte är alla barn och ungdomar i Sverige som har 

förutsättningen men lyfter fram att detta är vad de ser hos sina elever. Däremot upplever 

informanterna olika slags besvär såsom stress, prestationsångest, lättare depressioner och 

ensamhet hos sina elever. Dessa faktorer nämndes av samtliga informanter. De besvär som 

informanterna framställer liknar Forsell & Dalmans beskrivning på lindriga psykiska besvär 

som stör vardagen men faktorer som inte beskriver individen som psykisk sjuk och behöver 

behandling (2004).  
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När jag ställde frågan om vilka besvär deras elever brottas med och vilka faktorer som förekom 

mest bland eleverna fick jag svar att de flesta ungdomarna brottas med ensamhet. De ser ofta 

sina elever gå själva under rasterna och är inte lika socialt integrerad som de andra eleverna.  

Det är en väldigt tung och svår fråga då det är många elever som kommer till 

mig och säger att ingen vill vara med en. Ganska smärtsamt är att de barnen är 

annorlunda än de andra eleverna, det låter dumt att säga så men det är många 

barn som säger ”jag har ingen att vara med” och det barnet saknar den extra 

sociala biten som att slappna av, skratta och bjuda till sig (Karin). 

Vidare berättar Karin att många föräldrar som rapporterar om detta talar om att deras barn blir 

mobbade men som Karin inte riktigt ser. Hon berättar att oftast handlar detta om sociala 

svårigheter hos eleven snarare än mobbning. Detta ser även Maria som anser detta som 

komplext:  

 Det har jag faktiskt läst, forskare rapporterar om att de elever som anser sig 

vara mobbade handlar oftast om att personen i frågan har sociala svårigheter 

som inte förstår den sociala kodningen. Det är inte egentligen korrekt av mig att 

säga så men jag vill lyfta fram det. Det är komplext (Maria). 

Att många elever lider av ensamhet kan anses allvarligt enligt Forsell & Dalman som menar att 

den sociala interaktionen förebygger psykisk ohälsa (Forsell & Dalman 2004, s.6). Figuren 

som presenteras under avsnittet socialt stöd (sidan 9) visar hur sociala relationer genom att 

nätverka med varandra bidrar till socialt stöd som förebygger ohälsa hos individer. Figuren 

tyder på hur pass viktigt det är för samtliga att ha sociala relationer för individens 

välbefinnande. Elever som har sociala relationer där man nätverkar med en eller flera personer 

där stödet kan ge en positiv, hälsofrämjande och stressförebyggande aspekter gentemot 

varandra (House 1987, s.137f).  

När frågan ställs om det finns skillnader i elevernas hälsa om man jämför förr med idag, svarar 

de flesta informanter att besvären är detsamma men påtagligare. De menar att man idag pratar 

mer om sina känslor idag än vad man gjorde för några år sedan:  

När du eller jag var yngre gick vi igenom samma saker som barnen gör idag men 

vi har lagt mer fokus på hur vi mår idag och därför idag känner man efter än vad 

vi gjorde då. Barn är inte dumma, de snappar upp och hör (Maria). 

Statens utredning rapporterar från Utredningen om ungdomars psykiska ohälsa att de flesta 

ungdomarna mår relativt bra men ser att de senaste 20 åren har ungdomars nedstämdhet, 

orolighet, brist på sömn och värk ökat (SOU 2006:77, s.28). Informanterna håller inte med om 

detta när jag berättar om rapporten utan menar mer att det finns olika besvär från år till år. De 

berättar att 2015 har trenden om träning ökat och de ser hos sina elever att påverkas mer av 

detta än vad de tidigare gjort.  

Besvär har alltid funnits men vissa besvär är påtagligare än andra. Under våren 

är det viktigt för eleverna att tänka på utseendet inför sommaren medan hösten 
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handlar mer om att komma ifrån depressioner eftersom då handlar det om att 

hitta en att mysa med och så vidare (Maja). 

5.3.2 Förebyggande 

Backlund (2007) skriver i sin avhandling att skolkuratorer främst tar hand om ge all omsorg 

eleven behöver, arbeta med elever där problem har uppstått och arbeta med att förebygga att 

problem uppstår. Nedan kommer två olika sätt att förebygga elevers ohälsa genom att 

skolkuratorerna samarbetar med övrig personal eller andra myndigheter såsom 

Ungdomsmottagningen och hur skolkuratorerna själva genom socialt stöd kan hjälpa eleverna.  

Från en summering av flera studier som Lynn, McKernan McKay & Atkins (2003) har 

undersökt visar resultatet att det är nödvändigt att de sociala arbetarna i skolorna, i detta fall 

skolkuratorer, samarbetar med lärarna för att få bättre värde hos elevernas hälsa men också 

som bidrar till bättre arbetsmiljö bland personalen. Alla informanter i denna studie jobbar med 

att handleda skolpersonalen som på så sätt bidrar till att de kan göra liknande uppgifter som 

skolkuratorn har – att prata, lyssna och ge råd till eleverna. Samtliga informanter lägger stor 

vikt på detta. 

Så ett gott samarbete med de övriga personalen bidrar till bättre förutsättningar. 

Med samarbete kan vi tillsammans hitta fler lösningar, när något händer så ska 

jag finnas där direkt men genom samarbete ska vi kunna förebygga ohälsa bland 

eleverna och det är en stor arbetsuppgift som vi alla i skolan har – att förebygga 

(Maja). 

Som tidigare nämnt har skolkuratorn och skolsköterskan alltid haft ett samarbete i flera år då 

deras arbetsuppgifter såg någorlunda lika ut under 40-talet (Isaksson & Larsson 2012, s.25ff) 

och som informanterna talade om att det är lättare att prata om ”den onda armen” för att 

sedan prata om det där andra som gör ont inuti. Det blir ett samarbete mellan mig och 

skolsköterskan (Karin). Det börjar oftast med att eleven mår psykisk dåligt men kan bara 

identifiera att hon/han har ont i magen eller huvudet och går till skolsköterskan för att sedan 

inse att eleven inte mår bra, det är då skolsköterskan ska fråga eleven om hon/han inte vill gå 

till skolkuratorn istället. 

Karin som ansvarar för sex skolor och jobbar enbart 60 % heltid vilket motsvarar ungefär 24 

timmar i veckan. Det är förståeligt att Karin inte hinner jobba så mycket förebyggande utan 

prioriterar situationer har uppstått med elever. Hon berättar vidare att skolorna som har ett 

samarbete med varandra försöker ta fram ett elevhälsoteam som ska främst jobba med 

förebyggande arbete, detta är något som O’Dell (1997) rekommenderar att samtliga skolor ska 

ha, en kommitté som liknar elevhälsoteamet i Sverige. Hon berättar vidare de tillfällen hon har 

enskilda samtal med elever hinner hon inte riktigt följa upp hur eleven mår efter ett antal dagar 

utan löser ofta detta genom att ge stödsamtal men att hon vidare hänvisar eleven till exempelvis 

BUP.  

Som Amanda berättar är det viktigt att en skolkurator fyller den funktion och lyssnar på eleven 

då många elever upplever att de är ensamma med att bära sina besvär. Att en skolkurator ska 
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finnas där och ge det stöd eleven behöver kopplas till teorin socialt stöd som House (1987) 

beskriver emotionellt stöd som är viktigast för individers välbefinnande. Däremot beskriver 

House vidare att stödet blir mer betydelsefull desto bättre och starkare interaktion individen har 

med personenen. Därför är det relevant att skolkuratorer är tillgängliga för elever och strävar 

efter detta. 

Ett viktigt motto som jag har erfarit sedan jag var yngre är att jag vågade inte 

besöka min skolkurator fast jag behövde det men kuratorns rum låg precis 

utanför skolans biljard som alltid var ockuperad av elever. Jag har aldrig sett 

hur min skolkurator eller vem hur hon är… Så mitt motto som skolkurator är: 

alla barn ska veta vem jag är (Maria). 

Det är även relevant att kuratorbesök sker av diskretion för att eleven ska våga besöka 

kuratorn: 

En annan nackdel är att de barn som besöker mig vill inte synas bland lärarna 

men också att mitt rum ligger i anslutning till skolans aula vilket betyder att 

eleverna ser när en annan ska gå till en vuxen, kanske inte specifikt till mig men 

till oss vuxna vet dem om. Några elever tycket detta är jobbigt (Maja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskussion 

Analysen visar vilka begränsningar informanterna i denna studie stöter på för att kunna finnas 

hos eleverna när de möter besvär. De känner av begränsningen i arbetsbelastningen i och med 

att de tar hand om både individs-, grupp och organisationsnivå, tidsbristen i och med att flera 
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av informanterna tar hand om fler än en skola eller att skolrektorn eller annan huvudman 

begränsar deras antal timmar på skolorna, de märker av begränsningen i val av placering på 

kuratorns kontor. Dessa begränsningar medför att skolkuratorerna inte kan arbeta förebyggande 

för alla elever och varför har man då valt att ta in skolkuratorns tjänster i skolorna när de ändå 

inte har tillräcklig med resurser för att göra sitt jobb ordentligt?  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur skolkuratorer artikulerar vad som är de 

vanligaste problem som elever de möts brottas med samt undersöka vilka faktorer som 

begränsar skolkuratorer att vara tillgänglig för sina elever. Utifrån detta formulerades tre 

forskningsfrågor som berörde hur skolkuratorerna i denna studie ser på elevernas psykiska 

ohälsa, hur skolkuratorerna i denna studie förebygger psykisk ohälsa, samt vilka hinder 

upplever informanterna för att förebygga och främja hälsa. Nedan kommer jag sammanfatta 

resultatet och analysen som relateras till syftet och forskningsfrågorna.  

Informanterna i denna studie är eniga om att de flesta av deras elever mår generellt bra, att de 

har genom sina föräldrar grunden att må bra – de är älskade, att de får bekräftelse från 

föräldrarna som lyssnar och pratar med barnen, de har en bra ekonomisk grund i och med att de 

har bostäder och går i skolan. Informanterna lyfter vidare fram att dagens elever upplever 

besvär men är inte eniga med rapporten från statens utredning om att de senaste 20 åren har de 

flesta ungdomar upplevt mer stress, ångest och depressioner än tidigare (SOU 2006:77, s.28). 

Informanterna anser att man har uppmärksammat mer vad det gäller om hälsan, förr talade man 

inte om sina eventuella problem utan vi är nu mer öppna angående om våra känslor och besvär 

än tidigare. Vid förfrågan om vad för besvär som förekommer mest bland eleverna pekar 

samtliga informanter på ensamheten. De flesta eleverna är ensamma i skolan men också 

upplever dem ensamma i hemmet. Att ensamheten är det besvär som är besvärligast är något 

som Forsell & Dalman håller med om, då de anser folk utan socialt stöd associeras med 

psykisk ohälsa (Forsell & Dalman 2004, s.4). Socialt stöd handlar om interaktion med en 

person där man uppfyller det mänskliga behovet som är nödvändigt för alla individer – social 

kontakt, trygghet och tillhörighet. Dessa behov har positiva effekter på hälsan och de individer 

som känner att dessa behov inte tillfredställs kan socialt stöd komplettera och förminska 

påfrestande situationer som individer kan uppleva till att bli mer hanterbara (House 1987). De 

elever som upplever ensamhet kan söka sig genom en skolkurator där de genom socialt stöd 

från kuratorn känner att deras besvär blir mer hanterbara.  

Det är därför viktigt att skolkuratorn är tillgänglig för eleverna och det är här som 

informanterna känner begränsningen i sitt arbete. Med tillgänglighet menar jag i sitt syfte att 

tiden är avgörande för att kunna vara mer tillgängliga för elever, men även lokaliseringen av 

kontorsrummet så att elever vågar besöka kuratorn. Resultatet visar även att det inte finns en 

stigmatisering att besöka kuratorn vilket var min första tanke, utan eleverna, enligt 

informanterna har ett företroende gentemot skolkuratorer. 

Informanternas elevantal varierar från 550 elever till 1 600 elever, men alla upplever 

tidsbegränsningen för att hinna träffa alla elever som har behov av stöd, hinna starta upp 
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gruppstärkande i klasserna som Sara påpekade men som alltid skjuts upp på grund av tiden 

eller känner att arbetsbelastningen är för stor för att hinna med alla prioriteringar som krävs. 

Skolkuratorns yrkesroll hamnar i en konflikt eftersom de själva har förväntningar på sig själv, 

eleverna har förväntningar och skolrektorn som har förväntningar på skolkuratorn ska ha 

enskilda samtal med elever och lärare, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, ingå i 

elevhälsoteam samt handleda skolpersonalen. Denna konflikt kan kopplas med begreppet 

rollkonflikt som beskriver hur yrkesrollen är detaljerad och styrd av företagspolicy och 

formella regler såsom lagar, och hur man kommer i kläm mellan personen i rollen och 

professionens förväntningar (Svensson m.fl 2008, s. 95f). Det innebär även rollkonflikt i 

verksamheten eftersom det finns vissa yrkesroller som befinner sig högre upp i hierarkistegen 

som har makten att ge direktiv på hur yrket ska se ut. Det är skollagen som ger direktiv för hur 

bland annat hur skolkuratorns yrke ska se ut i skolan (Nilsson 2005, s.76). Flera av 

informanterna är inte ansvariga över endast en skola utan flera, detta kan bero på skollagens 

bestämmelse om att varje skola ska ha tillgång till en skolkurator. Skollagen beskriver inte mer 

detaljerat än så vilket betyder att varje skolrektor får tolka lagen på sitt sätt och kan därför välja 

att dela upp en kurator till flera skolor – bara skolan har en skolkurator så förhåller de sig till 

skollagen. Skollagens bestämmelse om skolans tillgång till skolkurator kan ha att göra med 

skolkuratorns svaga autonomi och låga legitimitet som begränsar dem mer än vad det gjort om 

skolkuratorn själva fick strukturera sin egen tjänst. 

Samtliga informanter talar om att förebyggande arbete mot psykisk ohälsa främst handlar om 

att vara tillgänglig för eleverna men på grund av begränsningen som nämnts är tillgängligheten 

endast ett mål som de försöker sträva efter.  

Informanterna bevisade något som jag redan visste om, hur komplext deras arbete är men jag 

märkte hos dem att de verkligen ansträngde sig och på något vis fick jag känslan att de 

successivt försöker påverka skolrektorerna genom att bevisa hur nödvändiga dem är för 

eleverna men också för skolan. Akademikerförbundet visar i deras rapport att många 

skolkuratorer väljer bort vissa stora arbetsuppgifter, exempelvis förebyggande arbete, vilket 

resulterar att deras fullständiga arbetsuppgifter inte går att genomföra. Jag får en känsla av att 

mina informanter kämpar konstant och strävar hela tiden med att göra så gott de kan. Jag 

ställde frågan om det finns arbetsuppgifter som de skulle vilja ta bort då sa samtliga 

informanter att de inte vill ta bort något. Informanterna ingår inte i de 75 % som väljer bort 

förebyggande arbete enligt Akademikerförbundet (Akademikerförbundet SSR 2014, s.3).  

 

6.1 Metodreflektion 

Avslutningsvis vill jag diskutera metodvalet för denna studie. Att intervjua och föra en 

fältobservation på skolkuratorer var något jag visste jag ville göra redan från början. Det jag 

inte visste var problematiken med att finna informanterna även fast jag hade förkunskap om att 

de har tidsbegränsningar. Jag är generellt nöjd med mina informanter, de har verkligen tagit sin 

tid att öppnat upp sig för mig och lyft fram många intressanta aspekter som jag ville veta mer 

om. Nackdelen är dock att jag hade önskat att en intervjun inte skulle ske genom mail, jag hade 

inte behörigheten att ställa följdfrågor eftersom hon bad mig skicka frågorna genom ett mail. 
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Hon var den enda som var ansvarig över fler än tre skolor och det hade varit intressant att se 

vad mer jag hade fått för information om vi hade en fysisk intervju eller genom telefon, där 

man har möjlighet att ställa följdfrågor.  

Jag kunde visserligen välja att intervjua elever i stället för att få insikt hur de upplever 

skolkuratorn men då hade syftet och forskningsfrågorna varit annorlunda. Jag valde att 

använda mig av barnperspektivet utifrån barnkompetens vuxnas tankar och förståelse för 

barnets upplevelse. Eftersom jag var intresserad av att undersöka skolkuratorernas utsaga om 

deras upplevelse bland elevernas ohälsa och undersöka vad som begränsar dem för att arbeta 

mot psykisk ohälsa, anser jag att en fältobservation och intervjuer är positivt som val av metod. 

Även fast studien är relativt liten är den oerhört relevant då studien visar bland annat att 

skolkuratorer upplever begränsningar för att kunna främja hälsa bland våra framtida vuxna. Vi 

måste få en förståelse och visa hur pass viktiga skolkuratorer är och ge den resurs och tid som 

de behöver för att vara tillgängliga för barn i behov. Vidare forskning som vore intressant att 

belysa är hur skolrektorer artikulerar skolkuratorers tjänst i skolan och hur de tolkar skollagens 

”tillgång” till skolkuratorn, eller lyfta fram aspekten mobbning i relation till elever som har 

svårigheter med den sociala interaktionen.  
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8. Intervjuguide 

Basfrågor  

Hur länge har du jobbat som skolkurator i denna skola? Har du jobbat som skolkurator innan 

dess? 

Vad har du för utbildning som relaterar till kuratoryrket?  

Hur många skolor är du ansvarig över? I sådant fall fler skolor, hur fördelar du skolbesök på en 

vecka? 

Vad är det bästa respektive sämsta med ditt yrke? 

Vad är dina tankar om vad det innebär att vara ung i vårt samhälle idag?  

Försöker du hålla dig uppdaterad med vad som händer i barn- och ungdomskulturer? Hur gör 

du det?  

Hur gör du som vuxen för att skapa en bra dialog med eleverna du jobbar med?  

Elevers välmående 

Hur upplever du elevernas hälsa idag?  

Anser du att eleverna upplever besvär? Vad då för något i sådant fall? 

Finns det någon skillnad i elevernas hälsa i jämförelse förr med nu (ex ungdomarna upplever mer 

stress idag än förr)? 

Vad för faktorer är mest förekommande bland ungdomarna? (ex, stress, ångest osv) 

Hur upplever du elevernas hantering av deras besvär? 

Upplever du att barnen är öppna om sina besvär/känslor till dig? 

Hur upplever du elevers tankegångar kring ett kuratorbesök? 

 

Hur förebygger du elevers ohälsa? 

 

Ser du några skillnader mellan vilka besvär olika grupper av ungdomar har? Spelar kön, 

etnicitet eller social bakgrund någon roll? 

 

Om en elev har skadat sig så går eleven till skolsköterskan, och om en elev har känslobesvär så 

går eleven till en skolkurator. Hur väl stämmer det överens i verkligheten upplever du? 

Arbete 

Hur skulle du beskriva en arbetsdag ser ut för dig?  

Finns det begränsningar som medför problematik för ditt arbete? (ex tids begränsning, 

otillräckliga resurser osv) 
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Hur fördelar du dina arbetsuppgifter? Vilka är mer prioriterade? (Ex, gruppsamtal med 

förebyggande arbete, sedan handledning av lärare och sist individuella samtal) 

Vem bestämmer dina rutiner, dina prioriteringar? 

Var befinner ditt kontor i respektive skola? 

Övergången  

Hur upplever du ansvarigheten över fler skolor? 

Hur fördelar du skolorna? Finns det andra prioriteringar i respektive skola? 

Vad för fördelar finns det med att ansvara fler skolor? Vad för nackdelar finns det? 

En skola: Många skolkuratorer är ansvarig över fler än en skola, hur går dina tankegångar kring 

det?  

Skolpersonal 

Hur ser samarbetet ut med de övriga skolpersonalen? 

Hur ser arbetet ut med de övriga myndigheterna (ex socialtjänst, UMO osv) 

 

 

Vill du tillägga något utöver du har svarat på? 

 


