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Sammanfattning:  I studiens inledning lyfts psykisk ohälsa som ett 

folkhälsoproblem. Professionella inom skolväsendet får en 

betydelsefull roll för eleverna då det är vanligt förekommande att 

den psykiska ohälsan debuterar i ungdomsåren. Skolverket 

redogör för stora brister i elevhälsan där majoriteten av de 

granskade skolorna hade en ofullständig elevhälsa. Det framgår 

att skolkuratorn är den minst beforskade yrkesgruppen inom 

elevhälsan. Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse om 

faktorer som påverkar skolkuratorers arbete på högstadieskolor. 

Studien syftar till att undersöka vad skolkuratorerna upplever för 

utmaningar, begränsningar samt möjligheter i arbetet. Studiens 

metod har en kvalitativ ansats med hermeneutiskt perspektiv. 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades genom sex 

semistrukturerade intervjuer med informanter som hade 

yrkestiteln skolkurator och arbetade på högstadieskolor i olika tre 

kommuner. Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme var studiens teoretiska utgångspunkt. 

Resultatet visade faktorer som påverkar skolkuratorers arbete på 

flertal nivåer. De framträdande faktorerna var på politisk-, 

organisatorisk-, individ- och gruppnivå. Faktorer som lyftes fram 

var exempelvis en hög arbetsbelastning och en tidsbrist i det 

skolkurativa arbetet vilket påverkade relationen till eleverna. 

Slutsatsen är att det skolkurativa arbetet är i behov av utveckling 

och behöver uppmärksammas av politiker och forskare.  
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1 Inledning 
Psykisk ohälsa är ett av folkhälsans största hot, både i Sverige och internationellt, och 

under de senaste åren har framförallt den psykiska ohälsan bland unga uppmärksammats. 

Under ett år drabbas 20 procent av ungdomar mellan åldrarna 14-25 år av psykisk ohälsa 

världen över (Hiltunen, 2015). Skolverket (2017) menar att den psykiska ohälsan ständigt 

ökar bland Sveriges ungdomar och Folkhälsomyndigheten (2016) har rapporterat om en 

ökad problematik gällande psykisk ohälsa bland Sveriges högstadieelever. Statistiskt har 

ökningen av den psykiska ohälsan bland unga kunnat identifieras genom både 

självskattning och vårdregistrering (Hiltunen, 2017). Högstadieelever genomgår 

förändringar gällande kognitiva, sociala, emotionella och fysiska färdigheter vilket kan 

innebära stress och andra känslo- och beteendemässiga omställningar som påverkar 

elevens välbefinnande (Sheffield, Fiorenza & Sofronoff, 2004; Chandra & Minkovitz, 

2007). Hiltunen (2015) menar att 50 procent av den psykiska ohälsan debuterar i 

ungdomsåren och att det är betydande att ungas mående respekteras och uppmärksammas 

med allvar. Ungdomar genomgår en identitetsutveckling och de som drabbas av psykisk 

ohälsa under tidsperioden riskerar långvarig ohälsa (ibid.).  

 

Skolan är en plats där barn vanligtvis spenderar mycket tid, vilket gör att de professionella 

på skolan får en betydelsefull roll för eleverna. Skolan har ett ansvar att uppmärksamma 

unga som visar tecken på psykisk ohälsa och tillhandahålla eller remittera till rätt 

stödinsats (Socialstyrelsen, 2016; Barnombudsmannen, 2014). En god psykisk hälsa 

främjar elevens skolprestationer och rätt stöd skapar möjligheten att uppnå skolans 

kärnuppdrag, att alla elever ska lyckas i skolan (Socialstyrelsen, 2016). 

 

År 2017 gjorde Skolverket en övergripande granskning av skolväsendets situation och 

utveckling som påvisade omfattande brister där majoriteten av skolorna visade sig ha en 

ofullständig elevhälsa. Granskningen visade avsaknad av betydelsefulla kompetenser, 

icke-fungerande strukturer samt brister i samverkan mellan pedagoger och elevhälsa. 

Elevhälsan ska i sitt uppdrag uppmärksamma elever med behov av stöd och anpassa 

insatser utifrån elevens individuella behov (Skolverket, 2017). Hiltunen (2015) 

poängterar att ungdomars psykiska ohälsa tar sig uttryck på olika sätt. Problematiken kan 

vara inåtvänd i form av stress, ångest och oro eller uttrycka sig i form av utåtagerande 

beteende och aggressivitet. Elevhälsans samtliga kompetenser krävs för att kunna möta 

alla elevers individuella behov för att rätt stöd ska kunna erbjudas (ibid.).  

 

I skollagen (2010:800) tillkom krav på tillgänglighet av en skolkurator då ökad 

kompetens inom elevhälsan ville uppnås (Socialstyrelsen, 2016). Skollagens formulering 

kring skolkuratorns tillgänglighet är dock diffus vilket orsakat ett stort tolkningsutrymme. 

Flera av Sveriges skolkuratorer ansvarar för mellan 500-1 000 elever vardera, i extrema 

fall 6 000 elever, trots att riktlinjer uppger 300 elever som maximalt antal per skolkurator 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). Isaksson (2014) menar att överbelastningen har gjort 

att skolkuratorer upplever arbetet svårhanterligt och att de inte räcker till. Det 

förebyggande arbetet uteblir och arbetstiden räcker endast till akuta åtgärder. 

Organisatoriska förutsättningar påverkar hur skolkuratorer genomför sitt arbete, vilket får 

betydelse för elevernas möjlighet att få det stöd de har rätt till (ibid.). 

 

Isaksson (2014) betonar att skolkuratorer är den minst beforskade yrkesgruppen inom 

elevhälsan men har ett stort behov av att uppmärksammas. Syftet med studien är att skapa 

en fördjupad förståelse om faktorer som påverkar skolkuratorers arbete på 

högstadieskolor. Studien syftar till att undersöka vad skolkuratorer upplever för 

utmaningar och begränsningar i arbetet samt vad det finns för förändringsmöjligheter.  
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2 Bakgrund 
Följande avsnitt belyser den bakgrund som ligger till grund för kommande studie. 

Kunskapsöversikten ger en begreppsdefinition av psykisk ohälsan samt en inblick i 

relevant lagstiftning som rör skolkuratorers arbete. Avsnittet kommer även redogöra för 

en historisk överblick samt elevhälsans och skolkuratorns uppdrag och arbetsuppgifter. 

 

2.1 Definition av psykisk ohälsa 

Forsell och Dahlman (2004) menar att psykisk ohälsa är ett begrepp med flertal 

definitioner. Det kan innefatta psykiatriska sjukdomar som psykoser, depressioner och 

ångesttillstånd. Psykisk sjukdom förändrar individens beteende, vilket leder till svårare 

psykiska besvär som kan pågå över en längre tid och påverka individens sociala 

färdigheter (ibid.). Psykisk ohälsa kan även innebära lättare psykiska besvär vilka kan ta 

sig uttryck i koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, ängslan, oro och ångest samt stress 

och sömnbesvär. Det kan även innebära psykosomatiska symtom som huvudvärk och 

magsmärta (Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 2016). Även 

Världshälsoorganisationen (2018) menar att psykisk ohälsa kan definieras med flertal 

symtom vilka kan uttryckas i form av förändrade tankar, känslor, beteende och relationer 

med andra. 

 

2.2 Lagar och förordningar 
2.2.1 Skollagen 

I skollagen (1985:1100) fanns inget krav på tillgänglighet av en skolkurator men i 

skollagen (2010:800) tillkom krav för att ökad kompetens inom elevhälsan ville uppnås 

(Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsan ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, 

skolkurator samt specialpedagog och innefatta medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser. Lagen beskriver inte professionernas specifika 

ansvarsområden men belyser tillgängligheten av samtliga kompetenser (Socialstyrelsen, 

2016; Skolverket, 2018a).  

 

Skollagen nämner inget specifikt om psykisk ohälsa, men begreppet ryms inom 

formuleringen “elever i behov av särskilt stöd”. Lagen redogör för skolans ansvar för barn 

som far illa eller riskerar att fara illa och skyldigheten till samverkan med myndigheter 

och andra aktörer som kan vara behjälpliga. Begreppet psykisk ohälsa ryms även i 

grundskoleförordningen som beskriver rektorns skyldighet att tillhandahålla lämpliga 

stödinsatser samt vid behov utveckla åtgärdsprogram (Socialstyrelsen, 2009). 

 
2.2.2 Sekretess och anmälningsskyldighet 

För en fungerande elevhälsa menar Socialstyrelsen (2016) att skolans personal behöver 

utbyta information med vårdnadshavare och myndigheter. Den lag som styr sekretessen 

är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Elevens vårdnadshavare har rätt att ta 

beslut gällande barnet men hänsyn ska tas till elevens önskemål kring informationsutbyte 

utifrån ålder och mognadsnivå. Elevhälsan har ingen skyldighet att lämna ut information 

till elevens föräldrar om den unge kan få betydande men om informationen delas. 

Sekretessen gäller inte om informationen förmedlas till annan myndighet och följer lag 

eller förordning. Skolpersonal har ett personligt ansvar och skyldighet att anmäla till 

socialnämnden om en elev far illa enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§. Anmälning ska 

göras vid kännedom, misstanke eller vid oro (ibid). 
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2.3 Historisk överblick 
2.3.1 Elevhälsan 

Skolhälsovården skapades i mitten av 1800-talet i syfte att främja elevens hälsotillstånd 

genom preventivt arbete. Under början av 1900-talet implementerades skolhälsovården i 

det nationella folkhälsoarbetet då skolan ansågs ha en betydelsefull roll i att skapa goda 

och hälsosamma vanor för eleverna. Begreppet elevvård benämndes första gången år 

1957 och inriktade sig mer till att ge eleven en god omvårdnad än vad skolhälsovården 

gjorde. Elevvården fick även omfattande uppgifter riktade till elever med särskilt stöd, 

preventivt arbete samt arbete med skolsvårigheter. Begreppet elevhälsa kom långt senare 

där professionerna skulle arbeta nära elevens pedagogiska processer samt arbeta med hela 

undervisningsmiljön. Elevhälsan arbetar idag med ett brett spektrum av problematik, där 

ibland psykisk ohälsa, avvikelser i utvecklingen samt kroniska sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 
2.3.2 Skolkuratorn 

Backlund (2007) och Isaksson och Larsson (2012) menar att yrkestiteln skolkurator 

benämndes första gången under 1940-talet och är en yrkesgrupp som är mycket lite 

beforskad, både gällande den nutida och den historiska utvecklingen. Skolkuratorn 

anställdes först med arbetsuppgifter rörande studie- och yrkesvägledning där kuratorn 

skulle vara en god kontakt mellan elev, arbetsförmedling och arbetsplatser. Skolkuratorn 

skulle även bistå barnavårdsnämnden i beslut rörande insatser. Kort efter skolkuratorns 

etablering i skolan utvecklades arbetsuppgifterna till en mer stödjande roll med grund i 

olika livsfrågor (ibid.). Det var efter andra världskriget som skolkuratorns yrke växte då 

de såg att psykisk ohälsa var ett stort problem bland eleverna. Till en början var det krav 

på att skolkuratorn skulle vara utbildad socionom, vilket har ändrats på senare tid då andra 

utbildningar uppmärksammats som relevanta för yrket (Isaksson & Larsson, 2012). 

 

Enligt Isaksson och Larsson (2012) har skolkuratorns arbetsuppgifter reviderats flertal 

gånger. Efter år 1978 fick skolkuratorn uppgifter, likt dem idag, innehållande 

förebyggande elevvård, insatser för elever med särskilt stöd, samarbete inom 

skolväsendet samt samverkan med sociala myndigheter, institutioner och organisationer. 

Skolkuratorn fick inga preciserade arbetsuppgifter då de ville att skolkuratorn skulle 

komplettera olika arbetsgrupper där stöd behövdes. Oklara arbetsuppgifter har levt kvar 

till nutida arbetsbeskrivningar där skolkuratorns åtaganden ligger under elevhälsans 

gemensamma uppgifter, där det fortfarande är diffusa uppdelningar av arbetet. 

Skolkuratorns arbetsuppgifter är professionsövergripande vilket kräver samarbete med 

övriga yrkesgrupper inom elevhälsan (ibid.). 

 

2.4 Elevhälsans arbete 

Elevhälsans målsättning är att bidra till en god lärandemiljö för samtliga elever, främja 

deras utveckling och hälsa samt arbeta preventivt med ohälsa (Socialstyrelsen, 2016; 

Skolverket, 2018a). Det är betydande att elevhälsan är en multiprofessionell 

sammansättning där personalen besitter breda kompetenser som kompletterar varandra. 
Elevhälsan ska arbeta evidensbaserat med metoder och rekommendationer för elevens 

bästa utifrån den individuella situationen, erfarenheter och önskan om beslut. Elevhälsan 

ska utgå från det salutogena perspektivet med ett hälsofrämjande förhållningssätt. De ska 

tillsammans med elevens egna förmågor förbättra hälsan samt förebygga och hitta 

strategier för att hantera olika situationer (Socialstyrelsen, 2016). 
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Elevhälsans insatser ska behandlas på tre nivåer: Universell, selektiv och indikerad nivå. 

På samtliga nivåer ska elevhälsan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

insatser. På den universella nivån ska elevhälsan främja skolans lärandemiljöer där eleven 

ska kunna utvecklas i en trygg miljö med goda relationer. Skolan ska vara en plats där 

eleven känner sig sedd, får bekräftelse och skapar en framtidstro. Den selektiva nivån 

riktar sig till grupper som antingen riskerar att fara illa eller riskerar att göra andra illa. 

Elevhälsan ska bemöta elevens individuella behov påverkade av skolmiljön. Den 

indikerade nivån innebär akutinsatser riktade mot en enskild elev med stort behov av stöd. 

Nivån kräver samarbete mellan professionella på skolan samt samverkan med 

myndigheter och andra aktörer (Skolverket, 2018b). Det ska finnas tydliga rutiner 

gällande samverkan med Socialtjänst, ungdomspsykiatri och habilitering 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). 

 

2.5 Skolkuratorns arbete 

Skolkuratorns arbetsuppgifter innebär att utföra preventiva och hälsofrämjande insatser 

samt kartlägga och bedöma enskilda elever med behov av stöd. Uppgifterna kan även 

innefatta handledning av skolans personal gällande skolkurativa frågor samt individ-, 

grupp- och flerpartssamtal. Samverkan med Socialtjänst, ungdomspsykiatri, Polisen och 

fritidspedagoger möjliggör stödinsatser på individ-, grupp- och 

organisationsnivå  (Akademikerförbundet SSR, 2015). I enskilda elevfall som kräver 

myndighetsutövning är skolkuratorn skyldig att dokumentera med grund i 

Förvaltningslagen (1986:223). Utöver denna skyldighet innefattar inte det skolkurativa 

arbetet något krav för dokumentation (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Det skolkurativa arbetet är självständigt men ska tillföra kompetens inom elevhälsan. 

Skolkuratorn ska bidra till elevens sociala och emotionella utveckling samt 

uppmärksamma elever som riskerar att fara illa, visar på social utsatthet eller psykisk 

ohälsa. Arbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande mot mobbning, kränkande 

beteende, diskriminering, trakasserier och psykisk ohälsa. Skolkuratorn ska även 

medverka i skolans beredskap för kris- och katastrofhantering (Socialstyrelsen, 2016). 

Skolkuratorn har ett ansvar för att aktivt bidra till ett systematiskt kvalitetsarbete genom 

utvärdering av det preventiva samt enskilda elevarbetet (Akademikerförbundet SSR, 

2015). 

 

3 Tidigare forskning 
Följande avsnitt redovisar en genomgång av tidigare forskning om psykisk ohälsa bland 

unga samt om skolkuratorns yrkesroll. Både svensk och internationell forskning 

presenteras i två olika delar: Psykisk ohälsa bland unga samt skolkuratorns 

handlingsutrymme, där relevanta aspekter uppmärksammas med grund i studiens syfte.  

 

3.1 Psykisk ohälsa bland unga 

Sedan 1980-talet har det kontinuerligt skett en ökning av den psykiska ohälsan bland 

högstadieelever i Sverige. Störst drabbade är flickor (Hiltunen, 2015). Diskussioner har 

förts kring möjliga orsaker till den ökade psykiska ohälsan bland Sveriges ungdomar där 

faktorer som attitydförändringar och ökad individualisering i samhället har lyfts fram 

(Hiltunen, 2017). Även internationellt har en ökning av psykisk ohälsa bland unga 

identifierats, både i industriländerna och i utvecklingsländerna (Allen-Mears & 

Montgomery, 2014; Hiltunen, 2017). En amerikansk studie visar att var sjätte ungdom i 

USA kämpat med psykisk problematik som depression, självskadebeteende, missbruk 

eller ångest (Walley, College & Grothaus, 2013). Det är dock riskabelt att påstå generella 
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orsaker internationellt med grund i de kulturella och politiska skillnaderna (Allen-Mears 

& Montgomery, 2014). 

 

Chandra och Minkovitz (2007) studerade stigmatisering kring psykisk ohälsa bland 

åttondeklassare i nordöstra USA. Resultatet visar att det var vanligt förekommande att 

ungdomar med psykisk ohälsa inte var mottagliga för stöd vilket kunde bero på de ungas 

kunskapsbrist kring ämnet. Det kunde även orsakas av begränsade eller obefintliga 

stödinsatser samt negativa attityder gentemot dessa. I studien uppmärksammas det även 

att eleverna i åttonde klass inte ville uppsöka hjälp hos skolkuratorn då de antog att de 

skulle uppfattas som svaga individer av andra människor. Flertalet elever trodde att de 

skulle utsättas för trakasserier och marginaliseras från gruppen om klasskamraterna fick 

kännedom om att de sökt stöd hos skolkuratorn (ibid.). Sheffield, m.fl. (2004) belyser 

faktorer som kunnat påverka ungdomars attityder till stödinsatser vid psykisk ohälsa. 

Flertalet ungdomar upplevde rädsla för följderna samt en oro för förlorad självständighet. 

De unga vände sig hellre till vänner och familj för stöd, i tron om att deras kontaktnät 

kunde åtgärda problematiken. Ungdomar med nära sociala relationer var mindre benägna 

att ta emot professionellt stöd jämfört med ungdomar med ett svagt kontaktnät. Flickor 

var mer villiga att söka hjälp för sin psykiska ohälsa jämfört med pojkar och hade 

dessutom en mer positiv attityd gällande både psykisk ohälsa och stödinsatser. Trots 

negativa attityder valde majoriteten ungdomar som sökte stöd för psykisk ohälsa att vända 

sig till skolkuratorn då stödinsatsen var den mest lättillgängliga av de insatser eleven 

kunde tillgå (ibid.). Chandra och Minkovitz (2007) poängterar att psykisk ohälsa samt 

skolkuratorns stöd behöver uppmärksammas i läroplaner och undervisning för att elevers 

negativa attityder ska minska (ibid). Ungdomar som får mer kunskap kring psykisk ohälsa 

får mer positiva attityder till att söka hjälp. Genom kunskap kan attityder förändras och 

stigmatiserade tankar kring psykisk ohälsa minska (Sheffield, m.fl., 2004; Chandra & 

Minkovitz, 2007). Även Hiltunen (2017) menar att ungas psykiska ohälsa behöver lyftas 

och prioriteras i forskningssammanhang eftersom problematikens omfattning har 

uppmärksammats. 

 

Walley, m.fl. (2013) påpekar att det är betydande att uppmärksamma ungdomar med 

psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Psykisk ohälsa påverkar studierna i form av akademiska 

och beteendemässiga svårigheter vilket kan vara avgörande för elevers framtida 

utveckling. Det finns en stor risk att elever med psykisk ohälsa väljer att avbryta sina 

studier då inlärningen i förhållande till det nedsatta välbefinnandet inte blir hanterbart 

(ibid.). Även Chandra och Minkovitz (2007) klargör vikten av att fånga upp elever med 

psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Skolan är en plats med stora möjligheter att upptäcka 

dessa ungdomar i tid. Det gör det nödvändigt att tillvarata på möjligheten att hjälpa elever 

med psykisk ohälsa när de fortfarande befinner sig i skolan (ibid). En amerikansk studie 

undersökte skyddsfaktorer för ungdomar med psykisk ohälsa där skolan visat sig vara en 

skyddande faktor. Även ungdomarnas ålder och kön studerades i förhållande till 

skyddsfaktorerna. Skolans stöd visar sig vara lika betydande som skyddsfaktor för pojkar 

och flickor med psykisk ohälsa och särskilt betydande för högstadieelever (Stadler, Feifel, 

Rohrmann, Vermeiren & Poustka, 2010).  

 

Hiltunen (2017) menar att emotionellt-, informativt-, och instrumentellt socialt stöd har 

positiv inverkan på den unges hälsa. Genom emotionellt stöd i form av uppskattning och 

omtanke stärks individens känsla av trygghet vilket bidrar till ökad hälsa. Information 

kring hur den unge ska hantera sina känslor i olika situationer har även det visat sig vara 

hälsofrämjande vid psykisk ohälsa. Att få tillgång till adekvat stöd i vardagen sänker 

stressrelaterad ohälsa och bara vetskapen och upplevelsen om att stöd finns att tillgå 
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påverkar den unges hälsa positivt och bidrar till att göra svåra situationer mer hanterbara. 

Socialt stöd kan ses som en resursbaserad skyddsfaktor vid psykisk ohälsa och kan sättas 

i relation med skolkuratorns yrke som ska finnas tillgänglig på skolan för emotionellt, 

informativt och instrumentellt stöd (ibid.). 

 

3.2 Skolkuratorns handlingsutrymme 

Backlund (2007) visar i sin studie om elevvård i grundskolan, att skolkuratorn hade låg 

självbestämmanderätt i sitt arbete och vanligtvis var ensam med sitt uppdrag. Uppdragets 

syfte var oklart, både för skolkuratorn själv och andra professionella inom verksamheten. 

Skolkuratorns yrkesutövande upplevdes ofta inte som lika legitimt i jämförelse med andra 

professionellas arbete vilket gjorde det krävande för skolkuratorn att genomföra sina 

uppgifter (ibid.). Även en amerikansk studie visar att skolkuratorns yrkesroll uppfattades 

som svårhanterlig att samarbeta med och förhålla sig till, då den upplevdes som en ständig 

utvecklingsprocess. Yrkesrollen skapade en osäkerhet hos andra professionella gällande 

vad som kunde förväntas av dem samt vilka ansvarsområden de hade (Richard & 

Villarreal Sosa, 2014). Även Hatch (2008) betonar att skolkuratorer har känt sig 

marginaliserade och isolerade från övriga professionella samt att de fick genomföra 

irrelevanta arbetsuppgifter som låg utanför det skolkurativa arbetet. Skolkuratorer har 

länge arbetat för ökad legitimitet för att erhålla resurser, få ökad auktoritet samt få de 

rättigheter och ansvar som yrket innefattar. Hatch (2008) menar att skolkuratorers 

utmaningar kan ses utifrån organisatorisk, institutionell och politisk nivå. Den 

organisatoriska nivån tittar på den effektivitet som finns för att uppnå mål och resultat 

samt intern- och extern effektivitet. Den institutionella nivån utgår från olika strukturer 

från organisationens ramar. Den operativa legitimiteten uppvisas i form av regler, 

policyer och styrdokument och den sociala legitimiteten står för kulturella normer samt 

den företagspolitik som råder inom organisationen. På den politiska nivån ställs värde 

mot resurs. När en yrkesgrupp har högt socialt kapital ökar chanserna för investering, 

vilket leder till utveckling av arbetet. Skolkuratorer har länge arbetat för ett ökat socialt 

kapital inom skolväsendet men bristande utvärderingar och en oklar yrkesbeskrivning 

saknas för att uppfylla målen. Ett lågt socialt kapital har lett till att skolkuratorerna har en 

låg legitimitet och upplever sig därför marginaliserade från övriga professionella. 

Organisatoriska, institutionella och politiska svårigheter har gjort att yrkesgruppen inte 

har kunnat arbeta evidensbaserat, styrdokument har inte kunnat uppdateras och det har 

inte skett några större investeringar i yrkesgruppen (ibid.). 

 

Globalt har det skolkurativa arbetet uppmärksammats av forskare, praktiker och politiker 

som insett vikten av psykosociala insatser i skolan, i relation till kostnadseffektivitet, 

vilket har ökat det skolkurativa arbetets förtroende och ansvar. Genom skolan finns det 

möjligheter att nå breda populationer, familjer och andra aktörer (Allen-Mears & 

Montgomery, 2014). 

 

Skolkuratorn samt mer specifikt det skolkurativa arbetet är i ytterst liten omfattning 

beforskat nationellt. Den lilla mängd forskning som finns i Sverige har orsakat 

problematiska följder för utformningen av skolkuratorns handlingsutrymme (Backlund, 

2007; Isaksson & Larsson, 2012). Liknande brister av forskning om skolkuratorns 

yrkesroll och det skolkurativa arbetet har uppmärksammats internationellt. Otillräcklig 

forskning har lett till kunskapsbrist samt avsaknad av relevant utbildning (Allen-Mears & 

Montgomery, 2014). Walley, m.fl. (2013) menar att skolkuratorn kan få ökad kompetens 

genom utbildning om exempelvis symtom, medicin och lagstiftning. Utöver det har 

skolkuratorn ett eget ansvar att utveckla sin kompetens genom teori och praktik. Den 

psykiska ohälsan bland eleverna förändras ständigt vilket kräver att skolkuratorn 
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aktualiserar sin kunskap och kompetens. Det är även fördelaktigt med 

arbetslivserfarenheter inom skolväsendet, Socialtjänsten eller behandling vid utförandet 

av det skolkurativa arbetet (ibid.). 

 

Allen-Mears och Montgomery (2014) menar att det är avgörande för skolkuratorns 

yrkesroll att utbyta information, erfarenhet och kunskap internationellt. Det skolkurativa 

arbetet behöver preciseras för att klargöra yrkets värde, både för skolkuratorerna själva, 

eleverna och andra professionella. För att skolkuratorns yrkesroll ska ha möjlighet att 

utvecklas krävs det av politiker och forskare att lyfta ämnet (ibid.) Även Richard och 

Villarreal Sosa (2014) belyser vikten av en tydligare yrkesbeskrivning och behovet av att 

stärka yrkesrollen genom politik och utbildning. 

 

Backlund (2007) uppger att Skolverkets styrdokument och andra nationella riktlinjer 

endast har en liten påverkan på skolkuratorers yrkesutövande. Skolkuratorerna i studien 

upplevde att det sunda förnuftet och känslan utgjorde ramarna för arbetet. De ansåg att 

sekretess och anmälningsskyldighet var det mest betydelsefulla i yrkesutövandet, vilket 

de även såg som en utmaning att förhålla sig till. Skolkuratorerna upplevde att de ville få 

ökat stöd från rektorer och ett ökat engagemang kring deras arbete eftersom de otydliga 

förväntningarna skapade en osäkerhet i utövandet. Skolkuratorerna uttryckte även 

frustration över att fördela sitt arbete på flertal skolor vilket orsakade en okoncentrerad 

arbetsmiljö samt försämrad tillgänglighet (ibid.) 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse om faktorer som påverkar 

skolkuratorers arbete på högstadieskolor. Följande avsnitt belyser den teoretiska 

utgångspunkt som ligger till grund för studiens analys. Michael Lipskys (2010) teori om 

street-level bureaucracy valdes, benämnt på svenska som gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme, eftersom teorin har relevans för skolkuratorns yrkeskategori. Lipsky 

(2010) beskriver gräsrotsbyråkrater som de yrkesgrupper som möter samhällets 

medborgare i sitt yrkesutövande och har ett fritt arbetsuppdrag men som är beroende av 

organisationens förutsättningar, lagar och regler, direktiv, traditioner och normer. 

Exempel på gräsrotsbyråkrater är socialarbetare, i den här studien skolkuratorer. I 

följande avsnitt kommer skolkuratorn benämnas som gräsrotsbyråkrat med grund i 

Lipskys teori.  

 

4.1 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkratens roll framkommer utifrån organisationens ramar, och anpassas 

därefter vid det mellanmänskliga mötet med klienten. Handlingsutrymmet behöver vara 

omfattande eftersom gräsrotsbyråkraten behöver möta klienten på individuell nivå, då 

samma tillvägagångssätt inte lämpas för alla (Lipsky, 2010). Organisationen sätter ramar 

för gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och det som påverkar är rutiner, 

styrdokument, lagar samt tolkningen av dessa (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme kan delas upp i två delar, formellt och informellt. 

Det formella handlingsutrymmet är de rättigheter och skyldigheter som ges av 

organisationen samt de resurser som tilldelas gräsrotsbyråkraten. Det informella 

handlingsutrymmet regleras genom de normer och värderingar som finns i arbetsgruppen. 

Sammanfattningsvis påverkas handlingsutrymmet utifrån individuella, relationella samt 

organisatoriska aspekter (Isaksson, 2014). 
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Gräsrotsbyråkraten har som uppgift att i ett samspel möta klientens behov och 

organisationens ramar. Det är alltså gräsrotsbyråkratens uppgift att tillmötesgå båda 

parters behov så att båda upplever vinning. Arbetet kan upplevas som påfrestande för 

gräsrotsbyråkraten då det ställs höga krav från både organisationen och klienten (Lipsky, 

2010). Handlingsutrymmet kan för en del upplevas som ramstyrt och svårhanterligt. För 

en del kan det ses som en möjlighet då arbetet kan anpassas efter behov och tillfälle. För 

att hantera handlingsutrymmet ska gräsrotsbyråkraten utgå från sin specifika kompetens 

samt organisatoriska resurser (Svensson, m.fl. 2008). 

 

Lipsky (2010) poängterar vikten av att förhålla sig till myndigheters föreskrifter som 

gräsrotsbyråkrat vilket han menar är avgörande för upprätthållandet av legitimiteten. 

Gräsrotsbyråkraten har oftast generella riktlinjer att ta hänsyn till istället för tydliga 

arbetsbeskrivningar. Riktlinjerna ger utrymme för tolkning för att gräsrotsbyråkraten ska 

ha möjlighet att tillämpa arbetet utifrån situation. Myndigheters föreskrifter kan vara 

avlastande för gräsrotsbyråkraten då ansvaret inte upplevs lika påfrestande. Föreskrifterna 

kan dock bli problematiska då nödvändiga avvikelser kan leda till förlorad legitimitet. 

Om gräsrotsbyråkraten inte gör ofrånkomliga avvikelser från föreskrifterna för att 

tillgodose klientens behov finns det risk för att relationen skadas och att klienten känner 

sig marginaliserad och övergiven i relationen. Det krävs mycket ansvar av 

gräsrotsbyråkraten för hanteringen av handlingsutrymmet vilket kan upplevas mycket 

påfrestande. Den tunga belastningen kan orsaka att gräsrotsbyråkraten överger delar av 

handlingsutrymmet och förenklar arbetet genom att lägga över ansvaret på byråkratin 

(ibid.). 

   

Gräsrotsbyråkratens arbete infinner sig ofta i organisationer med resursbrist och 

klienternas vilja till stöd är ofta väldigt varierande. Gräsrotsbyråkraten har ofta en känsla 

av otillräcklighet eftersom de inte endast ansvarar för klientens insatser utan även behöver 

företräda klienterna på organisatorisk och samhällsnivå (Lipsky, 2010). Svensson m.fl. 

(2008) belyser även interaktionen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten som avgörande 

för handlingsutrymmet samt sättet handlingsutrymmet används på, beroende av 

erfarenheter och traditioner. Backlund (2007) redogör för gräsrotsbyråkratens 

handlingsfrihet i förhållande till samhällsaspekter och politiska aspekter som påverkar 

organisationens möjligheter samt de krav som ställs på organisationen att reformera. 

Denna kombination av frihet och kontroll gör sig tydligt märkbar för gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme och kan vara utmanande att förhålla sig till (ibid.). 

 

5 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar kontinuerligt. Skolan 

är en betydande plats för ungdomar och skolkuratorn innefattar yrkestiteln i elevhälsan 

som är anställd för att bemöta den psykosociala problematiken. Det finns mycket lite 

forskning kring yrkesgruppen men genom lägesbedömningar har Skolverket 

uppmärksammat omfattande brister gällande hela elevhälsan. Avsaknaden av forskning 

har påverkat skolkuratorns handlingsutrymme negativt vilket orsakat yrkesgruppens låga 

legitimitet. Det är därför angeläget att bidra med kunskap inom området genom att skapa 

en ökad förståelse om faktorer som påverkar det skolkurativa arbetet. 

 

6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse om faktorer som påverkar 

skolkuratorers arbete på högstadieskolor.  
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Vad upplever skolkuratorer som utmanande och begränsande i sitt arbete? 

 

Vilka förändringsmöjligheter upplever skolkuratorer i sitt arbete? 

 

7 Metod 
Följande avsnitt beskriver studiens metodologiska utgångspunkter. Den bestämda 

vetenskapsteorin redovisas i relation till det formulerade problemområdet. Studiens 

process presenteras med grund i följande delar; urval, förberedelser, genomförande samt 

bearbetning och analys av empiri. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitetet i form av 

tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

 

7.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studiens metod valdes i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Syftet 

efterfrågar en fördjupad förståelse om faktorer som påverkar skolkuratorers arbete vilket 

låg till grund för valet av kvalitativ ansats. Metoden skapade möjlighet att framkalla en 

djupare förståelse av fenomenet utifrån informanternas egna upplevelser. Den kvalitativa 

ansatsen har ett induktivt förhållningssätt, med inslag av deduktion. Tidigt under studiens 

process gjordes en kartläggning om vilka teorier som kunde vara möjliga att applicera på 

studien. Studiens teoretiska utgångspunkt valdes vid ett tidigt skede, vilket speglar 

deduktion, men har tillförts till det empiriska materialet först efter analys av data vilket 

kännetecknar induktion (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att det är vanligt i 

kvalitativa intervjuer att ta fram en teori efter det insamlade materialet men att det visar 

på en viss mognad att redan innan arbetsprocessen kartlagt tänkbara teorier utifrån 

studiens syfte.  

 

Studien utgår från hermeneutiken vilken är humanistiskt inriktad. Perspektivet grundar 

sig i tolkningsläran och har en förståelse för relativistiska tankegångar. Hermeneutiken 

utgår från de fem sinnenas observationer, logiken samt det empatiska inkännandet. Det 

hermeneutiska perspektivet gav oss möjligheten att förstå informanternas berättelser 

genom inkännande och empati. Genom en dialog med informanterna, vilket är en 

betydande faktor i hermeneutiken, hade vi som ändamål att framkalla en ökad förståelse 

för att kunna tolka deras sociala verklighet utifrån ett helhetsperspektiv. Hermeneutiken 

efterfrågar en förståelse snarare än en förklaring (Thurén, 2007). 

 

7.2 Planering och genomförande 
7.2.1 Urval 

Studiens urval bestämdes utifrån målstyrt urval, vilket Bryman (2011) och Silverman 

(2013) förklarar utifrån att valet av informanter avgörs i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. De informanter vi efterfrågade hade yrkesbeteckningen skolkurator och 

arbetade på högstadieskolor. Vi efterfrågade informanter i tre kommuner. 

Kontaktuppgifter till eventuella informanter fanns tillgängligt på samtliga kommuners 

hemsidor. Vi kontaktade möjliga informanter via telefon och mail och introducerade 

studien för dem samt efterfrågade intresse för deltagande. Övergripande information om 

studien och tillfället för intervjun presenterades under samma tillfälle. Vi fick ett godkänt 

deltagande av sex skolkuratorer på olika högstadieskolor. Antalet informanter grundade 

sig i kursens omfattning och studiens tidsram. De informanter som valde att delta i studien 

fick ta del av ett informationsbrev samt de etiska riktlinjer vi beaktade under studiens 

process. Därefter skedde en mailkontakt mellan oss och den enskilde informanten där 

datum, tid och plats för intervjutillfället beslutades utifrån informantens önskan.  
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7.2.2 Förberedelser 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket innebar att intervjun utgick 

från en formulerad intervjuguide. Intervjuguiden bearbetades ett flertal gånger innan 

första intervjutillfället vilket ledde till korrigering av guiden. Relevanta teman skapades 

utifrån intervjuguidens formulerade frågor där det väsentliga var att formulera öppna 

frågor för att möjliggöra breda och beskrivande svar. Valet att genomföra 

semistrukturerade intervjuer skapade förutsättningen för en dialog mellan oss och 

informanten men ställde inga krav på att frågorna skulle ställas i ordningsföljd, utan det 

viktiga var att beröra samtliga teman under intervjutillfället. (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuguidens teman behandlade frågor kring informantens 

bakgrund och tidigare erfarenheter samt frågor kring psykisk ohälsa och skolkuratorns 

arbete, vilka formulerades utifrån studiens syfte. 

 

Innan genomförandet av intervjuerna bekantade vi oss med studiens relevanta område för 

att skapa förutsättningar för en fördjupad förståelse av informantens berättelser. Samtliga 

intervjuer spelades in vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är en förutsättning för 

närvaro och koncentration under intervjutillfället. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

två inspelningsinstrument för att säkerställa användbart material. Båda instrumenten 

testades flertal gånger för att klargöra ljudkvalitén samt om dem var användbara i studien. 

Före intervjutillfället beslutades det vart intervjun skulle genomföras utifrån informantens 

önskan och förslag på en ostörd och lugn miljö. Samtliga informanter föreslog passande 

miljöer för intervjun vilket resulterade i god ljudkvalitet av det inspelade materialet.  
 
7.2.3 Genomförande 

Flertalet intervjuer genomfördes på informantens kontor vilket var den miljö där deras 

arbete till viss del utfördes. Det gav oss en fördjupad förståelse av informantens 

berättelser vilket blev betydande för tolkning och analys av det empiriska materialet 

(Bryman, 2011). Vardera intervjutillfälle pågick under 40-70 minuter där vi som 

genomförde studien hade ett aktivt deltagande och en av oss ansvarade för den 

formulerade intervjuguiden. Genom ett aktivt lyssnande kring informantens svar samt hur 

frågorna besvarades kunde relevanta följdfrågor ställas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer gav informanten möjlighet till att 

forma intervjun samt besvara frågorna fritt. Det genererade i fylliga och detaljerade svar 

(Bryman, 2011; Silverman, 2013). Intervjumetoden skapade utrymme för frågor som inte 

ingick i guiden men som kunde ses som relevant i relation till studiens syfte. Den 

generella bakgrundsinformationen om informanten gav oss möjlighet att sätta in 

informantens svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). 

 
7.2.4 Bearbetning och analys av empiri 

Varje enskild intervju transkriberades, vilket innebar en ordagrann utskrivning av det 

inspelade materialet. Vi valde att transkribera tre intervjuer var för att bespara tid. 

Transkriberingen gjordes direkt efter varje intervjutillfälle vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) rekommenderar då känslan under intervjun finns kvar och intervjun är aktuell i 

minnet. Analysen påbörjades när transkriberingen genomfördes och gjordes med grund i 

meningskoncentrering. Analysmetoden innefattade en utformning av konkreta och 

kärnfulla formuleringar av informanternas uttalanden som framhävde det mest väsentliga 

för studiens syfte. De utskrivna intervjuerna lästes en och en flertal gånger för att skapa 

ett helhetsperspektiv av vårt empiriska material samt skapa nyckelord. Materialets 

relevanta delar togs ut samtidigt som upprepningar och icke relevant text togs bort, vilket 

skapade ett hanterbart analysmaterial. Med hjälp av nyckelorden uppmärksammades 
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teman som ställdes i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. De teman som 

hittades låg sedan till grund för resultatets utformning  (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

empiriska materialet ställdes avslutningsvis i relation till studiens teoretiska utgångspunkt 

vilket skapade en fördjupad förståelse för resultatet (Bryman, 2011). 

 

7.3 Kvalitet 

För att kunna mäta och säkerställa studiens tillförlitlighet har vi under studiens gång 

förhållit oss till begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att 

styrka och konfirmera. För att uppnå ett trovärdigt resultat strävade vi efter att besvara 

studiens syfte och frågeställningar tydligast möjligt utifrån informanternas sociala 

verklighet. Vi bearbetade och granskade studiens innehåll kontinuerligt och utgick från 

studiens syfte och frågeställningar för att klargöra innehållets relevans. Genom kvalitativa 

intervjuer strävade vi efter att skapa ett djup snarare än bredd i det empiriska materialet. 

Genom täta och utförliga beskrivningar och ett fokus på det unika för den studerade 

kontexten ökade studiens överförbarhet. Studiens pålitlighet ökade genom ett granskande 

synsätt och en fullständig beskrivning av forskningsprocessens alla faser. Vi eftersträvade 

att utelämna personliga värderingar under studiens process vilket ökade möjligheten att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Under studieprocessen har vi även förhållit oss 

till kriterier för studiens äkthet som Bryman (2011) redogör för. Under studieprocessen 

har vi strävat efter att skapa en rättvis bild av informanternas berättelser genom att lyfta 

fram informanternas åsikter och infallsvinklar. Vi har även genom studien strävat efter 

att bidra till ökad förståelse för informanternas redogörelser om arbetet samt strävat efter 

ökad kunskap som kan bidra till förändring och utveckling för det skolkurativa arbetet.  

  

Transkriberingen utfördes med noggrannhet och kontinuitet vilket ledde till en ökad 

kvalitet. De citat vi kunde ta del av med hjälp av inspelning och transkribering skapade 

ökad trovärdighet av resultatet. Vi var båda aktiva under samtliga sex intervjutillfällen 

vilket även skapade bredare förståelse och ökad trovärdighet. Analysprocessen skedde i 

ett samspel mellan oss skribenter vilket generade ökad trovärdighet (Bryman, 2011). 

 
7.3.1 Etiska överväganden 

Under studiens process beaktades Vetenskapsrådets etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Vid första kontakt med informanterna via telefon eller mail framfördes övergripande 

information om vilka vi var samt studiens syfte. Vi informerade om inspelning av 

intervjun och hur lång tid deltagandet skulle kräva. En förberedelse för kommande 

informationsbrev tydliggjordes och avslutningsvis fick informanten möjlighet att ställa 

eventuella frågor om något upplevdes oklart. Ett informationsbrev skickades till samtliga 

informanter vilket redovisade övergripande information och kontaktuppgifter till oss 

skribenter samt studiens syfte. Informanten informerades även om inspelning av intervjun 

samt tidsomfattningen av intervjutillfället. Betydelsen av informantens deltagande i 

studien betonades med grund i möjligheten till att bidra med ny kunskap. Övriga etiska 

aspekter framfördes i relation till en kvalitetsgaranti i form av en beskrivning om övriga 

personer involverade i processen. 

 

I samband med informationsbrevet fick informanten ta del av en beskrivning av 

Vetenskapsrådets etiska principer samt hur vi under studiens process skulle förhålla oss 

till dem. De rättigheter som förelåg vid deltagande i form av frivillighet och rätten till att 

avbryta sin medverkan framfördes. Konfidentialitetskravet klargjordes vilket innebar att 

ingen utomstående skulle kunna förstå att det är just han eller hon som deltagit i studien. 
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Informanternas kontaktuppgifter var endast tillgängliga för oss skribenter och raderades 

efter intervjuprocessen. Efter varje inspelningstillfälle överfördes materialet till en extern 

hårddisk som förvarades oåtkomligt för utomstående samt raderades på respektive dator 

och mobiltelefon. Med grund i konfidentialitetskravet klargjordes hanteringen av 

materialet för informanten innan intervjun. Avslutningsvis förklarades rättigheten 

informanten hade att ta del av det färdiga examensarbetet. En öppenhet för eventuella 

frågor och funderingar förtydligades och en tacksamhet för intresset att delta framfördes.   

 

Innan intervjun genomfördes diskuterades det informationsbrev informanten fått ta del av 

skriftligt för att säkerställa att deltagaren förstått villkoren korrekt samt att det inte 

uppkommit några frågor eller funderingar. Före varje intervjutillfälle inhämtades ett 

muntligt samtycke med grund i samtyckeskravet.  

 

8 Resultat 
Insamling av det empiriska materialet gjordes genom semistrukturerade intervjuer med 

sex informanter i tre kommuner. Studien är avgränsad till yrkestiteln skolkurator där 

samtliga arbetar med högstadieelever i årskurs 7-9. Två informanter arbetar endast med 

högstadieelever och fyra informanter arbetar även med yngre elever på låg- och 

mellanstadie. Samtliga informanter har tidigare arbetslivserfarenhet av socialt arbete med 

ungdomar inom Socialtjänsten, HVB-hem eller behandlingshem. Vi valde att 

avidentifiera informanterna med grund i konfidentialitetskravet. Informanterna fick 

fingerade namn för att göra materialet mer levande. Könsskillnader kommer inte att 

redovisas då det inte anses vara betydande för resultatets utfall. 

  

Sara  

Sara har en pedagogisk utbildning med kompletterande kurser inom psykologi och 

sociologi. Sara har arbetat som skolkurator i tre år på sammanlagt fyra skolor och har 

arbetserfarenheter inom skolväsendet samt socialt arbete med ungdomar och familj. Sara 

arbetar som skolkurator i en mellanstor kommun på fyra olika skolor.   

 

Hanna 

Hanna har en socialpedagogisk universitetsutbildning och har arbetat som skolkurator i 

ett och ett halvt år på sammanlagt två skolor. Hanna har tidigare arbetserfarenheter inom 

socialt arbete utifrån olika yrkesroller. Hanna arbetar på en skola i en mellanstor kommun. 

 

Charlie 

Charlie är utbildad socionom och har arbetat som skolkurator i tre månader på sammanlagt 

två skolor och har tidigare arbetserfarenheter inom skolväsendet samt socialt arbete. 

Charlie arbetar i en mellanstor kommun på två olika skolor. 

 

Kim 

Kim har en socialpedagogisk universitetsutbildning och har arbetat som skolkurator i två 

år på sammanlagt tre skolor. Kim har tidigare arbetserfarenheter inom socialt arbete och 

arbetar som skolkurator i en mindre kommun på två olika skolor. 

   

Robin 

Robin har en socialpedagogisk universitetsutbildning och har arbetat som skolkurator i ett 

halvår på sammanlagt två skolor. Robin har tidigare arbetserfarenheter inom socialt arbete 

och arbetar i en mindre kommun på två olika skolor. 

  

Alex 
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Alex har en socialpedagogisk högskoleutbildning och har arbetat som skolkurator i sjutton 

år på sammanlagt tre skolor och har tidigare arbetserfarenheter inom socialt arbete. Alex 

arbetar på en skola i en mindre kommun. 

 

Avsnittet behandlar studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar. Syftet med studien 

är att skapa en fördjupad förståelse om faktorer som påverkar skolkuratorers arbete på 

högstadieskolor. Resultatet grundar sig i frågeställningarna som vill undersöka vad 

skolkuratorer upplever för utmaningar och begränsningar i arbetet samt vad det finns för 

förändringsmöjligheter. Vi lyfter politiska och organisatoriska förutsättningar, 

uppfattningar och attityder till skolkuratorns arbete och yrkesroll samt andra faktorer som 

påverkar det skolkurativa arbetet. 

 

8.1 Faktorer som påverkar skolkuratorns arbete 

Studiens informanter uppger att skolan är en betydelsefull plats för eleverna eftersom det 

är en plats där de spenderar mycket tid, samt att skolan påverkar elevernas psykiska 

mående i hög grad. Skolkuratorerna förklarar att yrkesrollen till stor del innebär att 

uppmärksamma, identifiera, stötta och slussa vidare men att ingen behandling sker i 

skolan. Ibland krävs endast små insatser i form av elevsamtal och vid vissa tillfällen 

behöver föräldrarna involveras. Då det krävs större insatser remitteras eleven vidare till 

andra aktörer för behandling. Informanter belyser vikten av att arbeta lösningsfokuserat 

med ett salutogent synsätt där friskfaktorerna är centrala. Meningen är att eleverna ska få 

stöd i att hitta strategier för ökad livskvalitet. 

  

Man uppmärksammar dem för att en elev som har, liksom inte mår så 

bra och inte är så fokuserad på studierna, det visar ju sig i resultaten 

också. Och då försöker man fånga in det här för skolan har ju ett 

pedagogiskt men också ett socialt uppdrag. Att de ska kunna vara 

trygga och kunna knyta an och ha sunda relationer och så, så att det 

blir ganska uppenbart ganska fort ändå för dem som har en allvarligare 

psykisk ohälsa. - Kim 

 

Skolkuratorer förklarar att de kartlägger elever samt arbetar individanpassat utifrån 

elevens behov. De poängterar att det är skolan som ska rätta sig efter ungdomen och inte 

ungdomen som ska rätta sig efter skolans ramar. Studiegången ska anpassas efter elevens 

behov för att eleven ska behärska sin skolsituation och känna ett välmående. Det framgår 

att skolan är en skyddsfaktor och att skolkuratorerna behöver arbeta så att det inte får ett 

omvänt utfall, att skolan blir en riskfaktor. Genom att hjälpa eleverna att lyckas i skolan 

vill informanterna ha förutsättningar för att arbeta förebyggande på lång sikt då eleverna 

får bättre möjligheter senare i livet genom att ha lyckats i skolan.  

 

[...] Men jag känner såhär att en elev som mår dåligt kan inte prestera 

fullt ut och det kan inte skolan kräva av en elev som inte mår bra utan 

då är det viktiga att eleverna mår bra för att de ska kunna prestera 

bättre. Det är där man ska lägga tonvikten tycker jag. [...] - Alex 

 
8.1.1 Politiska och organisatoriska förutsättningar 

Politiska beslut som tas gällande det skolkurativa arbetet överensstämmer inte alltid med 

vad skolkuratorn själv anser vara bäst för yrkesutövandet. Informanter uttrycker att en del 

politiska beslut är problematiska och svåra att påverka. Även organisationens utformning 

påverkar hur det skolkurativa arbetet kan utföras. Om skolledningen är lyhörd och öppen 

för nytänkande förbättringar samt kan bidra med ekonomiska resurser skapas bättre 
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förutsättningar för skolkuratorns arbete. Informanter ser det som betydande att 

skolledningen bidrar med organisatoriska förutsättningar som gynnar det skolkurativa 

arbetet men upplever även en osäkerhet gällande hållbarheten då hela arbetet styrs av 

ekonomiska resurser.  

 

[...] Skolan är ju en institution där det inte är så lätt att förändra saker 

och ting. Vi har en organisation… eller en ny skolledning här som är 

rätt lyhörda och som tycker själva att, vi behöver göra, vi behöver få 

ett nytänk. Vi behöver prova någonting annat. Våra skolresultat går 

inte uppåt, de går snett neråt och då kan man börja ifrågasätta varför 

är det så. [...] - Alex 

 

Förutsättningar på organisatorisk nivå skiljer sig åt mellan kommunerna. Informanter 

poängterar omfattande skillnader hur skolkuratorns arbete är utformat beroende på 

kommunens storlek och geografiska plats. De upplever att skolkuratorns yrkesroll är mer 

utvecklad, uppmärksammad och accepterad i de större kommunerna eftersom yrkesrollen 

förekommit där en längre tid i jämförelse med i de mindre kommunerna. Organisationens 

resurser och kompetens påverkar beslut kring insatser som i sin tur påverkar vilket stöd 

eleverna får tillgång till. Det skolkurativa arbetet ser inte bara olika ut mellan 

kommunerna utan skillnader har även uppmärksammats mellan olika skolor i samma 

kommun. Flera av informanterna uppger att de arbetar på flertal olika skolor och att 

arbetet kan se väldigt varierande ut beroende på vilken skola de arbetar på.  

 

Vi jobbar ju väldigt olika. Jag träffar andra kuratorer och en del har 

mycket gruppsamtal eller sådär så dom går ut i klasser och håller 

klasser. Det har inte jag. En del handleder väldigt mycket lärare. Det 

har inte jag heller. Det har jag en annan som gör. Så det är väldigt 

olika [...] - Hanna 

 

Informanter uppger att det endast finns övergripande riktlinjer för elevhälsan och generella 

rekommendationer för hur skolkuratorn ska förhålla sig i sitt yrkesutövande. De uttrycker 

delade meningar kring om det är en för-, eller nackdel att det skolkurativa arbetet är fritt 

utan specifika arbetsuppgifter. Det framgår att det finns skolledningar som 

uppmärksammat brister gällande skolkuratorns arbetsbeskrivning och valt att åtgärda 

problemet. Genom att utforma en arbetsbeskrivning av det skolkurativa arbetet har det 

underlättat för samtliga yrkesgrupper på skolan då arbetsfördelningen förtydligats. 

Informanter uttrycker även att det finns skolledningar och rektorer som inte är insatta i det 

skolkurativa arbetet eller har vetskap om vilket arbete skolkuratorn utför.   

 

Vi har riktlinjer men det gäller hela elevhälsoteamet just nu som jag vet 

att vi har. Men just speciellt för mig som kurator, jag ingår ju i 

elevhälsan så dom gäller också för mig och vi har för just det här 

området har vi också riktlinjer men inga speciella riktlinjer för mig. - 

Charlie 

 
8.1.2 Skolkuratorns yrkesroll 

Skolkuratorer beskriver handlingsutrymmet som stort och uttrycker en ensamhet i 

yrkesutövandet. De upplever att de har olika mycket stöd från skolans rektor samt att deras 

inverkan på skolledningens beslut skiljer sig åt. Vem som styr deras arbete och i vilken 

omfattning den enskilde skolkuratorn gör det själv uttrycker informanterna delade 

meningar kring. En del har förmånen att bli lyssnad till och har en betydande roll i 
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beslutsfattandet medan andra upplever krav på mandat från rektorn för att kunna utföra 

sitt arbete. Skolkuratorer uttrycker en önskan om att yrkesrollen ska bli mer professionell 

och utvecklas till en profession för att alla skolkuratorer ska kunna utgå från samma ramar. 

  

Man har ju liksom inte så mycket mandat och makt som skolkurator 

utan det enda man kan göra här är att liksom ge råd och tips och 

rekommendationer, handledning och så, men mer än så har man ju inte 

mycket att säga till om. […] sen gäller det att va ganska drivande och 

självgående då. Man får liksom verkligen tänka utanför boxen här, man 

får va väldigt duktig på att skapa relationer, tillfredsställa både 

personal och elever och att man inte gör så många missnöjda. - Kim 

  

Jag har ju förmånen att vara på en skola där elevhälsan har en rätt så 

betydande roll. Man lyssnar rätt mycket på det vi har att säga och det 

är inte så att vi springer runt och ”Nu ska vi göra såhär och nu ska vi 

göra sådär” utan när vi har någonting och komma med så är det ofta 

rätt så underbyggt vetenskapligt […] Vi blir rätt så lyssnade på och 

man ser att det har varit bra effekter utav de förändringarna man har 

gjort. [...] - Alex 

 
8.1.3 Hög arbetsbelastning för skolkuratorerna  

Att skolkuratorer arbetar på flertal skolor menar samtliga informanter är vanligt 

förekommande på högstadieskolor i Sverige. Eftersom skollagen har ett stort 

tolkningsutrymme förekommer det att skolkuratorer endast finns tillgängliga på skolor 

vid behov eller vid ett fåtal dagar i veckan. Informanterna beskriver att det skolkurativa 

arbetet påverkas av organisatoriska förutsättningar då det är resurskrävande att anställa 

skolkuratorer på heltid, vilket informanter upplever mycket problematiskt. Flertal 

informanter arbetar på flera skolor samtidigt och de uttrycker en önskan om att alla 

skolkuratorer ska få möjlighet att endast arbeta på en skola. De informanter som arbetar 

på en skola känner sig privilegierade och upplever sig ha en fördel jämfört med andra 

skolkuratorer. Informanter beskriver att skolkuratorn arbetar för eleverna men att en del 

även handleder pedagogerna, vilket upplevs svårhanterligt. Handledningen är 

tidskrävande och behöver genomföras kontinuerligt vilket skapar efterfrågan om ökade 

resurser. Skolkuratorer lyfter även fördelar med att arbeta på flertal skolor. De menar att 

de får ta del av olika handlingsplaner och arbetssätt samt ett kollegialt lärande som gynnar 

yrkesutövandet. Informanter poängterar även variationen av arbetsmiljön som positiv. De 

menar dock att fördelarna inte väger upp nackdelarna med att arbeta på många skolor 

samtidigt. 

  

Mest är det ju nackdel tycker jag. Man kommer aldrig riktigt in i 

skolorna. Man kan ju, jag har ju fortfarande klassrum som jag inte varit 

inne och jobbat i. Det är så mycket. Man har, det finns pedagoger som 

jag inte har jobbat med. Elever, väldigt få elever som man kan sitta ner 

och… så är man inne i ett klassrum och observerar och håller i 

värdegrundslektioner och sånt, då är det också ett ypperligt tillfälle att 

lära känna elever och riktigt den möjligheten har inte jag. - Kim 

 

Samtliga informanter upplever en tidsbrist vilken beskrivs som problematisk i det 

skolkurativa arbetet. Största delen av tiden avsätts för elevsamtal vilket gör att det inte 

finns utrymme för andra betydande arbetsuppgifter. Skolkuratorerna upplever att tiden 

endast räcker till kortsiktiga akutinsatser och att det inte finns tid för det förebyggande 
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och hälsofrämjande arbetet. Bland annat faller identifiering av problemområden i 

skolmiljön bort vilket anses vara betydande för det hälsofrämjande arbetet. Informanter 

uttrycker en önskan om att kunna göra mer för eleverna i form av preventivt arbete samt 

att samarbeta mer med pedagoger och elevhälsan för långsiktiga resultat. Större projekt 

upplevs inte endast som betydande för det långsiktiga arbetet, utan även för det 

relationsskapande. Att ständigt vara uppbokad och tillbringa den mesta tiden på kontoret 

ser informanter som problematiskt då det relationsskapande arbetet faller bort. 

Skolkuratorer menar att de skulle behöva arbeta många fler timmar per vecka för att känna 

att de gör ett tillräckligt arbete. De uppger att det inte endast är samtalstillfället med 

eleven som kräver tid utan även förberedelser och efterarbete. Det krävs även tid för 

reflektion efter samtal med eleven. 

  

Jag tror tyvärr i och med att man är så uppbokad och att man liksom 

ändå är tillgänglig för en ändå så pass liten grupp elever så tror jag 

faktiskt att det är många som inte ens vet vad jag gör och att jag finns. 

Om jag ska vara ärlig. De eleverna som jag har liksom tät kontakt med 

tror jag är väldigt tacksamma att de har någon på skolan […] när man 

är den här spindeln i nätet, man kan rodda lite och att man känner att 

man alltid har någon liksom så. Men jag tror det är många som inte ens 

vet vad en kurator är och att det finns en här. - Robin 

  

Informanter önskar att det ska finnas en skolkurator på varje skola så att arbetet ska kunna 

utvecklas, så att både akut och långsiktiga insatser kan genomföras. De ser det som 

betydande att få mer tid till rastaktiviteter och närvaro i andra sociala sammanhang för att 

utveckla det relationsskapande arbetet och nå ut till fler elever. Skolkuratorerna vill skapa 

förtroende till eleverna genom att synas och vara mer tillgängliga men menar att 

tidsbristen är en begränsning för det. 

 

Jo men det är väl det här att man skulle vilja vara mer förebyggande 

och främjande och vara mindre uppbokad eller så. Kunna finnas till, 

bygga lite mer öppna relationer. Det blir ju väldigt mycket att man är 

här, och är liksom uppbokad eller så. På sitt rum så att säga. - Robin 

 

Skolkuratorer upplever tung belastning i arbetet och att det ställs höga krav på dem. De 

belyser vikten av att ha tidigare arbetserfarenhet inom socialt arbete samt att få möjlighet 

till kontinuerlig fortbildning för att kunna hantera yrkesutövandet. Det framkommer en 

önskan om att utveckla yrkesrollen och kompetensen inom området genom utbildning 

och mentorskap för nya skolkuratorer. Informanter uttrycker även en önskan om fler 

skolkuratorer för att minska belastningen och öka kompetensen. 

  

[...] Helst skulle jag rekommendera att man jobbar 4-5 år liksom, 

behandlingsarbete eller socialt arbete innan man ger sig på det här för 

det är ett jätteuppdrag, det är det. Och man är ganska ensam i det här. 

Och man har väldigt liksom, ganska höga krav på en. Man ska ha en 

ganska allmän kunskap om saker och ting, asså bred kunskap. Och sen 

har du ju med människor och göra, och den mänskliga faktorn som är 

den svåraste biten att jobba med. - Kim 

 
8.1.4 Uppfattningar och attityder till skolkuratorns yrkesroll 

Skolkuratorerna beskriver elevernas uppfattningar och attityder till skolkuratorns 

yrkesroll som en faktor som påverkar deras arbete. De uppfattar att eleverna i många fall 
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inte vet vad yrket innebär samt att de förknippar det med andra yrkestitlar som 

socialsekreterare eller psykolog. Det frambringar en negativ syn av skolkuratorn, vilket i 

sin tur leder till att eleverna inte vill söka sig dit. Informanter upplever att eleverna hellre 

vänder sig till någon annan professionell på skolan för att prata och få stöd, vilket gör att 

skolkuratorn måste arbeta via den professionella för att nå eleven. Informanter berättar 

att en del elever ser det som ett straff att gå till skolkuratorn om de har gjort något dumt 

och därefter skickas till skolkuratorn för att prata om det. De beskriver att eleverna ofta 

uppfattar de ungdomar som har kontakt med skolkuratorn som väldigt sjuka.  

 

[…] För det är rätt så negativ syn på en kurator vilket gör att 

framförallt högstadieelever söker sig helst inte till kuratorn […] Man 

undviker liksom en kurator, man går hellre till en resurspedagog eller 

någon annan och har dom här samtalen och oftast får man jobba 

indirekt då, asså via personalen, att man kanske handleder personalen 

[…] kommer du hit så har man gjort något riktigt dumt och då, eller är 

du är väldigt sjuk och så. Och det är ju, det brukar jag också prata med 

dom om att de behöver inte alls handla om det utan vi kan egentligen 

prata om vad som helst. - Kim 

  

Det finns upplevelser av att eleverna ofta har stereotypa uppfattningar om att ta emot stöd 

av skolkuratorn. Informanterna tror att en del elever känner sig svaga om de kontaktar 

skolkuratorn för stöd och skäms för omgivningen då eleverna upplever att de har svagheter 

som uppenbarar sig. Skolkuratorerna upplever att eleverna istället försöker hantera 

problematiken utan skolkuratorns stöd och att de har tankar om att det förr eller senare ska 

lösa sig på egen hand. 

  

Hm… lite kanske, en del tänker nog att aa men, då är man svag om man 

går till kuratorn. Så lite den synen har man nog utanför och ”Är det 

något fel på mig?”, ”Behöver jag verkligen gå?” Lite sådana tankar, 

tänker jag… [...] Jag tänker väl att man inte vill visa sina svagheter då, 

utan att man ”allting är bra”, ”jag är stark”, ”jag kan de här, jag 

behöver inte någon hjälp”. [...] Det brukar de oftast tycka när man 

liksom har träffats, aa så de är väl, men just den allmänna rollen kan 

ju vara så att ”det är något fel på mig” om man går och pratar […] 

Mm många har nog den attityden på högstadiet då kanske liksom ”Ja 

men de löser sig. - Sara 

 

Informanter har uppmärksammat tydliga skillnader kring elevernas attityder till 

skolkuratorn beroende på skola. På en del skolor förekommer det stereotypa 

uppfattningar om elever som tar emot skolkuratorns stöd, som då uppfattas som psykiskt 

sjuka eller att de har en omfattad problematik och är i behov av kontakt med andra 

myndigheter för sitt psykiska mående. På andra skolor är det mer accepterat att ha 

kontakt med skolkuratorn och eleverna kommer självmant och vill boka tid för samtal. 

Skolkuratorer uttrycker att möjliga orsaker till skillnaderna kan bero på skolans 

geografiska plats och vilken storlek kommunen har. De upplever att det har normaliserats 

och är mer accepterat att be om stöd i större kommuner samt att föräldrarna har en negativ 

inverkan på ungdomens inställning till stöd i de mindre kommunerna.  

  

[...] Jag var på två skolor och bara de två skolorna var det en enorm 

skillnad på elever som kom till kuratorn. För där ville man inte gå till 

kuratorn. Jag kan tänka mig… där var det liksom att, ska man till 
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kuratorn är man ett soc-fall eller så är man helt psykiskt sjuk, ungefär. 

Där vill man inte ses. Även om jag inte pratade med dem och tittade 

bort när jag mötte dom i korridoren och det var väldigt så ”shh, shh” 

om det. […] Jag tror att det kommer mycket hemifrån också. 

Mentaliteten mot att be om hjälp är större och mer accepterad i 

storstäder än det är ute på landsbygden. Där ska man klara sig själv. 

Behöver inte ha någon hjälp ungefär. Här är det så många elever så att 

det är ingen som liksom tänker på det eller ingen som tycker det är 

skämmigt att be om hjälp för att man försvinner lite bort i mängden 

också men är det ett litet samhälle vill man gärna inte visa att man 

behöver. För där var en jätteskillnad märkte jag. Det var inte någon 

som kom och knackade på och undrade om man kunde få prata utan det 

var bara läraren som skickade. - Hanna 

  

Skolkuratorer upplever att föräldrarna har stort inflytande på elevernas attityder och 

uppfattningar kring att ha kontakt med skolkuratorn. Ofta är det föräldrarna som är 

motståndare och inte vill att deras barn ska be om stöd. Det är vanligt att föräldrarna inte 

känner till vad en skolkurator arbetar med, vilket påverkar deras barns uppfattning och 

vilja till att be om hjälp. Informanter upplever att det kan ta lång tid att övertyga och 

motivera föräldrarna till att deras barn är i behov av stöd och att det många gånger är 

utmanande och svårt. Dock poängterar informanter att det i de flesta fall slutar med att 

föräldrarna får en ökad förståelse för skolkuratorns arbete och att de förstår att de endast 

vill deras barns bästa. 

  

[…]där jag har varit med där det har varit liksom väldigt spänt mellan 

mig och vårdnadshavare så har det ju ändå blivit bra tillslut för dem 

förstår ju ändå någonstans att det är för barnets bästa liksom […] Men 

sen är jag ju väldigt mån om det också att försöka involvera 

föräldrarna. Nu beror det ju på såklart vad det är, är det våld och 

sexuella övergrepp så gör man ju naturligtvis inte det. Men är det för 

ett, en elevs, alltså att det inte fungerar i skolan, man är borta mycket, 

man har någon typ av riskbeteende, kanske det kommer fram att man 

dricker mycket alkohol och alltså sådana saker det brukar ju 

föräldrarna liksom förstå att man måste ta det vidare. - Robin 

 

Informanterna har olika upplevelser av hur andra professionella uppfattar skolkuratorns 

arbete. De flesta informanter upplever att de andra professionella har en positiv syn på 

deras arbete. De lyfter även att de professionella uttrycker att yrkesgruppen är betydande 

för både dem och eleverna. Skolkuratorer beskriver att de andra professionella på skolan 

ser det skolkurativa arbetet som svårt och att yrket kräver specifik kompetens. Det finns 

dock en upplevelse av att andra professionella har för höga krav och tankar om deras 

arbete och att de många gånger tror att skolkuratorn kan utföra magi och lösa alla elevers 

bekymmer och problem.  

 

[…] Men sen är du ju faktiskt den som är, du är ju den som kan mest 

kring dem här sociala bitarna så att du blir ju någon typ av expert på 

de områdena eller sådär. Det tror jag personalen också ser alltså så. 

Sen är det nog många som har åsikter på att man ska göra något mer 

och fixa barnen till exempel, och det kan man ju liksom inte. Men 

generellt så tror jag att man ses som den här expertisen som saknas 

egentligen […] - Robin 
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Det finns även upplevelser av att de andra professionella inte vill ta hjälp av skolkuratorn 

då de vill lösa en del fall på egen hand. Informanter uttrycker en upplevelse av att andra 

professionella värdesätter sin auktoritet vilket orsakar att de inte vill be skolkuratorn om 

stöd i en del elevfall och väljer istället att ta sig an problematiken på egen hand. 

Informanters upplevelser tydliggörs i bristande samarbete med andra professionella. 

 

Ehm… dem upplever nog att det är ganska svårt. Eller alltså det har ju 

inte funnits så länge och inte i den här kommunen. Så man vill gärna 

göra mycket själv så, innan man liksom kopplar in kurator eller så då. 

Så man tänker nog att lite prestige, det här ska jag fixa […] att lärarna 

känner så och att det kan vara svårt att be om hjälp, så kan vi känna i 

elevhälsan också. Eller så tycker man att det är ett problem sen tycker 

man att elevhälsan ska fixa det, och man behöver inte göra någonting 

själv. Så det är ju, där har det ju varit svårt. - Sara 

 
8.1.5 Svårt att nå elever med psykisk ohälsa 

Skolkuratorerna upplever det som utmanande att nå elever med psykisk ohälsa utifrån 

flertal faktorer. Det är frivilligt att ha kontakt med skolkuratorn vilket gör det svårt att nå 

elever som är i behov av stöd. Frivilligheten gör att informanter upplever det som 

utmanande att skapa hållbara relationer då det är eleverna som bestämmer när kontakten 

ska upphöra. Det är vanligt förekommande att eleverna slutar gå till skolkuratorn när de 

varit där en till två tillfällen och upplever det som utmanande att prata om känslor och 

problem. De elever som har hög skolfrånvaro, konsumerar alkohol och narkotika eller har 

olika former av riskbeteende är de elever som informanter poängterar betydande att nå. 

Det finns även elever som mår dåligt i sin ensamhet och är tillbakadragna som är 

utmanande för skolkuratorn att fånga upp. 

  

[…] Egentligen är det ju det här att elever oftast inte, liksom, kommer 

till en kurator. Oftast känner jag också själv att jag hade velat jobba 

med dem, att liksom ha de här samtalen med dem och så, det är väl där 

jag känner att det blir en begränsning […] Så det är väl framförallt det 

jag känner att man, jag hade gärna sett att det kommit fler elever. […] 

- Kim 

  

De elever som har behov av stöd och som skolkuratorn lyckas skapa en första kontakt 

med behöver få sin röst hörd. Informanterna ser det som betydande att vara en god 

lyssnare och vara lyhörd för elevens tankar och behov, för att kunna skapa hållbara 

relationer så att eleverna väljer att fullfölja kontakten. 

  

Nä men jag tror att eleverna, det handlar lite om hur man lägger upp 

samtalet, det handlar lite om hur du pratar med eleverna, hur du 

bemöter dom. Det är ju liksom det viktigaste. Sitter man och verkligen 

lyssnar på eleven och liksom lägger sig på deras nivå där dom är och 

förstår saker och ting. Det tror jag att jag vunnit ganska mycket på. 

[…] Men jag är här för eleverna, jag är inte här för, som en lärare eller 

för dom vuxnas del utan jag är här för eleverna och då tror jag att då 

känner dom en viss tillit när jag verkligen lyssnar på dom och att inte 

jag sitter där och liksom ”ja men du kanske skulle behöva tänka på det 

här eller det här.” Utan man måste ju även lyssna på vad dom har för 

tankar och så. - Hanna 
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8.1.6 Samarbete med andra professionella 

Informanter beskriver samarbetet i elevhälsan som betydande för deras arbete samt att 

den fungerar väl. Elevhälsan har regelbundna möten där olika ärenden diskuteras som de 

samarbetar kring. De fördelar arbetet samt försöker hitta insatser utifrån elevhälsans 

samtliga professionellas kunskap och kompetens. Mötena prioriteras av alla i elevhälsan 

och är en avgörande faktor för ett fungerande skolkurativt arbete. Skolkuratorer upplever 

även att det har stöd utöver de bestämda mötena och att de kan vända sig till de andra 

professionella i elevhälsan för vägledning. De uttrycker att det är en fördel med olika 

kompetenser i elevhälsans arbete. Samarbetet kan dock bli problematiskt om de olika 

kompetenserna inom elevhälsan endast utgår från sitt eget perspektiv och inte visar 

hänsyn för de andra professionellas kunskap. Informanter lyfter betydelsen av att vara 

lyhörd för varandras perspektiv för att samarbetet ska vara gynnsamt.  

 

[...] Det är en jättefördel med alla olika kompetenser men snöar man in 

på sitt specifika område så blir det ju bara fokus på det. Så man märker 

vem det är som lyfter ärendet också. Faktiskt. [...] En fördel ja, om man 

inte snöar in för mycket på sitt eget då. Och att man kan lyssna på dom 

andra. För det gäller ju att man lyssnar. - Hanna 

 

Skolkuratorer poängterar svårigheter som uppstår när de professionella inte visar hänsyn 

för varandras perspektiv och uttrycker en önskan om att arbeta i team med endast 

likvärdiga kompetenser. I samarbetet mellan professionella med skilda kompetenser 

upplever skolkuratorer en ensamhet på grund av att de tänker annorlunda jämförelsevis 

med de andra i elevhälsan. 

 

[...] Så det tycker jag är svårt. Och sen är det också ibland svårt att få 

någon att se ett annat perspektiv också. Så har vissa jobbat ganska 

länge på samma sätt och då är det svårt att få dom att tänka på ett 

annorlunda sätt. Sen är det svårt att få några att förstå att inte barnet 

är problemet eller äger problemet utan att det oftast är situationerna 

runtomkring barnet. Och att barn, att det inte är lösningen att dom bara 

ska skärpa sig. Och det tycker jag är så viktigt och det ser jag just nu 

att det inte är något som är självklart som jag trodde det är. Det är 

väldigt synd för det är jättemycket som kan ske om man bara ändrar sitt 

perspektiv. - Charlie 

 

Ehm... jag tänker nog att det skulle fungera bättre. Eeh, för det kan vara 

svårt när man har olika roller. Jag är ju ganska ensam med rollen som 

kurator och man ser med olika glasögon, som vi säger. Och man… ser 

och tänker lite annorlunda, än vad kanske skolsköterska och de gör för 

man kan olika bitar, och specialpedagog också. [...] Som kan krocka 

lite, men det är därför jag menar att man, att det är svårt i teamet för 

vi har så olika… yrken på nått sätt [...] Man blir ju begränsad kanske 

så tänker jag… när vi har så olika kompetenser också liksom man kan 

inte göra alltid så mycket som man tänker att man kan göra. Så… men 

då får man ju tänka att, jag gör vad jag kan liksom eller så också. [...] 

- Sara 

 

Informanter uttrycker att samarbetet mellan kommunens skolkuratorer är en viktig faktor 

för deras arbete då det stundvis kan upplevas som ensamt. Skolkuratorerna kan kontakta 
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varandra för att ge stöttning och diskutera specifika fall som de tycker är svåra att hantera. 

De har även regelbundna möten där kommunens skolkuratorer träffas för att stötta och 

handleda varandra.  

 

Ja jag känner att jag har stöttning. [...] Alltså andra kuratorer och bolla 

liksom och då säger man ju inte namn eller detaljer men man kan ju 

säga. ”Aa, jag har en flicka som har berättat detta, hur skulle du gå 

tillväga?”. Ibland är det ensamt men jag har aldrig varit i en situation 

där jag känner att jag inte liksom vet hur jag ska reda ut eller så. - 

Robin 

 

Informanter uppger andra yrkesprofessionella som är anställda på skolan för att samarbeta 

med skolkuratorn kring olika frågor. Exempelvis finns ett tätt samarbete med 

beteendevetare och miljösamordnare samt professionella inom fältgruppen. Samarbetet 

innebär främst att skapa elevkontakt och att tillsammans identifiera riskområden och 

stötta eleverna på olika nivåer. Samarbetet upplevs som en betydande avlastning i arbetet 

vilket möjliggör att skolkuratorerna får mer tid till det förebyggande arbetet. 

  

[...] I början var det lite sådär luddigt alltså vad, för det är ju ganska 

likt en kurators roll också […] Men vi hjälps åt och vi, jag tycker bara 

det är en fördel för det är ju väldigt mycket samtal man har med elever 

och att man har en beteendevetare som också kan jobba med detta gör 

ju att jag kan fokusera mycket mer på det främjande och förebyggande 

arbetet. Som också är en stor del av en kurators roll och uppgift 

egentligen. - Kim 

 

Sekretessen framstår som en utmaning att förhålla sig till i samarbetet med andra 

professionella men är enligt informanter en betydande faktor i det skolkurativa arbetet. 

Det framgår att sekretessen är central i yrkesutövandet och avgörande för skolkuratorns 

relation till eleverna. Skolkuratorer poängterar vikten av att förhålla sig till sekretessen så 

att eleverna kan skapa förtroende för dem. För att sekretessen inte ska upplevas som en 

svårighet i samarbetet krävs det en dialog med eleven kring att samarbetet med andra 

professionella skapar möjligheter till bättre stöd.  

 

Jag tänker att det är ganska svårt faktiskt. Eftersom, ska man samarbeta 

kring eleven och stötta så kanske det kan vara bra att vissa bitar 

kommer upp. Samtidigt som man tycker att det… de är svårt att veta 

också ibland hur mycket man kan säga. Så är det faktiskt. Men då kan 

man kolla med eleven, får man göra ibland och så, stämma av lite och 

man kanske inte behöver säga allt men ändå berätta något så att de kan 

förstå liksom, hur de kan tänka. - Sara 

 
8.1.7 Samverkan med andra aktörer 

Skolkuratorer menar att samverkan med andra aktörer är betydande för att kunna utföra 

arbetet. Det innebär en samverkan med Socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatri samt 

barn- och ungdomshälsa. Informanter upplever att det är utmanande att samverka med 

Socialtjänsten då det inte alltid finns samtycke från eleven eller deras föräldrar. 

Skolkuratorer upplever då en frustration eftersom de ser samverkan som gynnsamt för 

eleven. Det uppstår även brister i samverkan med Socialtjänsten i fall där informanter 

upplever att de blir bortlurade i processen och att de inte får vara tillräckligt delaktiga för 

att kunna utföra sin del i arbetet, trots samtycke. En fungerande samverkan belyser 
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skolkuratorerna som nödvändigt för att kunna erbjuda rätt stöd och insatser till eleven 

samt att en samverkan med andra aktörer skapar möjligheter att nyttja olika styrkor och 

kompetenser. 

  

[…] Så att jag tycker ju i det fallet att samarbetet med de andra 

instanserna är ju superviktig. För återigen… så handlar det ju om att 

vi måste arbeta tillsammans, bara för att ett barn har… en psykisk 

ohälsa så innebär ju inte det att ”jaha nähä, nä men du hör inte hemma 

här då får du åka dit” utan då är det ju alltid att man måste, se alltid 

till att få den behandlandes, behandlar kontakten på BUP eller så, det 

namnet så att man kan höra av sig. För föräldrarna inser ju också att 

det är, skola och måendet hör ju ihop. - Alex 

  

[...] Särskilt jag som kurator när jag vet att en elev har regelbunden 

kontakt med någon från barn och ungdomshälsan eller barn och 

ungdomspsykiatrin, då kan jag kolla med föräldrarna om jag får 

godkännande om jag får ringa den personen eller den psykologen som 

barnet pratar med om barnet också tycker att det är okej. Så kan jag 

ringa och ha samtal kring en elev med den här psykologen. Och det 

hjälper ju jättemycket för vi behöver ju kunna strukturera hur vi ger 

stöd, de kan ju ge stöd på det sättet och vad kan skolan göra från andra 

sidan så att vi verkligen, aa, koordinerar det på bästa sätt så att säga. 

Att vi inte gör samma eller åt helt olika håll och det hjälper jättemycket. 

- Charlie 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att skolan är en betydelsefull plats för eleverna 

eftersom det är en plats där de spenderar mycket tid. Politiska och organisatoriska 

förutsättningar påverkar hur det skolkurativa arbetet utförs. Organisatoriska 

förutsättningar och skolledningens stöd skiljer sig åt mellan de studerade skolorna. 

Skolkuratorer upplever ett stort handlingsutrymme och känner ensamhet i yrkesutövandet. 

Samtliga skolkuratorer uttrycker en hög arbetsbelastning och att det är vanligt 

förekommande att de arbetar på flertal skolor. De upplever en tidsbrist vilket orsakar att 

de inte hinner arbeta förebyggande samt att det relationsskapande arbetet med eleverna 

faller bort. Skolkuratorerna har delade upplevelser av elevers och professionellas attityder 

till yrkesrollen. Skolkuratorerna ser det som utmanande att nå elever med psykisk ohälsa 

då kontakten bygger på frivillighet och ser därför relationen med eleven som betydande. 

Samtliga informanter ser samarbetet med elevhälsan som betydande men har delade 

uppfattningar om hur väl det fungerar. Även samverkan med andra aktörer är viktigt i det 

skolkurativa arbetet för att ge eleven bästa möjliga stöd. 
 

9 Diskussion 
Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse om faktorer som påverkar 

skolkuratorers arbete på högstadieskolor. Nedanstående diskussionsavsnitt innefattar två 

delar. Metoddiskussionen består av återkopplingar till studiens metod. Diskussionen 

framhäver metodens styrkor och brister i förhållande till kvalitetskriterier som 

kännetecknar tillförlitlighet i kvalitativa studier. Resultatdiskussionen innefattar studiens 

resultat i förhållande till ett övergripande sammanhang som inrättar en diskussion utifrån 

flertal aspekter. Diskussionen förs med grund i studiens resultat som sätts i förhållande 

till tidigare forskning. Resultatet samt tidigare forskning analyseras utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt - Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. 
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Resultatdiskussionen inleds med en beskrivning av påverkansfaktorer i det skolkurativa 

arbetet på politisk samt organisatorisk nivå och därefter förklaras faktorer på grupp och 

individnivå. Avslutningsvis lyfts faktorerna gemensamt då nivåerna kan förklaras 

beroende av varandra. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Första sökandet efter potentiella informanter gjordes via telefon vilket resulterade i fåtal 

svar. Vi utökade sökandet via mail där missiv och en förfrågan om medverkan 

förmedlades. Det var problematiskt att komma i kontakt med potentiella informanter då 

fåtal svarade i telefon eller på mail vid första skedet. Vi försökte komma i kontakt med 

elva skolkuratorer. Tre av dem kom vi aldrig i kontakt med och en tackade nej till 

medverkan. Efter intresse från sex informanter som ville medverka fick dessvärre en av 

dem avböja. Vi fick då kontakta ytterligare en potentiell informant, som besvarade 

förfrågan till deltagande med positivt resultat. Det vi istället hade kunnat göra var att 

kontakta fler potentiella informanter i ett tidigare skede för att kartlägga intresset för 

medverkan i studien. Risken för bortfall hade på så sätt kunnat minska samt att 

intervjuprocessen inte blivit lika omfattande. 
 

Intervjuguiden bearbetades ett flertal gånger innan första intervjutillfället där guiden 

prövades mellan oss två skribenter. Bearbetningen resulterade i revidering av 

intervjuguiden. För att öka studiens tillförlitlighet kunde guiden prövats på utomstående 

personer med liknande kompetens som informanterna hade. En pilotintervju hade kunnat 

medföra andra perspektiv av intervjuguiden som hade ökat studiens trovärdighet. 

 

Två informanter önskade att ta del av intervjuguiden före intervjutillfället för att känna 

trygghet vid genomförandet, vilket kan ha påverkat studiens empiri. Det kan ha medfört 

att informanterna valt att bemöta frågorna i samarbete med andra professionella som 

påverkat informanternas tolkningar av frågorna samt deras svar. Informanternas 

förberedelser och förväntningar formade intervjun vilket kan ha påverkat studiens 

tillförlitlighet. Informanterna förväntade sig frågor i den ordningsföljd som guiden 

innefattade samt att kunna besvara dem utifrån förberedda svar. Dock kan valet att tilldela 

intervjuguiden till två informanter före intervjutillfället även skapat möjlighet för 

informanterna att besvara frågorna med fyllighet och detaljrikedom.  

 

Den personliga kontakten mellan oss skribenter och informanterna under intervjutillfället 

förenklade kommunikationen samt underlättade tydliggörandet av frågor som upplevdes 

oklara av informanten. Genom dialog med informanterna minskade risken för 

missuppfattningar och missförstånd vilket kan ha ökat studiens trovärdighet. Även valet 

av semistrukturerade intervjuer kan ha lett till ökad trovärdighet då följdfrågor kunde 

ställas som framkallade andra relevanta frågor betydande för att besvara studiens syfte. 

Under intervjutillfällena valde vi att fördela ansvaret. Under lika många tillfällen 

ansvarade en av oss för intervjuprocessen med grund i intervjuguiden. Det medförde att 

den andre kunde bemöta informanterna med följdfrågor vilket även det skapade 

förutsättningar för att beröra andra relevanta områden för studiens syfte som inte 

framkom utifrån intervjuguiden. 

 

Vi transkriberade tre intervjuer vardera, där vi även påbörjade analysen av det empiriska 

materialet. Därefter sammanställdes våra enskilda analyser som utgjorde grunden för den 

fortsatta analysen som genomfördes tillsammans. Aspekten av att vi påbörjade analysen 

enskilt kan ha medfört en ökad tillförlitlighet. Vi fick på så sätt ta del av flera angreppssätt 

och risken för att påverka varandra i början av analysprocessen minskade. Analysen av 
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det empiriska materialet genererade troligen ett sanningsenligt resultat som ökat studiens 

tillförlitlighet.  

 

En faktor som kunnat öka studiens trovärdighet är om informanterna hade tagit del av 

resultatet och gett ett godkännande om förståelsen för den sociala verkligheten var 

korrekt, då tolkningen i analysen av det empiriska materialet kan ha påverkat studiens 

trovärdighet. Vi har under studiens process strävat efter att utelämna personliga 

värderingar som kunnat påverka genomförandet av studien vilket kan ha ökat möjligheten 

för att styrka och konfirmera. Även aspekten av att det inte förekom någon relation mellan 

oss skribenter och informanterna ökade möjligheten att konfirmera då vi inte hade någon 

information om informanterna som kunnat styra tolkningen av deras berättelser.  

 

Studiens överförbarhet till annan kontext går inte att klargöra mer än att redogöra för 

möjliga förslag. En tydlig beskrivning av studiens metod ökar möjligheten till 

överförbarhet då en detaljerad och klar bild av processen framgår. Med grund i studiens 

välbeskrivna metod kan det ske en bedömning av resultatets överförbarhet till andra 

miljöer och sammanhang. Valet av att inte ha en fullständig kontextbeskrivning kan ha 

minskat möjligheten för överförbarhet men är ett medvetet val då avidentifieringen av 

informanterna prioriterades med grund i de etiska principer som följt studieprocessen. Vi 

ansåg även att överförbarheten inte var avgörande för tillförlitligheten då studien är av 

kvalitativ karaktär och syftar till en fördjupad förståelse. 

 

Våra informanter arbetade i kommuner med varierande omfattning vilket påverkade 

resultatet. Vi uppmärksammade betydande skillnader beroende på om informanten 

arbetade i en mindre eller en större kommun. Detta diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
9.2.1 Politiska och organisatoriska förutsättningar 

Politiska beslut som fastställs om skolkuratorers yrkesutövande uppfattar studiens 

informanter som problematiska. De beskriver att besluten inte alltid överensstämmer med 

deras åsikter om vilka beslut som gynnar det skolkurativa arbetet. Informanter upplever 

även svårigheter i möjligheten att påverka de politiska besluten. Detta står i enlighet med 

vad Hatch (2008) lyfter kring politiska beslut som rör det skolkurativa arbetet där värde 

ställs mot resurs. Skolkuratorerna har ett lågt socialt kapital samt en låg legitimitet vilket 

försvårar yrkesgruppens inflytande på de politiska besluten. Även Backlund (2007) lyfter 

fram problematiken utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och 

belyser svårigheter för den yrkesutövande att påverka politiska beslut utifrån 

handlingsutrymmet. 

  

Studiens resultat pekar på att organisationens förutsättningar är en central faktor som 

direkt påverkar skolkuratorns handlingsutrymme. Lipsky (2010) menar att 

organisatoriska bidrag i form av ekonomiska resurser skapar möjlighet för utveckling av 

det skolkurativa arbetet samt förstärker skolkuratorns yrkesroll. För att det skolkurativa 

arbetet ska utvecklas menar Hatch (2008) att yrkesrollen behöver uppvisa utveckling och 

resultat av arbetet genom utvärdering. För att en utvärdering ska kunna ske krävs ökade 

organisatoriska resurser samt en tydligare yrkesbeskrivning vilket kan leda till ett ökat 

socialt kapital för yrkesgruppen. Studiens resultat och forskning menar att skolkuratorers 

arbete inte kommer kunna utvärderas om ingen satsning sker i yrkesgruppen på politisk 

nivå. Om det sker en investering i yrkesgruppen på politisk nivå kommer det i sin tur ge 

förbättrade organisatoriska förutsättningar. Så länge skolkuratorerna inte kan uppvisa 

positiva resultat av arbetet kommer det sociala kapitalet förbli lågt. Allen-Mears och 
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Montgomery (2014) visar i sin studie att det globalt har gjorts investeringar i det 

skolkurativa arbetet på politisk och organisatorisk nivå, vilket genererat ett ökat 

förtroende för yrkesgruppen samt en ökad legitimitet. 

  

Det skolkurativa arbetet skiljer sig mellan informanterna beroende på organisatoriska 

förutsättningar, vilket kan utläsas av studiens resultat. Skillnaderna ställer krav på den 

enskilde skolkuratorn att hantera handlingsutrymmet utifrån den skola skolkuratorn 

arbetar på. För att kunna hantera handlingsutrymmet fördelaktigt krävs relevant 

utbildning samt arbetslivserfarenheter inom området. Skolkuratorer med bred kompetens 

och lång arbetslivserfarenhet har förutsättningarna för att kunna styrka yrkesrollens 

legitimitet. Walley, m.fl. (2013) belyser vikten av arbetserfarenhet inom socialt arbete 

samt bred kunskap kring området för att öka möjligheten till att hantera 

handlingsutrymmet fördelaktigt samt ta det ansvar som krävs i yrkesutövandet. När hela 

handlingsutrymmet nyttjas ökar det sociala kapitalet vilket skapar utvecklingsmöjligheter 

för yrkesgruppen. Backlund (2007) belyser med grund i Lipskys teori gräsrotsbyråkratens 

möjlighet att hantera handlingsutrymmet utifrån handlingsfrihet samt organisatoriska 

ramar. Det framgår att det är en utmaning och att det krävs mycket av gräsrotsbyråkraten 

för att hantera handlingsutrymmet. Studiens resultat visar att de skolkuratorer som 

använder sitt handlingsutrymme gynnsamt kombinerat med vetenskaplig underbyggd 

fakta har en stärkt yrkesroll. 

 
9.2.2 Hög belastning för skolkuratorerna 

Studiens resultat visar att det är vanligt förekommande att en skolkurator fördelar sitt 

arbete på ett flertal skolor. Skolkuratorn ska finnas tillgänglig för fler elever än vad tiden 

räcker till, vilket informanterna poängterar som mycket problematiskt. De lyfter fram en 

önskan om att fler skolkuratorer ska tillkomma och att fördelningen av arbetet på flertal 

skolor ska minska. Även här lyfts organisationens utformning och resursfördelning som 

avgörande. Backlund (2007) lyfter problematiken och klargör skolkuratorers frustration 

över att arbeta på flertal skolor samt att det orsakar en försämrad tillgänglighet för 

eleverna. Hiltunen (2017) poängterar skolkuratorns tillgänglighet som en skyddsfaktor 

för elever med psykisk ohälsa. Elevernas vetskap om att stöd finns att tillgå påverkar de 

ungas hälsa positivt och bidrar till en ökad hanterbarhet i svåra situationer. Skolkuratorns 

stöd kan ses som en resursbaserad skyddsfaktor men kräver att skolkuratorn finns 

tillgänglig dagligen för eleverna under skoltid. Studiens resultat visar att skolkuratorer 

inte är tillgängliga dagligen och kan därmed inte användas som en resursbaserad 

skyddsfaktor. Backlunds (2007) resonemang kring att arbete på flera skolor skapar en 

splittrad och ogynnsam arbetsmiljö överensstämmer inte med studiens resultat då 

informanter även uttrycker att det kan vara fördelaktigt att arbeta på flertal skolor för 

varierad arbetsmiljö. 

 

En utmanande faktor som studiens resultat visar är tidsbristen som skolkuratorerna 

upplever. De menar att det inte finns möjlighet att utföra och fullfölja det skolkurativa 

arbetet då tiden inte räcker till. Utrymmet fylls av kortsiktiga lösningar vilket gör att det 

förebyggande arbetet faller bort. Informanter poängterar sin vilja till att identifiera 

riskbeteenden och problemområden vilket de upplever betydande för det hälsofrämjande 

arbetet. De uttrycker en önskan om att göra mer för eleverna genom preventivt arbete 

samt kunna uppvisa långsiktiga resultat. Chandra och Minkovitz (2007) samt Walley m.fl. 

(2013) lyfter betydelsen av att uppmärksamma elever med behov i ett tidigt skede och 

redogör även för skolans möjlighet att göra det. Lipsky (2010) menar att 

gräsrotsbyråkraten ska kunna tillgodose både organisationens och klientens behov. 

Studiens resultat visar att tidsbristen orsakar en känsla av otillräcklighet hos skolkuratorer 
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då de inte har möjlighet att vara tillgängliga för elever som är i behov av stöd. 

Informanterna uttrycker en önskan om att arbeta mer relationsskapande för att nå ut till 

fler elever och skapa förtroendefulla relationer. De upplever att det finns elever som inte 

har vetskap om vad skolkuratorn arbetar med eller att yrkesgruppen finns tillgänglig. 

Hiltunen (2017) lyfter skolkuratorns stöd som en viktig faktor för att gynna elevers 

psykiska hälsa. Elevers vetskap om att en skolkurator finns tillgänglig blir en 

skyddsfaktor för utvecklingen av psykisk ohälsa.  

  

Tidsbristen utgör en begränsning för skolkuratorer att arbeta relationsskapande vilket 

leder till bristande förtroende gentemot eleverna samt att det påverkar deras attityder mot 

yrkesgruppen. Informanter upplever elevers attityder som stereotypa samt att en del 

elever upplever skolkuratorers stöd som skamfyllt. De uttrycker att många elever vill lösa 

sin problematik på egen hand utan skolkuratorns stöd. Även Chandra och Minkovitz 

(2007) menar att eleverna sällan är mottagliga för stöd och att det orsakas av att 

skolkuratorerna inte är tillgängliga. Då skolkuratorerna inte är tillgängliga för eleverna 

skapas negativa och stereotypa attityder till yrkesgruppen. Resultatet står även i enlighet 

med vad Sheffield m.fl. (2004) belyser om faktorer som påverkar elevers attityder till 

skolkuratorers stöd. De menar att eleverna är rädda för att riskera sin självständighet 

vilket leder till att de väljer att hantera problematiken på annat sätt. Det kan även sättas i 

relation till Lipskys teori som menar att gräsrotsbyråkraten ofta möter klienter med 

varierad vilja till stöd och att gräsrotsbyråkraten måste kunna tillmötesgå alla klientens 

behov, oberoende av variation. För att minska elevers negativa attityder mot 

yrkesgruppen behöver eleverna få kunskap kring skolkuratorns yrkesroll och om vad som 

kan erbjudas. Sheffield m.fl. (2004) samt Chandra och Moskovitz (2007) lyfter vikten av 

att öka elevers kunskap för att normalisera deras attityder till skolkuratorns yrkesroll. 

 
9.2.3 Uppfattningar och attityder till skolkuratorns arbete och yrkesroll 

Studiens informanter har en uppfattning om att det finns skillnader i elevernas negativa 

attityder beroende på skolans geografiska plats. De lyfter tankar om att eleverna har mer 

positiva attityder till skolkuratorn i större kommuner jämförelsevis med elever i mindre 

kommuner. Informanter tror att det beror på att yrkesgruppen är mer utvecklad och har 

funnits en längre tidsperiod i de större kommunerna. Med grund i studiens resultat har vi 

uppmärksammat att dessa uppfattningar inte överensstämmer med vad informanterna 

uttrycker i respektive kommun. Informanterna i studien uttrycker att de bemöts likvärdigt 

av eleverna och vi kan därmed inte se några geografiska skillnader i elevernas attityder 

mot skolkuratorn. Skillnader framgår dock med grund i hur stärkt yrkesroll informanten 

har vilket står i enlighet med Lipsky (2010) som hävdar att det krävs ett stort ansvar och 

bred kompetens för att gräsrotsbyråkraten ska kunna hantera handlingsutrymmet. 

Handlingsutrymmet kräver att skolkuratorn har en stark yrkesroll för att kunna bemöta 

samtliga elever. 

  

Studiens resultat visar att informanter upplever att andra professionella inom 

skolväsendet har en positiv syn på skolkuratorn och ser det som en betydande yrkesroll 

att ha tillgänglig på skolan. Informanter har också en upplevelse av att andra 

professionella ser deras arbete som svårt samt att det kräver specifik kompetens. Flertal 

skolkuratorer lyfter fram tankar om att andra professionella ställer för höga krav på dem, 

som de inte känner att de inte kan leva upp till. De uttrycker att de professionella tror att 

skolkuratorn kan lösa all problematik rörande eleverna. De har även upplevelser av att 

andra professionella inte vill ta hjälp av skolkuratorn utan vill hantera problematiken på 

egen hand. Svårigheten kan till viss del styrkas av Richard och Villarreal Sosa (2014) 

som menar att andra professionella på skolan uppfattar skolkuratorns yrkesroll som svår 
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att samarbeta med samt att det finns en osäkerhet kring hur de professionella ska förhålla 

sig till den. De professionella upplever även en osäkerhet i vad de kan förvänta sig av 

yrkesrollen. Det kan även sättas i förhållande till Lipsky (2010) som menar att 

handlingsutrymmet påverkas genom arbetsgruppens normer och värderingar. 

 
9.2.4 Skolkuratorns handlingsutrymme 

Backlund (2007) menar att skolkuratorernas yrkes- och arbetsbeskrivningar är oklara 

samt att de ofta känner sig ensamma i arbetet vilket även studiens resultat påvisar. 

Informanter uttrycker att de endast har generella rekommendationer att förhålla sig till 

samt att de inte har några specifika ansvarsområden. De upplever även en ensamhet i 

yrkesrollen samt att de har olika mycket stöd från skolledning och andra professionella. 

Det kan förstås i förhållande till Lipsky (2010) som lyfter det formella- och informella 

handlingsutrymmet. Det formella handlingsutrymmet styrs av organisationen och det 

informella handlingsutrymmet styrs av arbetsgruppens normer och värderingar. Med 

grund i resultatet syns tydliga  arbetsbeskrivningar som betydande för en utveckling av 

yrkesgruppen. Med grund i gemensamma riktlinjer för arbetsuppgifter kan yrkesgruppens 

resultat mätas och jämföras utifrån samma kontext. Samtliga skolkuratorer behöver få 

likvärdiga förutsättningar för att utveckla sitt arbete. 

  

Studiens resultat visar att sekretessen är en central del i skolkuratorers arbete och som de 

upplever utmanande att förhålla sig till. Informanter poängterar att sekretessen är 

värdefull samt att den möjliggör en förtroendefull relation mellan skolkuratorn och 

eleverna. Resultatet kan styrkas av Backlund (2007) som poängterar att sekretessen är en 

utmaning att behärska men att den även är betydande att förhålla sig till i yrkesutövandet. 

 

Skolkuratorer uttrycker i studiens resultat en önskan om högre utbildning samt 

fortbildning för att kunna utöva sitt arbete på bästa sätt. Allen-Mears och Montgomery 

(2014) har uppmärksammat kunskapsbrister samt avsaknad av relevant utbildning för det 

skolkurativa yrkesutövandet. Det anser även Walley m.fl. (2013) som menar att 

skolkuratorn ständigt behöver utöka sin kompetens genom utbildning samt ta eget ansvar 

för sin kompetensutveckling. Även Lipsky (2010) menar att det krävs specifik kompetens 

av skolkuratorn samt ett ansvarstagande för användningen av kunskapen för att kunna 

hantera handlingsutrymmet. 

 

Sammanfattningsvis kan faktorer som påverkar skolkuratorers arbetet ses utifrån flertal 

nivåer. Påverkansfaktorerna går inte att skiljas åt då nivåerna är beroende av varandra. 

Politiska och organisatoriska förutsättningar utgör en direkt påverkan på det skolkurativa 

arbetet vilket i sin tur orsakar tidsbrist som leder till att skolkuratorerna inte kan utföra 

arbetet som önskat. Tidsbristen påverkar det relationsskapande arbetet i hög grad vilket 

ses som en central del i det skolkurativa arbetet. Avsaknad av betydelsefulla relationer 

med eleverna leder till negativa attityder gentemot skolkuratorns yrkesroll. Chandra och 

Minkovitz (2007) menar att psykisk ohälsa och skolkuratorns stöd behöver 

uppmärksammas i läroplaner och undervisning för att elevers negativa attityder ska 

minska (ibid). Ungdomar som får mer kunskap kring psykisk ohälsa får mer positiva 

attityder till att söka hjälp. Genom kunskap kan attityder förändras och de stigmatiserade 

tankarna kring psykisk ohälsa minska (Sheffield, m.fl., 2004; Chandra & Minkovitz, 

2007). Även Hiltunen (2017) menar att ungas psykiska ohälsa behöver lyftas och 

prioriteras i forskningssammanhang eftersom det blivit uppmärksammat att 

problematiken är omfattande.  
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10 Slutsats 
Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största folkhälsoproblem och det har framförallt visat 

sig ske en ökning bland unga. 50 procent av den psykiska ohälsan debuterar i tonåren 

vilket gör elevhälsan till en viktig del i att främja ungas hälsa. I skollagen (2010:800) 

tillkom krav på tillgänglighet av en skolkurator för att öka kompetensen inom elevhälsan. 

Dock finns ett stort tolkningsutrymme av lagen vilket lett till fortsatt hög belastning för 

skolkuratorerna. Studiens resultat visar att skolkuratorer arbetar på flertal skolor samt 

upplever tidsbrist vilket orsakar en känsla av att inte räcka till. Tidsbristen i det 

skolkurativa arbetet har lett till brister i det relationsskapande arbetet med eleverna. Tiden 

är otillräcklig för att skapa förtroendefulla relationer med eleverna vilket kan vara en 

orsak till deras negativa attityder till att söka stöd hos skolkuratorn. Tidsbristen är även 

en faktor till att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inte utförs vilket krävs för 

att kunna uppvisa långsiktiga resultat. Höga krav och tung arbetsbelastning ligger till 

grund för informanternas upplevelser kring betydelsen av att ha tidigare 

arbetslivserfarenhet och relevant utbildning för att behärska yrkesutövandet. 

Skolkuratorernas höga arbetsbelastning påverkas av politiska och organisatoriska 

förutsättningar. Skolkuratorer upplever svårigheter i att påverka politiska beslut vilket 

orsakar en ensamhet i yrkesutövandet. Studiens resultat visar organisatoriska skillnader 

vilket försvårar en sammanställning av gemensamma arbetsuppgifter för skolkuratorer. 

Skillnaderna påverkar i sin tur vilka insatser som finns att tillgå samt vilket stöd eleverna 

kan få tillgång till.  

 

För att skolkuratorns yrkesroll ska kunna utvecklas och skolkuratorer ska känna att de 

kan utföra arbetet krävs det att politiker och forskare lyfter yrkesrollen. Det finns behov 

av mer forskning inom det skolkurativa arbetet för att politiker ska förstå skolkuratorers 

betydande roll samt uppmärksamma behovet av ökade resurser. För att erhålla ökade 

resurser behöver det skolkurativa arbetet utvärderas för att uppvisa 

resultat.  Yrkesgruppen är i behov av ökade resurser i form av fler anställda skolkuratorer 

för att minska arbetsbelastningen. Genom minskad belastning kan skolkuratorer utföra 

både långsiktiga och kortsiktiga insatser på både individ och gruppnivå.  

 

10.1 Pedagogiska implikationer 

Pedagogik innebär olika förändringsprocesser utifrån olika sammanhang. Den 

vetenskapliga pedagogiken handlar om fostran, utbildning, lärande eller undervisning 

utifrån olika aspekter. Skolkuratorn utför ett pedagogiskt uppdrag eftersom de stödjer 

elevens lärande och utveckling. Skolkuratorns arbete kan ses utifrån ett socialpedagogiskt 

perspektiv då arbetet inte endast riktar sig till undervisning utan även mot det sociala 

arbete som bedrivs i skolans miljö. Genom den socialpedagogiska kompetensen ser 

skolkuratorn eleven i ett större sammanhang och arbetar med social inkludering där 

elevens sociala livssituation kan förbättras både i och utanför skolans miljö. I ett samspel 

stöttar skolkuratorn eleven att lyfta fram och utveckla sina resurser genom kreativt 

tänkande. För att det socialpedagogiska arbetet ska ge positiva resultat är relationen ett 

faktum (Cederlund & Berglund, 2017). Studiens resultat visar att det relationsskapande 

arbetet är en central del för skolkuratorers yrkesutövande för att det ska vara möjligt att 

skapa förtroende hos eleven. Informanter belyser betydelsen av att lyssna till eleven för 

att skapa en hållbar kontakt vilket möjliggör att eleven blir mer mottaglig för stöd. Det är 

därför av vikt att besitta en socialpedagogisk kompetens som skolkurator för att behärska 

arbetet samt möta eleven utifrån individuella behov. I ett socialpedagogiskt perspektiv 

sker lärande och utveckling i ett samspel med omgivningen i sociala sammanhang 

(Cederlund & Berglund, 2017). I samspelet med andra professionella utvecklar 
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skolkuratorn sin kompetens men skapar även förutsättningar för de andra professionella 

att utveckla sina kompetenser. I samarbetet med andra professionella är den 

socialpedagogiska kompetensen betydelsefull för att skapa förståelse och kunskap kring 

elevers psykiska ohälsa. Socialpedagogiken ger skolkuratorn ökad kompetens genom att 

ta del av andra professionellas kunskapsområden samt skapar en förståelse för olika 

professioners synsätt. 

 

Cederlund och Berglund (2017) menar att det socialpedagogiska perspektivet utgår från 

ett hälsofrämjande synsätt (ibid.). Studiens resultat visar betydelsen av skolkuratorns 

hälsofrämjande arbete och informanter uttrycker en önskan om mer tid för att den formen 

av arbete. Ogden (2017) poängterar att skolkuratorns mål ska vara att främja elevers 

psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det skolkurativa arbetet ska innefatta 

insatser som gynnar elevers inkludering och utvecklingsmöjligheter för att lyckas i skolan 

utifrån den enskildes behov (ibid.). Skolan har både ett socialt och ett pedagogiskt 

uppdrag vilket talar för socialpedagogikens relevans för skolkuratorns yrkesroll 

(Backlund, Höglin & Spånberger-Weitz, 2017). 

 

10.2 Framtida forskning 

Studiens resultat visar att det tillkommit andra yrkestitlar som ska komplettera 

skolkuratorns arbete för avlastning vilket skapar efterfrågan på uppföljning om dessa 

yrkestitlar bidrar med den kompetens som behövs i samarbetet med skolkuratorn. 

Forskning kan uppvisa om det är en gynnsam insats att investera resurser i eller om nya 

lösningar behöver implementeras. Det behöver även ske en uppföljning kring 

skolkuratorns yrkesroll utifrån skollagen (2010:800) som tillämpat ett krav om att det ska 

finnas en skolkurator tillgänglig på varje skola. Studiens resultat visar att det fortfarande 

finns stora brister kring skolkuratorns tillgänglighet vilket ses som problematiskt i 

förhållande till ökningen av psykiska ohälsa bland unga. Genom uppföljning kan bristerna 

uppmärksammas så att skollagen kan revideras eller andra åtgärder tillsättas. Forskning 

kring skolkuratorers yrkesroll bör prioriteras då yrkesgruppen behöver en tydligare 

arbetsbeskrivning och förstärkt yrkesroll. För att arbetet ska kunna utvärderas finns det 

behov av specifika riktlinjer för samtliga skolkuratorer så att politiker förstår vikten av 

att prioritera yrkesgruppen. 
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