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Abstract 

Over the last few decades there has been a significant increase when it comes to mental 

ill health amongst Swedish schoolchildren. The school counselor has a crucial role both 

when it comes to detecting and to deal with these social problems. But according to 

recent studies the school counselors’ profession seems to lack a universal-based defined 

job description which has led to a decreased autonomy as well as legitimacy-related 

issues. This made us ask ourselves if the school counselors’ competence is used to its 

full potential. 

The overarching purpose of this study is to increase the understanding of how school 

social workers experience and perceive health-promoting work based on their 

professional role. The specific aims were to answer the following questions: How do 

school teachers experience health promotion at school? How does the school counselor 

perceive their professional role? Our method in order to collect our empirical data was 

to through semistructured interviews with six school counselors in Sweden. To help 

increase the understanding of our data we used profession-theory and also role-theory. 

The summarized findings are that the school counselors are a part of a group created to 

support the schoolchildren’s health. This group is heavily affected by the school 

organization’s resource assets and the school counselors’ perception is that there aren’t 

enough time nor enough professionals working with school-based health-promotion 

compared to the amount of students attending the school. We also found that the school 

counselors have different room, a different degree of autonomy, in order to influence 

the structure of the health-promoting work at school. Our conclusion is that this 

difference seems to depend on the principal as well as on the type of employment the 

school counselor has. The externally employed school counselor experienced much 

more autonomy compared to the internal employees. Furthermore, the school principal 

is proven to have a strong impact on the school counselors’ professional role and the 

school counselors have experienced legitimacy-related issues towards certain teachers 

due to their undefined job description. 
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Förord 

 

Tack! 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att delta 

som intervjupersoner. Utan er hade uppsatsen inte varit genomförbar. Ni står för ett 

oerhört viktigt arbete och vi känner att ni alla har visat prov på ett genuint 

elevhälsointresse. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka våra respektive nära och kära. 

Till sist tackar vi varandra för ett gott samarbete. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur skolkuratorn upplever det hälsofrämjande arbetet 

med eleverna på skolan samt hur hen uppfattar sin yrkesroll i detta arbete. I skolan finns 

det flertalet professioner, skolkuratorn är en av dessa och D-Wester (2005) skriver att 

dennes främsta uppdrag syftar till att arbeta förebyggande och med att stödja elever som 

av olika anledningar far illa av och behöver hjälp med psykosocial problematik. 

 

1.1 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett socialt problem. Det är dock inte något nytt fenomen. En rapport 

från BRIS (2017) skriver att Sverige utmärker sig internationellt sett genom en negativ 

utveckling, inte minst inom gruppen barn och unga. Folkhälsomyndigheten (2016) har 

sammanställt en rad olika rapporter (Socialstyrelsen 2009; Socialstyrelsen 2013; 

Folkhälsomyndigheten 2014; Gustafsson et al. 2010 & SOU 2010:80) och 

undersökningar som visar att den psykiska ohälsan bland tonåringar ökar. Rapporten 

kommer även in på potentiella orsaker till denna ökning och tar bland annat upp ökad 

skolstress och försämrade skolresultat som förklaringar. Vidare skriver 

Folkhälsomyndigheten (2016) att två av tre barn som i skolåldern lider av psykiska 

besvär uppger att de känner skolrelaterad stress. I likhet med ovanstående pekar 

forskning av Gustafsson et al. (2010:128) på att det finns ett ömsesidigt 

påverkanssamband mellan elevers prestationer i skolan och det psykiska måendet. 

Skolstress och det psykosomatiska lidandet har följts åt i den ökande utvecklingen 

sedan slutet av 1900-talet (ibid.). Med utgångspunkt i forskning som pekar på samband 

mellan skolan och det psykiska måendet fördes vi utifrån vårt intresse för arbetet mot 

psykisk ohälsa bland unga vidare in i det skolkurativa elevvårdsarbetet. Isaksson & 

Sjöström (2017) skriver att skolkuratorerna i sin yrkesroll riskerar att hamna i en gråzon 

då det finns brist på evidensbaserade metoder och befintlig forskning inom det sociala 

arbete som bedrivs i skolan. 

FN:s barnkonvention menar bland annat att barns utbildning ska: ”Utveckla barnets 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga” 

(Barnkonventionen 2009). I samtliga Sveriges skolor ska det enligt Skollagen 2 kap. 25 

§ (SFS 2010:800) finnas en elevhälsa och en av professionerna som ingår i denna är 

kurator. Elevhälsan ska enligt denna lag ha en förebyggande samt en hälsofrämjande 
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funktion i syfte att stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Backlund 

(2007) tar i sin forskning upp att skolkuratorer saknar en tydlig avgränsning mot andra 

yrkesgrupper på skolan då arbetsuppgifterna delvis inte är tydligt formulerade. Studien 

visar även på att denna yrkesgrupps legitimitet och autonomi försvagades i och med 

detta, vilket i sin tur kunde leda till domänkonflikter på skolan. Här ser vi att det skulle 

kunna finnas en problematik som innebär att kompetens som skolkuratorer besitter inte 

tas till vara på bästa möjliga sätt. Får elever i svenska skolor idag inte de bästa möjliga 

förutsättningarna och den mest effektiva hjälpen för att uppnå samt bibehålla god hälsa 

och välmående? Skolkuratorer arbetar dagligen med frågor rörande elevers hälsa och 

välmående och har en mycket central roll i detta arbete (Akademikerförbundet SSR 

2015). Vad tänker yrkesaktiva skolkuratorer angående dagens hälsofrämjande arbete i 

skolan? Föreliggande studie ämnar därför öka kunskapen kring hur skolkuratorer 

upplever och uppfattar sin yrkesroll kopplat till arbetet mot psykisk ohälsa utifrån 

yrkesmässiga erfarenheter? 

Med bakgrund av ovanstående kommer föreliggande studie att ha skolkuratorers 

perspektiv som inriktning och utgångspunkt. Dels eftersom den psykiska ohälsan bland 

skolungdomar successivt ökar i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2016) och dels 

eftersom aktuell forskning från bland annat Hiltunen (2017) påvisar att det finns ett 

samband mellan hur barn och unga presterar i skolan med hur de mår psykiskt. Vad som 

är orsak respektive verkan kan definitivt diskuteras. Men oavsett förklaring så blir de 

negativa konsekvenserna av psykisk ohälsa ett mödosamt faktum för den som drabbas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring hur skolkuratorer upplever och 

uppfattar det hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever skolkuratorer det hälsofrämjande arbetet på skolan? 

2. Hur uppfattar skolkuratorn sin yrkesroll? 
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1.4 Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att ge dig som läsare en bakgrund kring en del orsaker till och 

konsekvenser för ungdomar som har drabbats av psykisk ohälsa. Därefter följer 

information om skolkuratorns arbete. Första delen bygger på två olika forskningsstudier 

och den andra sammanfattar dels Skolverkets beskrivning av elevhälsan och dels ett 

policydokument med riktlinjer för skolkuratorer utformat av Akademikerförbundet 

SSR. 

 

1.4.1 Skolungdomars upplevelser och erfarenheter kring psykisk ohälsa 

En avhandling skriven av Hiltunen (2017) handlar om hur unga själva förstår de 

huvudsakliga orsakerna samt riskerna för att drabbas av ohälsa. I dagens samhälle är det 

många ungdomar som ständigt handskas med olika pressande situationer och 

påfrestande känslor. Detta riskerar att leda till psykisk ohälsa. Skolprestationer, 

förväntningar på skolprestationer, relationer till jämnåriga samt strävan att skapa och 

konkurrensen att upprätthålla social status är de vanligast förekommande förklaringarna. 

Med andra ord handlar det sammantaget om en ständig strävan efter perfektion inom 

flera olika livsområden i vardagen som ligger till grund för ohälsa. (Hiltunen 2017) 

En studie av Moses (2010) handlar om ungdomars erfarenheter av att i familjerelationer, 

i relationer med jämnåriga samt i möten med skolpersonal bli behandlade annorlunda på 

grund av sin psykiska ohälsa. Upplevelser och uppfattningar varierar. Vissa ungdomar 

har i familjerelationer upplevt att de undveks, att det pratades bakom ryggen på dem, att 

det fanns förutfattade meningar om dem samt att det fanns en misstro gentemot dem. 

Unga som kände sig stigmatiserade, alltså negativt särbehandlade, i relationer med 

jämnåriga tappade i många fall kontakten med före detta vänner. De som å andra sidan 

inte kände av stigma i dessa relationer visade sig antingen dölja problematiken 

alternativt umgås med andra som inte heller mådde bra.  Inte heller skolan är en 

stigmatiseringsfri miljö. I möten med skolpersonal kunde den unge känna sig ogillad, att 

han eller hon undveks, kände sig begåvningsmässigt underskattad etc. Dessa ungdomar 

uppfattade ofta personalen som ängslig och rädd i sin approach. Å andra sidan fanns det 

även de som upplevde positiv särbehandling från skolpersonalen i form av stöd. 

Avslutningsvis så finns det en risk att stigmatiseringen av ungdomar som lider av 

psykisk ohälsa sprider sig mellan skolmiljön, familjerelationer och i relationer med 
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jämnåriga. Därför är det viktigt att bekämpa detta sociala problem genom att undvika 

negativa antaganden och att inte diskriminera dessa ungdomar. (Moses 2010) 

 

1.4.2 Skolkuratorns del i elevhälsan och riktlinjer 

Skolverket (2016) skriver att det i samtliga skolor i Sverige från förskoleåldern och upp 

till och med gymnasiet ska finnas en elevhälsa. Elevhälsan är ett samlingsnamn där 

flertalet olika hälsoinriktade professioner ingår. Några exempel är psykolog, 

skolkurator, skolläkare, skolsköterska samt personal med specialpedagogiska 

kompetenser. Med andra ord ska det finnas tillgång till psykologiska, psykosociala, 

medicinska samt socialpedagogiska insatser. Å andra sidan innebär inte detta att 

samtliga ovanstående professioner måste finnas på skolan dagligen. Istället kan det 

variera utifrån förutsättningar och behov då det senare ska vara vägledande i tjänsternas 

omfattning/tjänstetillsättningen. Det övergripande syftet med elevhälsan är att arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande och stödjande för att eleverna ska kunna utvecklas och nå 

upp till utbildningens målsättningar. (Skolverket 2016) 

Policydokumentet från Akademikerförbundet SSR (2015) lyfter först och främst fram 

att skolkuratorn ska bidra med kompetens inom socialt arbete. I yrkesrollens arbete 

ingår det att ha som målsättning att tillgodose både sociala och psykosociala insatser på 

individ-, grupp-, och organisationsnivå för att främja en positiv social och emotionell 

utveckling. Ytterligare en viktig del inom det skolkurativa arbetet är att vara observant 

och upptäcka elever som visar tecken på psykisk ohälsa och alternativt eller befinner sig 

i utsatta situationer. Vidare ingår det även i kuratorns uppdrag att i samarbete med 

övriga professioner inom elevhälsan samt i samverkan med verksamheter som också har 

barn och ungdomar som målgrupp, vara den som har mer övergripande koll och därmed 

drar i trådarna. Skolkuratorn ska även i sin yrkesroll både arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande mot psykisk ohälsa. Avslutningsvis syftar samtliga ovan nämnda 

direktiv till att skolan ska vara en plats som främjar lärande för att eleverna på så sätt 

ska kunna utvecklas socialt och emotionellt samt nå upp till kunskapsmålen i de olika 

ämnena. (Akademikerförbundet SSR 2015) 
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2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt som avser tidigare forskning presenteras olika nationella samt 

internationellt publicerade studier som är av betydelse för vår uppsats då vårt syfte är att 

öka förståelsen kring hur skolkuratorer upplever och uppfattar det hälsofrämjande 

arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll. Vi har valt att tematisera den tidigare forskningen 

utifrån våra frågeställningar. Vardera tema innehåller en sammanställning av tre 

forskningsstudier. Det första temat behandlar diverse hälsofrämjande arbetssätt och 

metoder i det elevvårdande arbetet. Det andra temat behandlar studier som belyser 

skolkuratorn som profession. 

 

2.1 Hälsofrämjande arbetssätt och metoder i det elevvårdande arbetet 

Wilhssons forskningsstudie från 2016 har som syfte att öka kunskapen om ungdomars 

hälsa för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Ett av resultaten som Wilhsson 

(2016) presenterar är att hälsofrämjande arbete i skolan bör utgå från att dels stödja 

ungdomarnas känsla av sammanhang och dels stärka deras optimism redan tidigt i 

tonåren. I hennes forskning menar hon även på att ungdomars hälsa och livsstil bör ses 

utifrån ett mer salutogent perspektiv där tonvikten ligger på hälsobringande och 

friskfaktorer istället för på det destruktiva. Även ungdomarnas egen upplevelse av sin 

hälsa och uppfattning av vad som påverkar denna betonas av Wilhsson (2016). 

Förväntningar på att prestera skapar skolrelaterad stress och det finns här ytterligare ett 

problem som bottnar i en oförmåga att balansera sin vardagliga tid. Om detta skriver 

hon att det hälsofrämjande arbetet bör fungera stödjande så att individen i fråga ska 

kunna upptäcka olika strategier för att balansera fritid, skolarbete och vila. En sådan 

strategi var att flertalet av ungdomarna som studien handlar om valde att se skolan som 

något de inte kan kontrollera och råda över, vilket i sin tur stängde ute den från övriga 

livet som de upplever som sitt eget (och som de istället kan kontrollera). Vidare skriver 

Wilhsson (2016) även att mer betydelse bör läggas på organisatoriska och kontextuella 

samt könsspecifika aspekter i utformandet av insatser för det hälsofrämjande arbetet i 

skolan. Intressenterna i hennes studie menar att det finns strukturella hinder såsom brist 

på personal, brist på tid och brist på tillåtande diskussioner inom arbetsgruppen. 

Samtidigt nämns även samarbetssvårigheter professioner emellan som hinder för det 

hälsofrämjande arbetet i skolan. Sist men inte minst tar Wilhssons (2016) studie upp 

familjens betydelse för den unges hälsa. Ett av hennes resultat är att en god dialog 
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mellan hemmet och skolan är viktig för att stödja ungdomen både ur en lärande- men 

också utifrån en hälsosynpunkt. 

Wilhsson ämnade öka kunskapen om ungdomars hälsa. Vi ser därför Dina & Pajalics 

studie från 2014 som en naturlig övergång och vidareutveckling av detta då deras studie 

syftar till att beskriva hur personal inom det elevvårdande arbetet upplever arbetet med 

skolbarn som lider av psykisk ohälsa. En av de många frågor som Dina & Pajalic (2014) 

ställde till respondenterna var att beskriva hur man arbetar med skolbarn som lider av en 

psykisk sjukdom. Ett av resultaten som redovisas är att skolorna använde sig av olika 

arbetsredskap vid hanteringen av skolbarns mentala hälsa. Några av dessa redskap var 

exempelvis regelbundna hälsosamtal och motiverande intervjuer. Studien visar även att 

vikten av att involvera elevens föräldrar i form av samtalskontakt var betydande i 

arbetet med elevens psykiska sjukdom. Det som också framkom i studien är det nära 

samarbetet skolsköterskor och skolkuratorer emellan. Trots olika kompetenser fördes 

dessa två yrkesgrupper i arbetet med det elevvårdande arbetet samman där de kunde dra 

nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Sammanfattningsvis skriver Dina & 

Pajalic (2014) att skolan, eller mer specifikt skolsköterskor i samarbete med 

skolkuratorer, har en central roll i arbetet med skolbarns mentala hälsa. 

Garmys forskningsstudie från 2016 har ett annat tillvägagångssätt än Wilhsson samt 

Dina & Pajalics då den till skillnad mot ovanstående studier bygger på en jämförelse 

mellan olika elevgrupper som fick respektive inte fick det KBT-baserade (kognitiv 

beteendeterapi) DISA-programmet implementerat. Garmys (2016) övergripande syfte 

var att utforska erfarenheter, signifikans samt hur effektiv denna hälsofrämjande metod 

var för de grupper som använde sig av den. Garmy (2016) skriver att programmet har ett 

så kallat inlärningsperspektiv som grund där fokus läggs på individers beteende, tankar 

och känslor. DISA syftar till att utifrån strukturerade gruppträffar där tonvikt läggs på 

självhjälp samt att lära sig hantera sin problematik och därmed förebygga depression 

hos unga. Garmy (2016) berättar att denna intervention för skolelever innebär att 

ungefär tio elever, i cirka en och en halv timme en gång i veckan under en 

tioveckorsperiod, träffas i grupp tillsammans med en eller två ledare (exempelvis 

skolkurator, skolsköterska eller lärare) som är utbildade i DISA-metoden. Mer konkret 

går programmet ut på att ledaren/ledarna identifierar ett tema i det studenterna tar upp 

där målet blir “[...] att vända negativa tankar, kommunikationsträning, träning i 

problemlösande tekniker, och övningar för att stärka social förmåga och nätverkande för 
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att öka delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter” (Garmy 2016:35). Genom sin 

jämförande studie mellan skolelever som använde sig av DISA kontra de som inte 

gjorde det kom Garmy (2016) fram till att självrapporterade depressiva symtom 

minskade samtidigt som ungdomens egenupplevda hälsa förbättrades i den gruppen som 

implementerade metoden. En majoritet av eleverna uttryckte vid uppföljningen att de 

såg positivt på användandet av det KBT-baserade DISA-programmet. Efter 

fokusgruppsintervjuer med skoleleverna fann Garmy (2016) att eleverna via DISA lärde 

känna sig själva bättre; De utvecklade förmågan att känna till sina styrkor och svagheter 

samt blev mer medvetna om sitt eget tillstånd gällande vilja, tankar och känslor. Vidare 

skriver Garmy (2016) att eleverna fick bättre självförtroende, förbättrade sin 

stresshanteringsförmåga, utvecklade ett mer målinriktat tänkande samt blev mer 

förutseende. Detta gav i sin tur upphov till positiva beteendemönster. Programmet 

bidrog även till att ungdomarna ökade sin interpersonella medvetenhet, det vill säga sin 

förståelse av sig själva i relation till andra runtomkring, vilket medförde en ökad tillit 

till andra i gruppen. Avslutningsvis framhåller Garmy (2016) trots alla positiva resultat 

med DISA-programmet att skolungdomarna uttryckte att de hade önskat ännu mer 

hälsofrämjande angreppssätt. 

 

2.2 Skolkuratorn som profession 

I Backlunds avhandling från 2007 beskriver och analyserar hon skolors elevvårdande 

arbete med utgångspunkt i resurstillgångar, organisering samt det praktiska arbetet. Ett 

av Backlunds (2007) resultat är att elevvårdande resurser varierade stort skolorna 

emellan. Skolkuratorer var inte en given resurs och arbetsuppgifter samt avgränsningar 

gentemot andra yrkesgrupper på skolan framstod som otydliga. Av detta påverkades 

kuratorernas legitimitet och autonomi negativt. Skolkuratorn riskerade därför att hamna 

i domänkonflikter med andra yrkesgrupper på skolan. Vidare visade Backlunds 

fallstudie att skolkuratorerna generellt uppfattade sig ha lägre status än övriga 

professioner på skolan och att dessa professioners förväntningar indirekt styrde 

kuratorns arbete. Ytterligare en slutsats Backlund redogör för här är att externt anställd 

elevvårdspersonal betraktas både som en del av skolans organisation (precis som internt 

anställda) men även som ett eget organ, vilket medförde en ökad möjlighet att själva 

påverka elevvårdsarbetet på skolan. 
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Isaksson & Sjöströms forskningsstudie från 2017 har i likhet med Backlunds tio år äldre 

studie ett inslag av ett organisatoriskt och professionsinriktat perspektiv. Skillnaden 

utöver den tidsmässiga differensen ligger i utgångspunkten att Isaksson & Sjöström 

(2017) undersöker hur teorier inom socialt arbete appliceras i det skolkurativa arbetet. 

Författarna menar att skolkuratorns arbete enligt professionssociologiska studier formas 

av den organisatoriska kontext där hen är verksam. Enligt respondenterna i författarnas 

studie förekom inte några strikta manualbaserade arbetsmetoder. Trots detta kände de 

sig ändå begränsade av organisatoriska faktorer, bland annat gällande utövandet av 

förebyggande arbete. Respondenternas svar antydde istället att det skolkurativa arbetet 

präglas av deras omfattande kunskapsbas vilket innefattar åtskilliga teorier inom det 

sociala arbetets fält. Vidare skriver Isaksson & Sjöström (2017) om att kuratorns arbete 

präglas av barnperspektivet, vilket ibland gjorde att de hamnade i opposition gentemot 

skolpersonal och skolan som organisation då vissa metoder uppfattades som 

förtryckande. Dock skriver författarna att skolkuratorerna tenderade att inte kritiskt 

reflektera över sin egen del/roll i sammanhang som kunde uppfattas som förtryck av 

skolan. Avslutningsvis lyfter Isaksson & Sjöström (2017) fram att skolkuratorerna i 

deras studie lutade åt att föredra interventioner riktade mot att förändra omgivningen 

snarare än att förändra individen i fråga. 

Altshuler & Webbs forskningsstudie från 2009 syftar till att ta reda på varför 

skolkuratorer i högre utsträckning än övrig skolpersonal som verkar inom det 

hälsofrämjande arbetet på skolan riskerar att av denna personal inte riktigt förstås och 

därför underskattas och nedvärderas. Den kan med andra ord delvis ses som en 

fortsättning på vissa resultat som framkommer i de två studierna ovan då den ämnar ta 

reda på varför skolkuratorers status undermineras. Tydligaste skillnaden mellan de tre 

ligger i vilken utgångspunkt författarna har haft. Backlund intar ett organisatoriskt 

perspektiv och Isaksson & Sjöström utgick från teorier i socialt arbete. Altshuler & 

Webbs studie utgår från och bygger vidare på tidigare forskningsresultat. Altshuler & 

Webb (2009) skriver i sin forskningsstudie att socialarbetaren i skolan (skolkuratorn) 

ofta ställs inför utmaningar som handlar om att legitimera sin yrkesroll i skolkontexten. 

Vidare ställer studien frågan varför skolkuratorer i högre utsträckning än övrig 

skolpersonal som verkar inom det hälsofrämjande arbetet på skolan riskerar att av denna 

personal inte riktigt förstås och därför underskattas och nedvärderas. Altshuler och 

Webb (ibid.) kommer fram till att skolkuratorns lägre grad av legitimitet kan bero på 
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oklara förväntningar och/eller otydligt utformad arbetsbeskrivning för yrkesrollen i 

skolkontexten. 

 

2.3 Diskussion utifrån tidigare forskning 

För att öka vår förståelse kring hur skolkuratorer upplever och uppfattar det 

hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll har vi under första temat valt 

forskning som lyfter fram ungdomars hälsa samt tar upp hur personal inom det 

elevvårdande arbetet upplever arbetet med skolbarn som lider av psykisk ohälsa. Utöver 

detta valde vi även att ta med en studie som analyserar en specifik hälsofrämjande 

arbetsmetod i skolan. Föreliggande studie har ett syfte som är väldigt likt det Dina & 

Pajalic har. Skillnaden mellan studierna ligger i att vi inriktar oss på professionen 

skolkurator medan Dina & Pajalic utgick från skolsköterskor. Då skolkuratorer och 

skolsköterskor har olika utbildning i grunden så bör det innebära att det finns skillnader 

gällande både arbetsuppgifter samt vilken roll de har i elevhälsan. Därför är det inte 

säkert att skolkuratorerna vi intervjuar har liknande upplevelser av det 

elevvårdande/hälsofrämjande arbetet som skolsköterskorna i Dina & Pajalics studie. 

Dessutom så har skolsköterskor historiskt sett haft en given roll på skolor i Sverige 

under en mycket längre tid än kuratorerna vilket kan innebära att deras upplevelser 

bygger på en mycket stark uppfattning av sin legitimitet i skolan. I det andra temat 

behandlas forskning som tar upp det elevvårdande arbetet ur en professionsinriktad 

synvinkel samt en studie om hur teorier inom socialt arbete appliceras i det skolkurativa 

arbetet. Främst frågeställning två i föreliggande studie har en nära koppling till 

Backlunds resultat. Vad är det då som gör vår frågeställning som handlar om 

skolkuratorns yrkesroll relevant? Vi noterar att hennes studie är från år 2007. Sedan 

hennes studie publicerades har det skett en lagändring som till exempel innebär att 

skolkuratorn numera är en resurs som ska finnas tillgänglig på samtliga skolor i Sverige 

(2 kap. 25 § Skollagen). Det finns även skillnader i tillvägagångssätt, främst gällande 

datainsamlingsmetoden. Backlund genomförde kvantitativa telefonintervjuer med 

rektorer samt fallstudier av elevvårdsgrupper medan vi genomför kvalitativa intervjuer 

med skolkuratorer. 
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3 Metod  

Med utgångspunkt i studiens syfte att öka förståelsen kring hur skolkuratorer upplever 

och uppfattar det hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll har vi valt ett 

kvalitativt tillvägagångssätt, en hermeneutiskt inriktad vetenskapsteoretisk ansats, 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys 

som analysmetod. Under respektive rubrik redogör vi för vårt tillvägagångssätt samt 

motiverar våra val genom att bland annat beskriva hur vi applicerar dessa. Slutligen 

följer en metoddiskussion där vi lyfter fram och diskuterar befintlig kritik gentemot våra 

metodval. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi har i vår studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som kvalitativ 

metod. Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning bottnar i ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv som handlar om att forskaren vid insamlandet och analyserandet av data 

skapar sig en förståelse av den sociala verkligheten eller det samhälleliga fenomenet 

som studeras utifrån respondenternas tolkningsbara och erfarenhetsbaserade utsagor. 

Enligt Bryman (2011) innebär detta tillvägagångssätt större analytiskt utrymme än den 

kvantitativa genom att kvalitativ metod möjliggör för större tolkningsutrymme i att 

förstå det som studeras. Den kvantitativa forskningen lägger istället fokus vid att samla 

in ett mätbart resultat samt att studera orsakssamband. Eftersom det av vårt syfte 

framgår att vi vill öka förståelsen kring hur skolkuratorer upplever och uppfattar det 

hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll föll det för oss naturligt att bygga 

vår studie på ett kvalitativt tillvägagångssätt. Ahrne & Svensson (2015) nämner tre 

metoder för att inom den kvalitativa forskningen samla in empiriskt material och dessa 

tre är intervjuer, observationer och/eller genom att studera befintligt textmaterial. Våra 

intervjuer avser inte att i första hand ge oss vetskap om att det finns ett problem och i 

vilken omfattning. Istället ämnar intervjuerna ta reda på hur den specifika 

problematiken kan upplevas, uppfattas, förstås och förklaras. Därför har vi valt ett 

kvalitativt tillvägagångssätt och den semistrukturerade intervjuformen som 

datainsamlingsmetod. Detta är för övrigt ytterligare ett argument för varför kvalitativ 

metod är den mest lämpade för vår studie. 
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3.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Föreliggande studie bygger på en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Thomassen 

(2007) skriver att begreppet hermeneutik härrör från grekiskans “tolka” alternativt 

“uttolka” och menar att teorier om tolkning och förståelse blivit den hermeneutiska 

ansatsens grundläggande byggstenar. Vidare skriver Thomassen (2007) att 

hermeneutiken uppkom som svar gentemot naturvetenskapernas positivistiskt 

förklaringsinriktade forskning. Studier där människors tankar, känslor och handlingar är 

det centrala, behövde mer förståendeinriktade metoder, begrepp och tillvägagångssätt. 

Denna förståelseinriktade kunskapsform har i allmänhet karaktäriserat det 

humanvetenskapliga forskningsfältet eftersom denna forskning handlar om att skapa 

förståelse om ett meningsinnehåll (Thomassen 2007:178). Vad Thomassen (2007) vill 

ha sagt här förklarar hon i exemplet att vi å ena sidan har naturen som vi kan förklara 

och å andra sidan har kulturen som vi måste förstå eftersom den är konstruerad av 

människor. Vidare skriver Thomassen (2007) om tolkningsprocesser som en 

nödvändighet för att skapa sig en förståelse av sin omgivning. Först upplevs eller 

uppfattas någonting (subjektivt). Därefter förmedlas upplevelsen, uppfattningen och 

tankarna vidare verbalt innan det blir möjligt för forskaren att skapa sig förståelse av 

respondenternas utsagor. Eftersom utgångspunkten för all förståelse inom den 

hermeneutiska forskningsansatsen enligt Thomassen (2007) påverkas av människors 

upplevda erfarenheter så kommer forskaren med andra ord inte att producera någon 

objektiv sanning/kunskap. 

Hermeneutiken blir den mest relevanta för oss i vår studie då vi inte endast ämnar 

förklara utan även redogöra för vår egen förståelse av hur skolkuratorer upplever och 

uppfattar det hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll. Med andra ord ser vi 

att det finns en risk, eller möjlighet, beroende på hur man ser på det, att ett identiskt 

forskningsprojekt utfört av andra skulle kunna ge en alternativ förståelse än den vi 

presenterar. Vi underskattar inte betydelsen av hur respondenterna uttrycker och 

förmedlar det de berättar (betoning, kroppsspråk). Vi kommer därför erfer bästa 

förmåga vara uppmärksamma på både vad som sägs samt hur det sägs och under 

intervjuerna formulera följdfrågor utifrån detta i strävan efter en djupare förståelse. 

Även detta är enligt Thomassen (2007) väldigt grundläggande och viktigt inom den 

hermeneutiska forskningsansatsen. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och nå upp till vårt syfte som är att öka 

förståelsen kring hur skolkuratorer upplever och uppfattar det hälsofrämjande arbetet i 

skolan utifrån sin yrkesroll har vi i vår studie använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2011:412) skriver att intervjuer är det vanligast förekommande 

tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning då processen upplevs som flexibel och 

varierande. Bryman (ibid.) skriver också att intervjuerna skiljer sig åt beroende på 

intervjuguidens form, det vill säga hur frågeschemat som används har formulerats. 

Bryman (ibid.) beskriver semistrukturerade intervjuer som en form av intervjumetod där 

det utmärkande är att man under intervjun utgår från specifika teman. Hur vi kom fram 

till dessa tas upp och motiveras i nästkommande stycke. Vi valde att genomföra 

intervjuer för att vi av tidigare erfarenheter instämmer med Bryman om att det upplevs 

vara både varierande och flexibelt. Att vi valde den semistrukturerade karaktären 

grundar sig i att studiens syfte bygger på subjektiva upplevelser och uppfattningar. 

Strukturerade intervjuer innebär följaktligen att mindre tidsmässigt utrymme ges till att 

tala fritt utifrån öppna frågor. Samtidigt vill vi ha en struktur (intervjuguide (Bilaga B)) 

eftersom det underlättar för oss att hålla oss inom ramen för studiens syfte och 

frågeställningar. En semistrukturerad struktur underlättar även analysdelen då det blir 

lättare för oss att identifiera likheter och skillnader mellan intervjupersonerna (Bryman 

2011:416). 

Det Kvale & Brinkmann (2014:141–147) kallar för sju stadier i en intervjuundersökning 

blev för oss en utgångspunkt i våra förberedelser samt för genomförandet av våra 

intervjuer. Vi valde inför intervjuerna att göra en kort sammanhangsmarkering där vi 

berättade vilka vi är och hur lång tid intervjun beräknas ta för att sedan gå in på och 

redogöra för vårt ämne samt vårt syfte med studien. Detta gjorde vi av två anledningar: 

Den första för att få respondenten att omgående börja reflektera kring vårt ämne. Den 

andra för att undvika att respondenten skulle börja fundera i hypotetiska banor kring 

varför vi ställer vissa frågor och därmed eventuellt anpassa sina svar efter hur hen 

kanske tror att vi kommer att tolka och analysera svaren. Fortsättningsvis så bygger våra 

intervjufrågor i intervjuguiden (Bilaga B) på vårt syfte, våra frågeställningar samt de 

sammanfattade resultaten i avsnittet tidigare forskning. Vi ville ha en intervjuguide för 

att struktur- och följdfrågemässigt underlätta för oss själva att hålla oss till det aktuella 

temat. Intervjuguidens två delar (teman) utgår från våra frågeställningar. Vi gjorde ett 
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medvetet val att undvika ytterligare tematiseringar vid detta stadie eftersom vi ville att 

datamaterialet på ett självständigt sätt skulle forma våra analysteman. Detta utvecklas 

vidare under rubriken kvalitativ innehållsanalys. Avslutningsvis gällande 

datainsamlingen så valde vi även att följa Kvale & Brinkmanns (2014) råd att omarbeta 

frågorna från en akademisk form till ett mer talspråkligt sätt då vi utifrån tidigare 

erfarenheter av intervjuande har känt att reflektionskvalitén har gynnats av detta. 

 

3.4 Urval 

Vår studie syftar till att öka förståelsen kring hur skolkuratorer upplever och uppfattar 

det hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll. För att komma så nära in på 

denna förståelse som möjligt så bygger denna studie på sex stycken semistrukturerade 

intervjuer med kuratorer på olika skolor i två mellanstora kommuner i södra Sverige. 

Motivet att genomföra intervjuer på skolor från två olika kommuner bottnade i att vi 

ville ta reda på ifall det fanns organisationsmässiga skillnader som eventuellt påverkade 

skolkuratorernas yrkesutövning. Vi var på förhand medvetna om att strukturen mycket 

väl kunde visa sig vara i princip densamma på skolorna inom respektive kommun. 

Därmed var det oklart ifall detta val skulle få en betydande plats i analyskapitlet samt 

vår avslutande diskussion. 

Intervjupersonerna valdes alltså ut utifrån vad Bryman (2011) benämner som den 

målinriktade eller målstyrda urvalsmetoden. Bryman beskriver denna urvalsmetod som 

den vanligast förekommande inom kvalitativ forskning och menar att forskaren som 

utgår från ett målinriktat urval väljer ut respondenter utifrån studiens målsättning. Detta 

urval sker med andra ord inte slumpmässigt utan istället strategiskt för att de 

intervjupersoner som ingår i undersökningen ska vara de som anses vara mest relevanta 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. Respondenterna till föreliggande studie 

har valts ut efter deras yrkesmässiga kunskap och förmåga till att besvara studiens 

forskningsfrågor. Då våra frågeställningar handlar om hur skolkuratorer upplever det 

hälsofrämjande arbetet på skolan samt hur skolkuratorn uppfattar sin yrkesroll i arbetet 

på skolan föreföll det naturligt att det var denna yrkesgrupp våra intervjuer skulle inrikta 

sig mot. Vidare skriver Bryman (2011) att forskaren samtidigt vill åt variation för att 

kunna nyansera resultatet som presenteras. Därför menar han att det är bra ifall 

respondenterna skiljer sig åt gällande till exempel vissa kännetecken och egenskaper. 

Detta är någonting som vi funderade kring inför urvalsprocessen och vi kom då fram till 
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att utföra intervjuer med kuratorer från både gymnasie- respektive högstadieskolor. 

Respondenterna skiljer sig även åt gällande hur lång erfarenhet de har. Eftersom vi vill 

att datamaterialet ska tala fritt (detta utvecklas under rubriken kvalitativ innehållsanalys) 

undvek vi att spekulera i hypotetiska banor kring vad vi förväntade oss att finna för 

skillnader. Vi gjorde bedömningen utifrån studiens omfång att det var lagom att 

genomföra sex till åtta stycken självstående intervjuer som var och en omfattade cirka 

en och en halv timme. 

 

3.5 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har i vår uppsats utgått från Lundman och Graneheims (2017) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Eftersom innehållsanalys som metod från början utarbetades 

för att på ett mer effektivt sätt handskas med stora mängder data så var den främst 

förekommande inom den kvantitativa forskningsansatsen. Fortsättningsvis skriver 

författarna att kvantitativ forskning ofta bygger på ett positivistiskt synsätt. Utifrån detta 

synsätt kritiserade forskare denna analysmetod för svagheten att inte identifiera och 

belysa det komplexa och latenta i texter. Enligt Lundman & Graneheim (2017:220) så 

har den kvalitativa innehållsanalysen till skillnad från den kvantitativa sina rötter i 

hermeneutiken vilket innebär att den lägger större fokus vid det subjektiva tolkandet av 

texters innehåll. 

En av anledningarna till vårt val av kvalitativ innehållsanalys bottnar i metodens 

applicerbarhet både gällande analyserandet av det manifesta; den faktiska empirin, samt 

det abstrakta; underliggande innehållet (Lundman & Graneheim 2017:220–221). 

Författarna anser att metoden är användbar då man exempelvis ska tolka textmaterial av 

inspelade intervjuer. Vi delar denna uppfattning och författarna skriver även att 

innehållsanalysens tillvägagångssätt möjliggör för att lägga stort fokus vid att beskriva 

variationer mellan texter. Vår studie har som syfte att öka förståelsen kring hur 

skolkuratorer upplever och uppfattar det hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin 

yrkesroll. Vi använde kvalitativ innehållsanalys för att urskilja utmärkande eller 

framstående mönster i våra transkriberade intervjuer och därmed belysa likheter 

respektive skillnader i datamaterialet eftersom upplevelser och uppfattningar varierar 

från person till person. (Lundman & Graneheim 2017:227) 
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Hsieh & Shannon (2005) skiljer mellan tre tillvägagångssätt inom kvalitativ 

innehållsanalys. Vi har i vår studie valt att i första hand utgå från det författarna kallar 

för den konventionella typen av innehållsanalys eftersom denna är av induktiv karaktär 

och därmed är den mest kvalitativa av de tre. Den innebär att vi har låtit det 

transkriberade materialet generera teori och kategoriska teman på ett självstående sätt. 

Samtidigt vill vi även understryka att den styrda deduktiva varianten även den i viss 

mån har influerat vår analys på så sätt att vi på förhand utifrån tidigare forskning hade 

en uppfattning av att vissa begrepp skulle komma att bli relevanta och därmed forma 

våra analysteman. Vi har dock efter bästa förmåga eftersträvat att inte låta dessa 

förväntningar påverka analysen. Den tredje så kallade summerande ansatsen har haft 

minst inverkan på vår analys då vi uppfattar den som minst analytisk eftersom 

processen innebär att kartlägga ord som används frekvent för att få en överblick. Vi 

hade även detta med oss i åtanke vid den första genomläsningen för att få en översikt av 

textinnehållet, men det har inte applicerats för själva analyserandet. Bryman (2011:430) 

skriver att transkribering är tidskrävande. Vi planerade därför i god tid in att göra detta 

arbete direkt efter varje intervjutillfälle. Därefter gjorde vi en första genomläsning samt 

påbörjade en systematisk bearbetning av det empiriska materialet för att välja lämplig 

teori samt identifiera resultat- och analysteman. Den systematiska bearbetningen bestod 

av att identifiera teman genom att finna betydande citat samt likheter och skillnader i 

intervjupersonernas svar. När vi upplevde att våra teman kunde kategoriseras in i en 

lagom mängd rubriker påbörjade vi resultat- och analysdelen. Där kopplar vi samman 

vår empiri med tidigare forskning samt professionsteorin och rollteorin. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskaren vid bedrivandet av ett forskningsprojekt 

måste förhålla sig till forskningsetiska principer vilket syftar till att skapa normer i 

förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare/respondent. Individskyddskravet är 

enligt Vetenskapsrådet (2002) den mest självklara och grundläggande principen som 

forskaren måste förhålla sig till, vilket innebär att det finns ett krav att respondenter 

eller individer som medverkar i studien inte ska riskera att utsättas för psykisk eller 

fysisk skada av forskningen. Individskyddskravet kan preciseras och brytas ner till fyra 

mer konkreta krav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. 
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Informationskravet handlar om att respondenter ska informeras om studiens syfte och få 

reda på vilken uppgift de har i förhållande till projektet. Det är viktigt att de i samband 

med detta också får reda på att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta 

sitt deltagande när som helst utan att det medför negativa följder för dem. Studiens 

syfte, att det varit frivilligt för dem att medverka och att de när som helst har haft 

möjlighet att avbryta intervjun utan att det skulle medföra några negativa konsekvenser 

var skrivet i våra utskickade informationsbrev (Bilaga A). Vi valde dessutom valde att 

återupprepa precis inför själva genomförandet av intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste erhålla samtycke från respondenterna för 

att få genomföra den tänkta undersökningen. Som sagts ovan så gjorde vi 

respondenterna medvetna både via informationsbrevet samt muntligt innan intervjuerna 

påbörjades om att vi behövde deras samtycke och att det var upp till dem själva ifall de 

ville alternativt inte ville medverka i vår studie. 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren ska behandla personuppgifter på ett 

varsamt sätt och undvika att information om enskilda (respondent eller tredje part) 

presenteras på ett sådant sätt att källan riskerar att genomskådas. Därför är det också 

viktigt att personuppgifterna förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig ska kunna 

komma åt denna information. Utifrån detta forskningsetiska krav så har vi valt att inte 

specificera vilken eller vilka städer vi har varit och intervjuat i, vi har också avstått från 

att skriva vad de olika skolorna heter samt i studien gett respondenterna fingerade namn. 

Med nyttjandekravet menas att all information som har framkommit och att uppgifter 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. Det insamlade 

materialet får med andra ord inte användas till annat syfte än det som blivit presenterat 

för respondenterna. Detta krav tog vi hänsyn till genom att vi, efter att studien 

färdigställts, raderade inspelningarna av intervjuerna. 

Vidare skriver Vetenskapsrådet (2002) att forskning generellt sett är väsentlig för 

samhällets utveckling både på samhälls-, grupp- och individnivå. De menar också att 

det finns ett berättigat krav från medborgarnas sida på att forskning bedrivs, detta kallas 

för forskningskravet. “Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare 

göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i 

form av negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och 

eventuellt för tredje person.” (Vetenskapsrådet 2002:5) Vår bedömning är att 
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forskningskravet finns, bland annat med stöd av vår problemformulering, och att 

individskyddskravet ständigt har beaktats under arbetets gång och att risken för att 

känslig information som kan härledas till en specifik individ bedöms som förhållandevis 

låga. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Jacobsen (2002) skriver att det finns både för- och nackdelar med kvalitativt 

tillvägagångssätt. En fördel författaren lyfter fram är att materialet får ett annat, mer 

ingående djup i jämförelse med kvantitativ metod då det unika hos respektive 

respondent framkommer eftersom detaljer får större utrymme. Vidare skriver Jacobsen 

(2002) att en nackdel med kvalitativa metoder ligger i att de är tidskrävande och därmed 

i vårt fall innebär att antalet intervjupersoner begränsas till ett fåtal. Bryman (2011) tar 

även upp att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera eftersom stor vikt 

läggs vid subjektiva utsagor. Då vårt syfte är att öka förståelsen kring skolkuratorers 

upplevelser och uppfattningar ämnar vi inte att dra slutsatser om hur skolkuratorer i 

generell bemärkelse upplever och uppfattar arbetet utifrån sin yrkesroll. Vi är 

intresserade av respondenternas subjektiva utsagor. Det här är för övrigt ett argument 

för varför vi valt den hermeneutiska vetenskapsteoretiska ansatsen. Av denna anledning 

upplever vi inte det som något problem, samtidigt inser vi att det hade kunnat gynna 

resultatets tyngd att genomföra fler intervjuer genom att därmed kunna dra fler 

övergripande slutsatser. 

Fortsättningsvis skriver Ahrne och Svensson (2011) att empiri från semistrukturerade 

intervjuer är svåra att analysera och tar lång tid att strukturera upp. Vi förstår det 

författarna tar upp eftersom vi under resultat och analysprocessen, trots att vi hade en 

klar bild av hur vi skulle gå tillväga utifrån det som står under rubriken innehållsanalys, 

kände av att vårt empiriska material (våra transkriberade intervjuer) var omfattande och 

att det inte var enkelt att strukturera upp teman. Vi ser däremot inte detta som något skäl 

för att undvika att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom betydelsen av 

forskningen inte regleras av hur avancerad analysprocessen är. Å andra sidan inser vi att 

svårighetsgraden är en nackdel för oss, inte minst eftersom vi inte har någon gedigen 

erfarenhet av att genomföra forskningsstudier. Vi vill samtidigt tillägga att 

tillvägagångssättet som beskrivs i kvalitativ innehållsanalys har varit till strukturmässig 

hjälp för oss, inte minst under bearbetningen av vårt resultat. 
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3.8 Reliabilitet och validitet 

Syftet med denna studie har varit att öka vår förståelse kring hur skolkuratorer upplever 

och uppfattar det hälsofrämjande arbetet på skolan utifrån sin yrkesroll. Det låg ingen 

intention i att föreliggande studie skulle komma att producerat något mätbart resultat. 

Bryman skriver att validitet och reliabilitet är två centrala forskningskriterier för 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Begreppen har sitt ursprung i kvantitativ 

forskning, där mätning är utmärkande, men begreppen används även idag inom 

kvalitativa studier. (Bryman 2011:351f) 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga hur trovärdigt det är att våra resultat 

blir detsamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Forskaren vill med andra ord 

konstatera hållbarheten i det man undersökt. Detta genom att bedöma ifall 

undersökningen har påverkats av slumpmässiga aspekter som endast förekom under 

studiens gång . Validitet handlar om att forskaren bedömer ifall de slutsatser man 

kommit fram till i undersökningen stämmer överens med undersökningens syfte. 

(Bryman 2011:49f) 

Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär är det svårt att avgöra ifall vi hade kommit 

fram till samma resultat vid en identisk undersökningsmetod. Vi tror att sannolikheten 

att nå ett likvärdigt resultat med hjälp av samma frågeställningar är relativt stor. 

Samtidigt är det däremot svårt att bedöma ifall våra respondenter hade svarat likadant 

om vi genomfört intervjun idag. Det finns en risk att respondenterna väljer att inte 

använda samma ordval för att beskriva sina upplevelser och uppfattningar. Att uppnå 

vårt syfte med föreliggande studie har för oss varit centralt och krävt flertalet 

övervägningar av samtliga val. Vi har även delat in vårt resultat och analyskapitel i 

teman utifrån studiens syfte och frågeställningar för att uppnå validitet. 

 

3.9 Arbetsfördelning  

Vi har under större delen av uppsatsen samtalat via telefon medan vi arbetat i ett så 

kallat Google dokument. Det är ett dokument där vi via internet båda två har haft 

möjlighet att skriva och redigera uppsatsen samtidigt. För att få till ett så enhetligt språk 

som möjligt redan från början skrev vi inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar i samråd med varandra. Delarna bakgrund och tidigare forskning skrev 

vi hälften var. Metoddelen skrev vi även den till övervägande del i samråd med 
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varandra eftersom det är en av uppsatsens mest centrala avsnitt. Vi har tillsammans även 

gått igenom och reviderat varandras texter. Både gällande formuleringar och det 

innehållsmässiga. Transkribering av intervjuerna och bearbetningen av dessa delades 

upp i hälften. Vi valde därefter att även skriva teoriavsnittet, resultat och analys samt 

diskussionskapitlet i samråd med varandra. 
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4 Teori 

Föreliggande studie har som syfte att öka förståelsen kring hur skolkuratorer uppfattar 

sin yrkesroll samt hur de upplever det hälsofrämjande arbetet. För att öka vår förståelse 

kommer professionsteori och rollteori användas som verktyg vid analyserandet av 

empirin (resultatet). Motivet bakom våra val bottnar, i kombination med tidigare 

forskning som bland annat tagit upp att det finns en otydlighet kring skolkuratorns 

arbetsuppgifter samt yrkesroll, dels i teoriernas applicerbarhet för båda våra 

frågeställningar och dels i att våra respondenter väldigt frekvent talade utifrån sina 

“roller” i olika sammanhang. Professionsteorin innehåller flertalet kärnfulla begrepp 

som autonomi, semiprofession, förtroende, avgränsning med flera samt har en koppling 

till organisationen den yrkesverksamma verkar inom. 

 

4.1 Professionsteori 

Brante (1989:41) skriver att individer som ingår i en profession skapar en naturlig enhet 

genom att de har gemensamma nämnare såsom utbildning och likartade arbetsuppgifter 

inom samma typ av verksamhet. I relation till våra intervjupersoner som består av 

skolkuratorer blir detta relevant då majoriteten av respondenterna uppgett likvärdiga 

arbetsuppgifter och utbildning. Begreppet profession kommer från det latinska 

”professio” som betyder erkännande, uppgift eller yrke. Att betrakta sig som 

professionell innebär enligt Selander (1989:12) bland annat att ansvara för vissa 

arbetsuppgifter, att det finns specifika yrkesregler att förhålla sig till, samt att arbetet 

utförs effektivt. 

Professionernas expansion har i dagens samhälle beskrivits på flera olika sätt.  Andrew 

abbott har beskrivit det enligt följande: ”Professionerna dominerar vår värld. De läker 

våra kroppar, mäter våra profiter, räddar våra själar” (Abbott 1988:1; Brante 2009:16). 

Brante (2009:15) menar att professioner är yrken som grundar sitt arbete och sin 

verksamhet på vetenskaplig forskning. Professionerna har historiskt präglats av 

samhällsskiktens medelklass och är den grupp som är ledande i kunskapssamhället. De 

senaste decennierna har gruppen professioner ökat i både antal och arbetsuppgifter och 

utgör idag 15 till 20 procent av arbetskraften i samhället. Tillsammans utgör 

professioner enligt Brante (ibid.) en central funktion i samhället inom olika områden 
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som hälsa, teknik, organisation, ekonomi med flera. Övergången från industri- till 

kunskapssamhälle har bidragit till att professioner idag prioriterats olika. 

Brante (ibid.) anser att profession som fenomen och begrepp är viktigt för att förstå 

samhällets funktion och dess utveckling. Socialarbetare ingår liksom till exempel 

psykolog, läkare och så vidare i mikronivån, det vill säga den nivå som behandlar 

individuella tjänster genom direktkontakt där dessa professioner uppsöks medvetet av 

brukare. Professioner på makronivån som bland annat samhällsplanerare, ekonom, 

tekniker har inte en lika självklar direktkontakt med samhällsmedborgarna. Brante 

(2009:16) skriver att alla professioner oberoende av nivå bygger sin auktoritet på 

vetenskaplig kunskap. Vidare skriver densamme att den säkerställda kunskapen och 

dess betydelse ligger till grund för inkomst och status. 

Brante (2009:30ff) delar in professionerna i klassiska professioner samt i det han kallar 

för semiprofessioner. Det som kännetecknar semiprofessioner är att de bygger på 

välfärdsstatens trygghets- och välfärdssystem. De är även förenade med 

universitetsvärlden genom längre etablerade utbildningar och forskning. Socialarbetare, 

sjuksköterskor och skolkuratorer är exempel på semiprofessioner. I nutid är 

semiprofessioner byråkratiskt utformade och ingår oftast i den offentliga sektorn (ibid.). 

Ytterligare utmärkande drag för semiprofessioner är att de i större utsträckning har ett 

mer styrt arbete. Deras autonomi är med andra ord lägre i förhållande till andra 

professioner. Dessa professioners utbildningar är tvärvetenskapliga vilket innebär att 

utbildningen inte är lika specialiserad men som vilar på en teoretisk kunskapsbas såsom 

sociologiska eller psykologiska teorier. Därutöver förekommer det andra karakteristiska 

drag i professionen som har att göra med spänningen mellan det akademiska och den 

praktiska delen inom området. Av vissa personer anses semiprofessioner å ena sidan 

förankra mer teori i det praktiska arbetet men å andra sidan finns det de som tycker att 

ämnet enbart ska vila på praktisk yrkeserfarenhet. Med andra ord förekommer här en 

dragkamp utifrån personernas olika perspektiv och relevans. (ibid.) 

Enligt Brante (2009:25ff) finns det olika aspekter som en definition av begreppet 

profession bör ta hänsyn till. Vi väljer att endast nämna de aspekter som är av relevans i 

förhållande till vårt empiriska material. 

Profession och universitet. De flesta påtalar en universitetsutbildning vid definitionen 

av en profession. Dock har denna koppling minskat i och med att yrkesutbildningar 
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blivit allt vanligare på universiteten.  Detta har i sin tur bidragit till att den föregående 

kopplingen mellan universitetsutbildning och professioner blivit allt mer tydlig. (Brante 

2009:25–26). 

Profession och autonomi. Vad som kännetecknar ett professionellt yrkesutövande är 

möjligheten att i mångt och mycket bedriva ett självständigt arbete. Autonomi i 

yrkesutövning innebär bland annat att den professionella har ett visst inflytande 

avseende verksamhetens förutsättningar, exempelvis politiskt eller ekonomiskt. Hur 

verksamheten är organiserad påverkar även det autonomin och det praktiska arbetets 

innehåll. (Brante 2009:27) 

Profession och förtroende. Professioner som lyckas i yrkesutövningen är de som 

erhåller en stark tilltro. Denna tilltro grundas på “[...] en allmän uppfattning om 

verksamhetens betydelse och svårigheter. Professionens förtroende värnas bland annat 

av kollegor samt yrkesintegriteten, (Brante 2009:27) 

Profession och utbytbarhet. För att bibehålla sammanhållningen kollegor emellan ska 

verksamheten bygga på utbytbarhet. Med detta menas att varje enskild utövare inom 

området ska kunna handskas med de arbetsuppgifter man ställs inför. Det ska alltså 

finnas en enhetlighet i yrkesutövningen oberoende av arbetsplats. (Brante 2009:27) 

Profession och organisation. Varje profession ingår i eller utgör en organisation. 

Eftersom organisationer förändras över tid så formas även professionerna utifrån denna 

utveckling. Professioner kan skapas och utvecklas utifrån enskilda initiativ men även 

formas utifrån stat eller kommun. (Brante 2009:28) 

Utöver det som ovan nämnts tar Brante (2009:28) även upp att en profession besitter 

“[...] förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla 

av allmänheten/klienten” (Brante 2009:28). 

 

4.2 Rollteori 

Valet att utgå från en kombination av flertalet författares rollteori bottnar i att de utifrån 

vad som framkommit i vår empiri upplevs komplettera varandra på ett gynnsamt sätt. 

De mest centrala begreppen inom rollteorin är enligt Aubert (1974:100) och Trost & 

Levin (2004:150) förväntningar, position, beteende samt roll. Aubert (1974:99) skriver 

att en roll formas av normer och förväntningar som är kopplade till en viss uppgift 
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och/eller position. Arbetsuppgifterna som ingår i en viss yrkesposition utgör därmed en 

stor del av den så kallade sociala rollen. Denna typ av roll är något som våra 

respondenter har talat utifrån. De har då bland annat tagit upp olika förväntningar som 

finns från olika håll kopplat till yrkesrollen på skolan. Förväntningar handlar enligt 

Trost & Levin (2004) om att leva upp till de normer och regler som är kopplade till den 

aktuella rollen. Att ha en viss position, exempelvis yrkesposition, innebär att den 

yrkesverksamma skapar sig en egen uppfattning av yrkesrollen. Med andra ord blir den 

egna förståelsen utifrån sin position och de förväntningar som finns avgörande för 

beteendet/handlandet i yrkesutövningen. Sammantaget utgör detta den 

yrkesverksammes roll. (Trost & Levin, 2004) Vidare skriver Nilsson (1996) att 

människor skapar sin egen uppfattning av en viss roll och därmed har specifika 

förväntningar på denna individ. I tidigare forskning har vi läst om att skolkuratorer inte 

har någon tydlig arbetsbeskrivning. Utifrån Nilssons uttalande ovan tänker vi att det 

ökar sannolikheten att andra professioners förväntningar skiljer sig åt. Det riskerar i sin 

tur, i likhet med tidigare forskning, leda till att skolkuratorn sett utifrån andra 

professioners synvinkel kan uppfattas ha en otydlig roll. 

Rollteorin ämnar enligt Nilsson (1996) förklara individers handlande utifrån de roller 

och människor som befinner sig i en viss grupp eller ett visst sammanhang. En roll blir 

med andra ord till i relationer med andra. Nilsson (1996) skriver att en persons roll och 

position samt de normer som finns, tillsammans med att bli bekräftad i/utifrån denna 

roll även påverkar individens uppfattning av sig själv. Vi frågar oss utifrån detta ifall 

skolkuratorerna, apropå legitimitet, upplever att de blir bekräftade utifrån sin yrkesroll. 

Fortsättningsvis skriver Aubert (1979) även att olika personligheter passar bättre 

respektive sämre för vissa roller. Det kan enligt författaren bero på att vissa 

personlighetstyper dras till vissa roller alternativt att rollen formar personligheten. 

Samtidigt poängterar Aubert (1979) även att personligheten kan påverka rollen. 

Trost & Levin (2004:150–151) skriver att en yrkesposition skapas i relation till andra 

positioner. Det är aktuellt för vår studie eftersom våra intervjupersoner har uttryckt att 

de ingår i olika grupper för samarbete med andra professioner. Individens roll har 

inverkan på dennes handlingar/beteende, skriver Nilsson (1996). Frågan författaren 

ställer sig är ifall rollinnehavaren accepterar sin roll utifrån de normer och förväntningar 

som ställs. Om en individ blir påtvingad en viss roll som upplevs vara svår att leva upp 

till riskerar det enligt Aubert (1979) uppstå en så kallad rollkonflikt. Rollkonflikt 
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innebär att personen i fråga inte bejakar rollen och därmed vill få till en förändring. En 

typ av rollkonflikt kallas för intra-rollkonflikt. Den handlar om när det inom samma 

yrkesposition finns olika krav eller förväntningar på individen i fråga. Med tanke på det 

Nilsson (1996) skriver om att människor både medvetet och omedvetet intar respektive 

tilldelas olika roller, tänker vi att det därmed inte är säkert att skolkuratorerna är 

medvetna om den roll andra yrkesverksamma har tillskrivit dem. Känner kuratorerna till 

hur andra professioner ser på skolkuratorers yrkesroll? Hur blir det ifall deras 

förväntningar skiljer sig från skolkuratorns egen uppfattning av sin yrkesroll? Hur 

fungerar det gränsöverskridande samarbetet då? 

Samma typ av resonemang gäller även för elevernas förväntningar då de träffar 

kuratorn. Som professionsutövare har kuratorn flera olika roller, exempelvis genom 

flertalet olika samarbeten med andra professioner samt i arbetet med eleverna. Risken 

som vi ser det är därför att det utifrån ovanstående resonemang kan uppstå 

rollkonflikter. Vidare är det utifrån beteende, alltså handlingar, som andra runt omkring 

förstår vad någon gör respektive inte gör. Dessa tre begrepp: förväntningar, position och 

beteende, utgör tillsammans vilken roll individen har i ett sammanhang Aubert (1979). 
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5 Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen som avser resultat och analys kommer vi att presentera vårt 

insamlade empiriska material, ställa det i kontrast till tidigare forskning samt applicera 

våra valda teorier. Utifrån vårt empiriska material har vi valt att dela in detta avsnitt i 

fyra teman. Det första temat behandlar skolkuratorers upplevelser av det hälsofrämjande 

arbetet på skolan och kopplas i första hand samman med frågeställning 1. Efterföljande 

tre teman är förankrade i frågeställning 2 och behandlar skolkuratorers uppfattning av 

sin yrkesroll. Utifrån vårt insamlade datamaterial ser vi att det finns en nära koppling 

mellan skolkuratorers arbetssätt och deras uppfattning av sin yrkesroll. Av denna 

anledning kommer det inom vardera huvudrubrik finnas textmaterial som länkas 

samman med respektive frågeställning. Inför resultat och analysdelen inleder vi med ett 

kort stycke som presenterar våra intervjupersoner. 

Vi har tilldelat våra intervjupersoner fiktiva namn för att de ska förbli anonyma. Vi 

upplever dessutom att man som läsare kommer närmare intervjupersonerna genom att vi 

undviker att använda oss av siffror samt att det underlättar läsningen på så sätt att det 

blir tydligare vem som säger vad. Nedan ges en kort bakgrundsinformation om 

respektive intervjuperson. 

Anna arbetar idag som skolkurator på en gymnasieskola. Hon har sammanlagt fem års 

erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Hon har tidigare arbetat inom socialtjänsten 

där hon har haft diverse olika tjänster. Anna har en utbildningsbakgrund som socionom. 

Bella är till skillnad från övriga respondenter en skolkurator som arbetar i egen regi 

vilket innebär att gymnasieskolan där hon arbetar anställer henne via ett privatägt 

företag. Hon har sammanlagt över 15 års erfarenhet bestående av både kommunal och 

privatägd verksamhet. Bella är precis som Anna socionom i grunden. 

Carin har 6 års erfarenhet av att arbeta som skolkurator varav 4 på den nuvarande 

gymnasieskolan. Innan hon debuterade som skolkurator arbetade hon inom 

öppenvården med barn och unga. Carin är till skillnad från Anna och Bella istället 

utbildad behandlingspedagog med inriktning mot ungdomar och missbruk. 
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Diana har sedan tre år tillbaka varit skolkurator på en högstadieskola. Dessförinnan har 

hon över 15 års erfarenhet av socialt arbete. Diana har i likhet med Carin annan adekvat 

utbildning inom det sociala arbetets praktik. 

Elin arbetar sedan 2011 på en högstadieskola. I hennes tidigare yrkesliv har Elin varit 

verksam på socialtjänsten inom avdelningen barn och familj. Hon har dessutom 

erfarenhet av att leda olika projekt inom socialt arbete. Elin har precis som Anna och 

Bella en socionomutbildning som grund. 

Frida är vår sjätte respondent och har 7 års erfarenhet inom skolkuratorsyrket. Innan 

dess arbetade hon som utredare på socialtjänsten med inriktning mot ungdomar. Frida 

har en socionomutbildning. 

 

5.1 Arbetssätt och upplevelser av det hälsofrämjande arbetet 

För att öka vår förståelse kring hur skolkuratorer upplever det hälsofrämjande arbetet i 

skolan inleder vi med att sammanfatta några av de arbetssätt som kuratorerna lyfter 

fram. Samtliga tillfrågade kuratorer uppgav att de ingår i ett så kallat elevhälsoteam. I 

dessa arbetsgrupper ingår skolkuratorn, skolsköterskan, specialpedagog och rektor. 

Utöver detta samarbete träffar EHT (elevhälsoteamet) även en skolpsykolog, dock inte 

speciellt ofta och av ekonomiska skäl inte under någon längre tid. Våra respondenter 

Anna, Bella, Carin, Diana, Elin och Frida berättar att de vid terminsstart träffar alla 

elever som är nya på skolan för att informera om sitt och elevhälsans arbete på skolan. 

Detta tillfälle ser de som ett sätt att nå ut till eleverna. På skolorna där Anna och Diana 

arbetar informerar elevhälsan i början av terminen även föräldrarna om arbetet de utför. 

Det vanligast förekommande och mest tidskrävande arbetet är enligt Anna, Carin, 

Diana, Elin och Frida de individuella samtalen som de har med enskilda elever. 

“För att vi inte ska tappa det förebyggande arbetet så är det sagt att varannan gång är 

meningen att vi [elevhälsan] ska lägga på förebyggande arbete och varannan gång på 

specifika elevärenden.” Bella är den enda kuratorn som har sin tjänst uppdelad, där 

hälften av arbetstiden går till att arbeta förebyggande (då är hon ute i klasser) och andra 

hälften går till individärenden. Att dela upp tjänsten mellan förebyggande och 

individuella ärenden är någonting som Diana uttrycker att hon skulle vilja ha. Detta 

eftersom hon idag inte upplever sig hinna med det förebyggande arbetet på skolan alls 

eftersom all tid går åt till individuella samtal med elever. Visst går det att diskutera vad 
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som är förebyggande respektive åtgärdande, men det hon menar är att förebyggande 

arbete på klass-/gruppnivå inte “hinns med överhuvudtaget och att det är väldigt synd”. 

När vi pratade med Frida om det hälsofrämjande arbetet i grupp berättade hon att: 

Jag blev inte skolkurator för att jobba i klassrum. Jag blev inte kurator 

eller socionom för att jobba med grupper, utan jag blev kurator och 

socionom för att jobba med individen! Men jag ser ändå en jättestor vinst 

i att jobba i grupp. (Frida) 

Anna och Elin är de skolkuratorer som vi uppfattar arbetar mest ute i grupper. Där Anna 

arbetar har hon “små gruppsamtal med alla eleverna under några veckor, vanligtvis 3-5 

tillfällen”. Tillvägagångssättet har för övrigt flertalet likheter med DISA-metoden. På tal 

om DISA så berättade både Carin och Frida att de har fått genomgå en utbildning i KBT 

(kognitiv beteendeterapi) där DISA är en av de metoder som lyftes fram. Däremot så 

har inte någon av dem implementerat metoden i deras arbete. Frida uttrycker istället att 

hon inte utgår från “någon färdig metod utan plockar lite av varje” när hon jobbar samt 

att det blir “en stor mix av allt, av hela kunskapsbasen”. Denna utsaga överensstämmer 

med det som Backlund (2007) påstår i sin studie om att det skolkurativa arbetet präglas 

av en omfattande kunskapsbas och åtskilliga teorier inom det sociala arbetets fält. Även 

Bella uttalar sig på ett likvärdigt sätt då hon säger att hon inte använder några 

“färdigköpta metoder” utan istället med hjälp av elevhälsans samlade kompetens 

“anpassar och skräddarsyr” åtgärder både på individnivå och i klass. 

Här blir Brantes (2009) professionsteoretiska resonemang om semiprofessioner 

applicerbart. Både Bella och Frida uppger att deras arbete bygger på den kunskapsbas 

de har, istället för att utgå från manualbaserade arbetsmetoder. Kanske är det av denna 

anledning som ingen av våra respondenter använder någon färdig utformad arbetsmetod 

som exempelvis DISA, trots Garmys (2016) flertalet positiva forskningsresultat vid 

studerandet av metoden. Ovanstående synliggör Brantes (2009) resonemang om att 

semiprofessioner, exempelvis skolkuratorsyrket, är tvärvetenskapliga och därmed inte är 

lika specialiserade som andra professioner. Detta överensstämmer med det Backlund 

(2007) skriver om att skolkuratorer präglas av en omfattande kunskapsbas. Frågan är 

ifall detta är något som gynnar alternativt missgynnar skolkuratorn i arbetet samt i 

yrkesrollen. 
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Fortsättningsvis arbetar både Frida och Carin väldigt mycket med tillgänglighet; att nå 

ut till eleverna, genom att synas mycket ute i korridorer och skapa relationer med dem. 

På så vis upplever de att de kommer närmare eleverna och enligt Fridas uppfattning inte 

ses som “de där konstiga tanterna som sitter där inne på rummet liksom” och det anser 

de vara väldigt positivt. Både Carin och Fridas kontor är för övrigt positionerade vid en 

trafikerad korridor och har därmed en ständig närhet till eleverna. De uppfattar att detta 

har motverkat den stigma som tidigare fanns att uppsöka skolkuratorn eftersom fler 

elever “vågar stiga över tröskeln” och ta kontakt när de behöver. (Det har till och med 

blivit så att elever kommer och tittar in en kortare stund av “trevlighetsskäl”.) Visst 

finns det både för- och nackdelar med denna positionering och vi noterar att Anna och 

Elin är de enda kuratorerna som har sina kontor något mer avsides än de övriga. 

Skolkuratorn ska enligt Policydokumentet från Akademikerförbundet SSR (2015) 

arbeta hälsofrämjande både förebyggande och åtgärdande. Att tillgodose sociala och 

psykosociala insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå ingår i yrkesrollen 

(ibid.). Vi noterar att det inte framgår hur mycket tid som ska läggas på det 

förebyggande respektive åtgärdande arbetet. Dessutom specificeras inte heller hur 

skolkuratorn ska tillgodose dessa insatser på de olika nivåerna. En ytlig och 

ospecificerad arbetsbeskrivning är något som Isaksson & Sjöström (2017) i likhet med 

Backlund (2007) och Altshuler & Webb (2009) tar upp i sina forskningsstudier. 

Altshuler & Webb (2009) skriver att förväntningar på skolkuratorerna upplevs som 

oklara. Med tanke på det Trost & Levin (2004) tar upp om att yrkesverksamma skapar 

sin egen uppfattning av yrkesrollen samt att det finns förväntningar att leva upp till 

utifrån sin yrkesposition blir det i kombination med ovanstående förståeligt hur det kan 

komma sig att skolkuratorernas arbetssätt skiljer sig åt. 

Moses (2010) tar i sin studie upp att skolan inte är en stigmatiseringsfrimiljö. Ungdomar 

som lider av psykisk ohälsa upplever att skolpersonal bemöter dem på olika sätt. Vissa 

agerar som ett extra stöd medan andra blir ängsliga i sin approach. (ibid.) Det Carin och 

Frida tar upp angående att nå ut, finnas tillgängliga och därigenom komma närmare 

eleverna för att inte ses som “de där konstiga tanterna som sitter där inne på rummet” 

handlar, som de båda säger, om ”att motverka stigma” som, från elevernas synvinkel, 

riskerar att finnas då eleven söker upp skolkuratorn för ett samtal. 
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En slutsats i Wilhssons (2016) studie är att hälsofrämjande arbete i skolan bör utgå från 

att stödja ungdomarnas känsla av sammanhang (KASAM). I det hälsofrämjande arbetet 

som bedrivs på gruppnivå talade våra respondenter om att de hela tiden hade KASAM-

perspektivet i åtanke. Apropå detta perspektiv tog Carin, Diana och Frida upp vikten av 

arbetet med att “skapa vi-känsla”, speciellt i klasser som är nya. Anna, Carin, Elin och 

Fridas arbete ute i klasserna består bland annat av föreläsningar om olika teman samt 

diverse gruppövningar. I Bellas fall förekommer endast föreläsningar i det 

förebyggande arbetet på gruppnivå. Hon håller alltså inte i några arbetssätt där eleverna 

är i mindre grupper, vilket delvis kan bero på att hon endast är på skolan en dag i 

veckan. Diana känner att:  

Det är så många olika situationer med ungdomarna. Så det 

[förebyggande] arbetet kommer alltid av sig, och det är vår frustration. 

Min upplevelse som jag känner är ju att jag aldrig hinner arbeta 

förebyggande.” [---] Det blir mycket individuella insatser, individuella 

samtal för att stödja, och då hinner man ju inte mycket när det är väldigt 

många som behöver stöd. Så jag tänker att man verkligen skulle behöva 

titta på: Hur jobbar man med den psykiska ohälsan [...]. (Diana) 

Diana ger efter ovanstående citat exempel på förbättringsåtgärder, men får av 

ekonomiska skäl inte något medhåll från rektorn. Situationen upplevs som besvärlig och 

att det varken är bra för elevernas eller hennes eget mående, säger Diana. Hon tillägger 

dock att hon vid kännedom om problematik i någon klass är ute och observerar. Det 

arbete i klasser/grupper som Anna, Carin, Elin och Frida bedriver innefattar 

diskussioner, gruppövningar, samarbetsövningar, frukost etc. medan arbetet ute i klasser 

som Anna, Bella, Carin, Elin och Frida har hand om kan exempelvis vara föreläsningar 

om god hälsa, psykisk ohälsa, stress och så vidare. På skolan där Anna är yrkesverksam 

brukar skolan även bjuda in en psykolog för att prata om psykisk ohälsa utifrån hennes 

yrkeskompetens då de har temavecka som handlar om god hälsa. Avslutningsvis 

förekommer temaveckor även på skolorna där Carin respektive Frida arbetar. 

Brante (2009) skriver att utbildning, likartade arbetsuppgifter samt att verka inom 

samma typ av verksamhet är utmärkande för en profession. Trots detta visar det sig att 

skolkuratorernas arbetssätt varierar. Förklaringen kan ligga i ovanstående resonemang 

kring olikartade förväntningar. Det kan även vara så att organisationen som 
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skolkuratorerna verkar inom till viss del formar deras arbete, något som enligt Brante 

(2009) ingår i att vara professionsutövare. Vi kan dessutom förstå skillnaderna som 

finns i arbetssätt utifrån rollteori. Eftersom Aubert (1979) skriver att en roll formas av 

förväntningar, position och handlingar är det mycket möjligt att rektorn, som enligt 

kuratorerna till stor del styr deras arbete, i sin yrkesposition har makten att utifrån hens 

individuella förväntningar låta de influera och till viss grad begränsa skolkuratorns 

arbetssätt. Det går även att vända på det och tänka att rektorn kanske inte har speciellt 

bra koll på och ser vad kuratorn gör (dennes handlingar) alternativt nedvärderar dennes 

arbete. Detta är en alternativ förklaring till varför skolkuratorerna upplever olika hög 

grad av autonomi; varierande upplevelser gällande hur begränsade de känner sig i sin 

yrkesutövning. Eftersom skolkuratorer inte kan visa upp något mätbart resultat över hur 

betydelsefullt dennes arbete har varit för elevernas hälsa och utveckling, finns en risk att 

en rektor som inte har kunskap inom socialt arbete av detta skäl nedvärderar kuratorns 

arbete. Utifrån Backlund (2007) och Altshuler & Webbs (2009) resonemang kan detta 

leda till problematik för skolkuratorn som handlar om att legitimera sin yrkesroll. 

(Professionen lärare som sätter betyg på eleverna har någonting mätbart att visa upp för 

rektorn vilket mycket väl kan stärka deras yrkesposition i skolan.) 

Arbetssätt har visat sig variera skolor emellan och varierar gör även skolkuratorernas 

upplevelser och uppfattningar av vissa aspekter i arbetet. Anna tycker att “det 

hälsofrämjande arbetet är stimulerande och det känns ofta som att jag kan göra skillnad 

på riktigt”. Vidare upplever Anna att “akut stress är vanligt förekommande idag och jag 

hade gärna velat starta upp något större förebyggande hälsofrämjande projekt som riktar 

sig till alla elever på skolan”. Anna känner dock att den tidsmässiga aspekten är ett 

hinder för detta. Hennes upplevelse är att hon “är kurator för ett för stort antal elever, 

vilket innebär att individuella samtal står i vägen för att starta upp ett omfattande 

projekt”. Även Carin, Diana, Elin och Frida berättar att de upplever brist på tid och 

personal. Detta är en likhet med intressenternas utsagor i Wilhssons (2016) studie som 

även de menar på att det finns strukturella hinder såsom brist på personal och brist på 

tid inom skolans elevhälsoteam. Backlund (2007) redogör i sin studie för att externt 

anställd elevvårdspersonal har större möjligheter att påverka elevvårdsarbetet på skolan 

än vad internt anställda har. Vi noterar att Bella som är en externt anställd skolkurator 

visade sig vara ensam om att inte påpeka strukturella hinder. Istället svarade hon att: 

“Egentligen kan man ju lägga hur mycket tid som helst [...] så det är ju en avvägning.” 
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Beror det Bella säger på att hennes autonomi tack vare hennes anställningsform är så 

pass stark att hon har kunnat forma sitt arbete helt utefter hennes egna preferenser? 

Eftersom hon bland annat uttrycker att det är hon som “kör skutan” och att hon övergick 

till privat regi för att bland annat arbeta mer utifrån ett visst förhållningssätt (KASAM) 

så tyder det på att det i hennes fall mycket väl skulle kunna vara på det viset. Hennes 

högre grad av autonomi, som hon säger sig uppleva idag jämfört tiden då hon var internt 

anställd, behöver dock inte enbart förklaras i hennes anställningsform. Det kan mycket 

väl även bero på synen rektorn har på elevhälsan (ett resonemang som vi berört ovan 

och även återkommer till senare i detta resultat och analyskapitel). Vidare är det inte 

bara hennes anställningsform och, som hon upplever det, högre grad av autonomi som 

avviker från våra andra respondenter. Även hennes arbetssätt skiljer. Dels är hennes 

tjänst uppdelad i hälften mellan förebyggande samt individuellt arbete och dels upplever 

hon sig ha stor möjlighet att utifrån tendenser som elevhälsan snappar upp anpassa det 

förebyggande arbetet. Visst uttrycker övriga kuratorer i föreliggande studie även de att 

behovet präglar deras arbetssätt. Å andra sidan upplever de, som tidigare sagts, att tiden 

och personalen inte är tillräcklig för att motverka negativa identifierade tendenser i ett 

tidigare stadie. 

Min upplevelse som jag känner är att jag aldrig hinner arbeta 

förebyggande. Vi har försökt att arbeta med det genom att jag och 

skolsköterskan tillsammans med hela elevhälsoteamet ska starta projekt 

för att försöka identifiera psykisk ohälsa, att hinna se barnen, kunna se 

dem i korridoren, på raster. Men det är så mycket. Det man känner och 

upplever är att det är många barn med psykisk ohälsa. (Diana) 

Fortsättningsvis upplever Diana mycket skolrelaterad stress bland ungdomarna. Även 

övriga skolkuratorer har en liknande uppfattning. Enligt Wilhssons (2016) studie kan 

detta härledas till elevernas oförmåga att balansera sin vardagliga tid och därför behöver 

stödjas för att kunna upptäcka strategier för att balansera tid som läggs på skolan 

respektive fritid och vila. Som det elevvårdande arbetet ser ut idag på skolan där Diana 

arbetar upplever hon en frustration i att inte kunna stödja dessa elever på bästa möjliga 

sätt. Hon uttrycker att hon själv inte mår bra av situationen och frågar sig: “[...] hur ska 

man kunna hjälpa andra om man själv inte mår bra?” Vidare anser Diana att dagens 

situation kräver strukturella förändringar. Bland annat efterfrågar hon fler EHT-träffar 

samt ett forum där elevhälsa, pedagoger och ledning träffas. Idag träffas dessa endast 
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vid större konferenser. Dianas upplevelse av dessa träffar är att “det är väldigt mycket 

som snabbt ska gås igenom och tiden räcker inte till”. Hennes upplevelse är att 

betygsprat överskuggar hälsoperspektivet vid mötena eftersom tal om hur eleverna mår 

psykiskt prioriteras ner så pass mycket att elevhälsan inte hinner få något utrymme. 

Istället tvingas professionerna i elevhälsan som hon säger “söka upp alla lärare kring 

fyrahundra elever och det går ju inte, det är inget hållbart system. Det känns opraktiskt 

och därför har EHT lyft att de tycker det krävs arbetslag på skolan för att organisera 

träffar med lärare.” 

Brante (2009) skriver att autonomi i yrkesutövningen bland annat innebär att den 

professionella har ett visst inflytande avseende verksamhetens förutsättningar. Utifrån 

Dianas utsagor upplever vi hennes situation som ett exempel på hur organisationen 

skolkuratorn verkar inom kan begränsa arbetet. Enligt Auberts (1979) rollteori har 

yrkespositioner en väsentlig inverkan på vilken roll individen har i ett visst 

sammanhang. Med detta i åtanke kan vi förstå att Diana upplever att hennes 

yrkesutövning och yrkesroll påverkas negativt som en konsekvens av den position hon 

har gentemot rektorn. Nilsson (1996) resonerar kring huruvida rollinnehavaren 

accepterar sin roll i ett visst sammanhang, eller om hen inte gör det. Det Brante (2009) 

kallar för profession och utbytbarhet som handlar om att varje enskild utövare ska 

kunna handskas med de arbetsuppgifter denne ställs inför, blir relevant i sammanhanget. 

Detta eftersom Nilsson (1996) menar på att ifall en individ blir påtvingad en roll som 

upplevs vara svår att leva upp till riskerar det leda till en rollkonflikt. I och med att 

Diana har berättat att förebyggande arbete inte hinns med och senare under intervjun 

uttrycker att “enda sättet att få till en förändring är att jag säger upp mig”, blir det 

utifrån teorierna synligt att hon inte upplever sig ha förutsättningar att behärska 

arbetsuppgifterna som ingår (ska ingå) samt att Diana inte bejakar sin roll vilket har lett 

till att en rollkonflikt har uppstått. Vi återkommer med ytterligare resonemang kring 

yrkesrollen senare i detta resultat och analyskapitel. 

Vi ser ett mönster i skolkuratorernas utsagor gällande upplevelsen att skolrelaterad 

stress har ökat, vilket understöds av statistik som presenterats tidigare i föreliggande 

studie. Frida upplever att hon har möjlighet att stödja de elever som lider av 

skolrelaterad stress utifrån hur arbetet ser ut idag, men att “det hade underlättat ifall 

problematiken hade upptäckts och förts upp till ytan tidigare än vad det gör idag”. Frida 

upplever därför att de på skolan där hon arbetar skulle behöva mer förebyggande arbete 



  

 

33 

mot stress riktat till alla elever genom att bland annat bjuda in gästföreläsare för att tala 

om ämnet. På tal om sådana föreläsningar ser Elin att det har skett en, enligt henne, 

positiv utveckling från att förr endast fokuserat på riskfaktorer till att idag även ta upp 

friskfaktorer (salutogent perspektiv) såsom: “När mår jag bra? Hur kan jag göra mer 

saker jag mår bra av? Det finns en hel lista med friskfaktorer att ta upp”. 

Fortsättningsvis påpekar de flesta kuratorerna att de upplever en negativ 

utvecklingstrend i att allt fler elever behöver kuratorsstöd på grund av psykisk ohälsa. 

Frida upplever att: “De som söker sig hit för individuella samtal är främst elever med 

högt uppsatta prestationskrav.” Både Wilhsson (2016) och Hiltunen (2017) skriver att 

förväntningar på att prestera skapar skolrelaterad stress, vilket går hand i hand med 

Fridas uttalande ovan. Elin, som upplever samma tendens gällande övermäktig 

skolrelaterad stress, tror att det kan bero på det nya betygssystemet där det krävs mycket 

mer för att till exempel nå upp till A, som är det högsta betyget. Det medverkade inte 

några skolkuratorer då det nya betygssystemet arbetades fram. Däremot har det i vår 

studie visat sig att det är intervjupersoner inom denna yrkesgrupp som i hög grad 

upplever sig märka av konsekvenserna. Utifrån det Brante (2009) skriver om profession 

och förtroende förstår vi att skolkuratorernas möjligheter att erhålla en stark tilltro 

minskar eftersom sannolikheten att lyckas i sin yrkesutövning minskar i takt med att 

arbetsbelastningen ökar. 

Elins övergripande upplevelse av det hälsofrämjande arbetet är att det “känns 

meningsfullt” eftersom hon “kan göra mycket både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Vad gäller organisationsnivån berättar Elin att hon har flertalet “bra 

diskussioner med rektorer angående organiseringen av arbetet” där hon har varit 

delaktig avseende verksamhetens utveckling. Detta kan förstås utifrån det Brante (2009) 

kallar för profession och autonomi. Författaren skriver att det är utmärkande för en 

profession att denne har ett visst inflytande avseende verksamhetens förutsättningar. Å 

andra sidan har främst Dianas utsagor synliggjort att det inte ser likadant ut på alla 

skolor. Med andra ord har skolkuratorerna olika hög autonomi vad gäller att påverka 

organisationen och de egna förutsättningarna för att utföra ett så bra arbete som möjligt. 

Angående resurstillgångar så råder det en tydlig samstämmighet mellan Anna, Carin, 

Diana, Elin och Frida om att de (i olika hög utsträckning) upplever sig vara för få i 

förhållande till behovet som finns på skolorna. Bella var som tidigare nämnts ensam om 
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att inte ta upp att det finns resursbrist på skolan där hon arbetar. Men samtidigt får man 

komma ihåg att hon inte heller sade någonting om att det inte fanns resursbrist. 

Auberts (1979) rollteori tar bland annat tar upp att olika personlighetstyper passar bättre 

för vissa roller samt att detta beror på att vissa personlighetstyper dras till vissa roller 

alternativt att rollen formar personligheten. Utifrån ovanstående empiri frågar vi oss 

ifall det följaktligen kan vara Elins personlighet som har gjort att hon har fått visst 

inflytande att forma organisationen, eller ifall det snarare ligger i rektorns personlighet. 

Vidare blir Dianas känsla av uppgivenhet, utifrån Auberts (1979) diskussion kring 

personlighetstyper, förståelig genom att hon under en längre tid haft en begränsad roll. 

Hon har även en roll inom elevhälsan där resurser har sparats in eftersom 

betygsperspektivet trycker ner elevhälsoperspektivet på skolan. Exempelvis upplevde 

Diana att “elevhälsan prioriterades ner och hinner inte ta upp allt som behövs tas upp” 

under träffarna då alla skolans professioner är närvarande. Som följd av skolkuratorns 

barnhälsoperspektiv upplever Diana därmed att hon och elevhälsan har hamnat i 

opposition gentemot övriga professioner på skolan, vilket är en likhet med ett av 

Isaksson & Sjöströms (2017) resultat. 

 

5.2 Skolkuratorers uppfattning av vad som krävs för att lyckas i 

yrkesrollen 

Trots att vi inte hade någon fråga i vår intervjuguide som handlar om vilka erfarenheter 

som behövs för att utföra ett så bra arbete som möjligt och lyckas i yrkesrollen, var det 

ändå hälften av kuratorerna som delade med sig av sin uppfattning om detta. Annas 

uppfattning är att “man behöver ha gjort sina år på socialtjänsten innan man sätter sig 

som kurator” eftersom hon ser en tendens att kuratorer som inte har denna erfarenhet i 

högre utsträckning riskerar hamna i tvist med socialtjänsten. Anna har denna erfarenhet 

av olika roller på socialtjänsten och hennes uppfattning är att “det som framförallt är bra 

är att jag vet hur systemet fungerar [...] och känner dem som jobbar där.” Elin som även 

hon har en likartad uppfattning uttryckte att: “Jag tycker man borde ha erfarenhet av 

socialt arbete inom barn och familj på olika sätt innan man blir kurator.” Det intressanta 

är att endast hälften tar upp detta trots att alla intervjupersoner har tidigare erfarenheter 

av att arbeta med barn och unga. Beror det helt enkelt på att vi inte ställde denna fråga 

eller beror det på att de inte har reflekterat över det? 
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Vidare frågade vi intervjupersonerna om det som Isaksson & Sjöströms (2017) tidigare 

forskning tog upp angående att kuratorerna tenderar att inte reflektera kring sin egen roll 

i olika sammanhang. Anna, Bella, Diana, Elin samt Frida uttryckte alla att reflektionstid 

kring yrkesrollen hamnar på lov och studiedagar samt utanför arbetstid, det vill säga på 

deras lediga tid. Den som skiljer sig från de övriga i denna fråga är Carin. Till skillnad 

från de andra så framhöll hon istället sitt eget ansvar i att inte ha för mycket inbokat och 

på så sätt ta sig tid till att reflektera. Å andra sidan hade hennes elevhälsochef kommit 

med förslaget att hon kunde ta en heldag under sommarlovet till att reflektera. Räcker 

det med 8 timmars reflektionstid per år, eller vad menade egentligen elevhälsochefen 

med detta? 

Handledningstillfällen är ett forum som ger möjlighet till självreflektion utifrån sin 

yrkesroll. Bella, som arbetar i egen regi, hade som anställningsvillkor att hon skulle få 

handledning då hon började den skola hon jobbar på idag. Hon var vid intervjun väldigt 

tydlig med hur viktigt detta är inom socialt arbete då hon sa att: “Man ska ha 

handledning! I de yrkena vi har så ska man ha det!” En som inte har handledning är 

Diana. Hon “mår jättedåligt många gånger” och upplever att det är problematiskt för 

henne eftersom hon inte har någon att, som hon själv uttrycker sig, “lasta av sig på”. 

Istället blir det att hon tar med sig arbetet hem och diskuterar eller prata av sig på sin 

man eller någon annan kurator som hon känner privat, dock utan att nämna några namn 

eller specifika ärenden på grund av sekretess. Diana berättade i samband med detta att: 

“Jag skulle vilja ha mer tid till reflektion, framförallt för att må bra själv, men även för 

att tänka kring hur man hjälper eleven på bästa sätt. För hur ska man kunna hjälpa 

eleven på bästa sätt om man själv mår dåligt av att känna att man inte räcker till?” Diana 

har tagit upp detta med rektorn som trots detta har beslutat att inte godkänna någon 

handledning av ekonomiska skäl. Det råder enighet mellan samtliga tillfrågade 

respondenter gällande handledning. De betonar starkt sin uppfattning angående vikten 

av att få handledning. 

Eftersom Brante (2009) skriver att varje profession ingår i en organisation samt att 

denna organisation i viss mån formar professionen i fråga, kan vi utifrån detta 

resonemang förstå att det finns olikartade inslag i den professionellas yrkesvardag 

beroende på organisationen som denne befinner sig i. Utifrån det Aubert (1974) skriver 

om att en roll formas av bland annat förväntningar som är kopplade till en viss uppgift 



  

 

36 

är det möjligt att rektorns syn på skolkuratorn styr, till exempel huruvida de får 

handledning eller inte. 

 

5.3 Skolkuratorns uppfattning av relationer till övriga professioner i 

skolkontexten 

Följande avsnitt behandlar skolkuratorernas relationer med andra yrkesverksamma på 

skolan, det vill säga rektorer, mentorer, lärare samt professioner inom elevhälsan. Vi 

inleder med att ta upp kuratorernas relationer till rektorn. Anna påpekar att: “Rektorn 

har det avgörande ordet, men en bra sådan lyssnar ju på mig och de andra i elevhälsan.” 

Bella upplever att hon till och med är ett stöd för rektorerna genom att hon i sin roll 

håller koll på vad som måste förbättras ifall det skulle bli en inspektion på något. 

Samtidigt säger hon att man i skolkuratorsrollen “måste möta rektorn där rektorn är” 

och att: “Om jag möter en ny rektor i ett nytt uppdrag och jag känner att vi kanske inte 

är på samma linje när vi tänker kring eleverna så får jag ju någonstans möta rektorn 

därifrån och får jag då till ett förtroende så kan man ju också påverka mer, så tänker 

jag.” Vidare är hennes uppfattning att det är viktigt att kunna “sälja in sin idé”, alltså 

kunna argumentera för varför det arbete man vill göra är viktigt. Frida är inne på samma 

spår som Bella kring det här och de poängterar båda två att det även handlar mycket om 

hur driven man är. Frida vill känna att hon alltid har gjort sitt yttersta även om det i 

slutändan är rektorn som bestämmer gällande resurser etc. 

Det råder enighet bland våra intervjupersoner om att relationen till rektorn är avgörande 

i deras yrkesutövning. Vem rektorn är som person påverkar deras arbete väldigt mycket, 

säger de. I Dina & Pajalics (2014) studie kommer de fram till att skolkuratorn har en 

central roll för skolbarns hälsa. Därför är samarbetet med rektorn avgörande. Frida 

upplever att samarbetet fungerar bra på den skola som hon är verksam på och detsamma 

gäller för Anna som sällan upplever att det uppstår problem i hennes relation med 

rektorn. Elin problematiserar det här med att rektorns personlighet i hög grad formar 

kuratorsarbetet. Om rektorn byts ut uppstår “funderingar kring vilka arbetsuppgifter 

man då kommer få”. På skolan hon arbetar idag upplever hon sig kunna vara med och 

påverka väldigt mycket kring sitt arbete, vilket hon trivs väldigt bra med. Hon har dock 

erfarenhet av en situation lik den Diana befinner sig i idag. Altshuler & Webbs (2009) 

forskning inom området tog upp att skolkuratorn riskerar att underskattas och 

nedvärderas, men Diana upplever dock att rektorer (och lärare) vet om att elevhälsans 
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arbete är väldigt viktigt. Å andra sidan tycker hon “att elevhälsan bör få mer utrymme 

till att framföra sitt elevhälsoperspektiv så att det blir mer jämvikt mellan hälsa och 

lärandeperspektivet”. Isaksson & Sjöström (2017) skriver, som ovan nämnts, i sin 

forskningsstudie att skolkuratorn i vissa situationer hamnade i opposition gentemot 

skolpersonal och skolan som organisation. I viss utsträckning är det på så vis Diana 

upplever sin yrkesroll på skolan. 

Brante (2009) skriver bland annat att det i en profession ingår att kunna utföra 

handlingar som av utomstående (och brukaren) uppfattas som svåra och värdefulla. 

Samtidigt har andra yrkesverksamma på skolan, utifrån Auberts (1974) resonemang, 

förväntningar som är kopplade till yrkespositionen och rollen som skolkurator. Frågan 

är hur till exempel Diana, apropå det Brante (2009) kallar för profession och förtroende, 

utifrån sin yrkesroll ska kunna bygga upp ett förtroende bland både kollegor och elever 

när hon upplever att elevhälsan som hon ingår i, inte får det utrymme som hon känner 

att de skulle behöva för att utföra ett så bra arbete som möjligt. Det är dock möjligt att 

Diana inte har reflekterat i dessa banor med tanke på det Isaksson & Sjöström (2016) 

kommer fram till som handlar om att kuratorer tenderade att inte reflektera över sin roll.  

Vi kommer nu att gå över från skolkuratorernas relation med rektorer och istället 

fokusera på intervjupersonernas relationer till övriga professioner inom elevhälsoteamet 

samt lärarna. Enligt Aubert (1974) så blir yrkespositioner till i förhållande till andra 

professioner och att gränsöverskridande arbete är något som finns på flertalet 

arbetsplatser. Vidare skriver Dina & Pajalic (2014) i sin studie att skolsköterskor samt 

skolkuratorer är de professioner som innehar en ledande position i arbetet med 

skolelevers hälsa. Om det skulle uppstå hinder i arbetsgruppen som exempelvis brist på 

tillåtande diskussioner, riskerar detta enligt Wilhsson (2016) att leda till försämrade 

förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete. Med bakgrund av detta ställde vi ett 

antal frågor som handlar om deras samarbeten och relationer till lärare samt 

professioner som ingår i elevhälsan. 

Den generella bilden som de tillfrågade skolkuratorerna gav oss gällande 

elevhälsoteamets samarbete var positiv, trots att de även hade flertalet tankar och idéer 

om hur det kunde förbättras. Till det positiva hör bland annat att de inte upplever 

varandra som konkurrenter (prestige) utan istället “kompletterar varandra”, vilket flera 

respondenter uttrycker. Elin, som dessutom har ett samarbete med andra kuratorer i 
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kommunen, upplever det som väldigt givande. Frida ingår i likhet med övriga 

skolkuratorer som vi har intervjuat inte i någon samarbetsgrupp kuratorer emellan, 

något som hon skulle vilja blev fallet. Nedanstående citat illustrerar Carins uppfattning 

av elevhälsoteamets funktion och samarbete: 

Jag tänker att det är bra att vi har olika roller när vi samarbetar kring 

eleven. Jag tänker att det kan bli olika vinklar eftersom vi har olika roller 

och då kan det bli ganska bra diskussioner därför att vi tänker på olika 

saker på något sätt. Jag är inte bra på anpassningar och särskilt stöd i 

klassrummet, det kan ju inte jag något om, det är inte jag duktig på, det 

är specialpedagogen duktig på. (Carin) 

Skolkuratorerna vi intervjuade var eniga om att samarbetet med övriga 

elevhälsoinriktade professioner gynnas av att de hade olika roller kring eleven i fråga. 

Men de tog även upp ett antal aspekter som kan förbättras. Apropå det Dina & Pajalic 

(2014) tog upp angående skolkuratorn och skolsköterskans centrala roll i det 

hälsofrämjande respektive elevvårdande arbetet berättade Bella om sin erfarenhet av 

detta samarbete från en annan skola. Hon sade då följande: “Har på en annan skola en 

skolsköterska som inte vill samarbeta och istället köra sitt eget race.” Med utgångspunkt 

i det Nilsson (1996) skriver om personbundenhet förstår vi att samarbete med övriga 

professioner på skolan även de bygger på personen i sig snarare än vilken profession 

denne har. Detta är ett resonemang som har många likheter med vad som ligger till 

grund för samarbetet mellan rektor och skolkurator. 

Apropå det Brante (2009) skriver om profession och utbytbarhet frågar vi oss huruvida 

skolkuratorerna är utbytbara eller inte. Vår empiri har visat att skolkuratorsarbetet 

skiljer sig skolor emellan. Kuratorernas utsagor påvisar att yrkesutövandet är 

personbundet. Å ena sidan kan man därför tänka att skolkuratorn i hög grad anses 

utbytbar eftersom de upplever sig ha hög autonomi att forma sitt arbete (utifrån de 

förutsättningar som ges). Å andra sidan kan det uppstå problematik ifall en kurator byts 

ut då andra professioners förväntningar, som enligt Trost & Levin (2004) är 

personbundna, kan skilja oerhört skolor emellan. Hur påverkas för övrigt elever som har 

kontinuerliga samtal med kuratorn ifall denne byts ut? Det skulle kunna vara av intresse 

att forska vidare kring. 
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Fortsättningsvis tar Brante (2009) även upp att professioner alltid är organiserade på 

något sätt. Detta har vi märkt av eftersom det utifrån Skolverket (2016) och Skollagens 

(SFS 2010:800) bestämmelser har visat sig finnas ett samarbete inom elevhälsan på 

samtliga intervjupersoners skolor. Däremot påvisar respondenternas utsagor att det finns 

skillnader i omfattning och utformandet av detta samarbete. Till exempel berättar Elin 

att: “Jag ingår i ett samarbete som vi kuratorer inom upptagningsområdet har” samt att 

“detta är något som vi [skolkuratorer] har startat igång på eget initiativ”. Från början 

skedde detta samarbete efter arbetstid, men numera ingår det i arbetet. Elin är ensam om 

att ingå i en sådan här samarbetsgrupp. Anna uttrycker dock att hon “har ett nära 

samarbete“ med kuratorskollegan på skolan. Samarbete kuratorer emellan är samtidigt 

något som efterfrågas av de flesta, allra tydligast med detta är Frida. Vidare tar flera av 

skolkuratorerna upp att elevhälsoperspektivet är en minoritet gentemot lärande-

/betygsperspektivet. Kan även detta, i kombination med ovanstående resonemang kring 

rektorns personbundna förväntningar och syn på elevhälsan, påverka hur stark ställning 

skolkuratorn (och övriga elevhälsoprofessioner) har på skolan? 

Vidare tar Frida upp att hon upplever samarbetet med skolpsykologen enligt följande: 

“Hon kommer en gång i månaden och upplevs inte som en i teamet.” Ytterligare 

problematik, som Frida ser det, är att Skolpsykologen kommer dit och intar en roll som 

konsult. Kanske för att psykologen tror att det är vad som förväntas av henne, “att nu 

ska hon komma in som någon slags expert här”. Men hon är ju expert inom sitt område 

och jag är expert inom mitt område, fortsätter Frida. “Vad är det som säger att hon har 

tolkningsföreträde?” Skolkuratorerna berättar att skolpsykologen endast träffar 

elevhälsoteamet en kort stund och då med flera veckors mellanrum. Detta i kombination 

med rollen som konsult, vilket är bilden våra intervjuade skolkuratorer gav, medförde 

att denna person inte uppfattades vara en del av elevhälsan på samma sätt som övriga 

professioner där. Är syftet att skolpsykologen ska inta rollen som konsult för 

skolkuratorerna? Frida var faktiskt ensam om att ifrågasätta dennes roll samtidigt som 

Anna, Bella, Carin och Diana mestadels tog upp problematik om att träffarna med 

psykologen var väldigt tidsbegränsade och därför inte tillförde så mycket då det snarare 

blev att hon gav generella tips och råd istället för att ha tid att sätta sig in i specifika 

elevärenden. Elin är faktiskt den enda kuratorn som berättade att hon har arbetat 

tillsammans med skolpsykologen ute i skolan. Bland annat konsulterar de lärare kring 

vissa elever, vilket även Bella ibland gör (fast då på egen hand). Dock så intar denna 
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psykolog, Elins kollega, rollen som konsult när hon träffar hela elevhälsoteamet. Elin 

uttryckte att: “Skolpsykologen är helt autonom i sin profession.” 

Likartade arbetsuppgifter är något som enligt Brante (2009) förenar en profession. Ser 

vi på elevhälsan ur ett helhetsperspektiv kan vi urskilja att samtliga yrkesgrupper 

förutom just skolpsykologen arbetar direkt med skoleleverna på ett eller annat sätt. 

Enligt Brante (2009) värnas professioners förtroende bland annat av yrkesintegriteten. 

Anna, Bella, Carin, Diana och Elin förväntar sig eller i alla fall accepterar att 

psykologen intar rollen som konsult. Vi tänker därför, utifrån det Brante (2009) kallar 

för professioner och förtroende, att det i psykologens fall mycket väl kan vara så att han 

eller hon upplever sig ha en stark yrkesintegritet i kombination med mycket förtroende 

och av den anledningen, med utgångspunkt i Aubert (1974), utifrån sin yrkesposition 

intar rollen som konsult då hon träffar elevhälsoteamet. Att han eller hon arbetar som en 

konsult förstärker även det denna roll. Därmed har vi även utifrån Auberts (1974) tre 

nyckelbegrepp: förväntningar, position och beteende/handling, i kombination med 

skolkuratorernas utsagor kunnat komma fram till en ökad förståelse av hur 

skolkuratorerna uppfattar samarbetet med skolpsykologen samt varför de inte upplever 

att denne är en lagmedlem i elevhälsogruppen utan istället har en högre uppsatt position 

(som konsult) vid dessa samarbeten. Huruvida detta är någonting positivt eller negativt 

är naturligtvis upp till var och en att skapa sig en uppfattning om. 

Fortsättningsvis har det i empirin framkommit att skolkuratorerna innehar flertalet olika 

roller på skolan. Samtliga respondenter upplever att andra professioner har 

förväntningar på skolkuratorerna. Bland annat i samarbetet med professioner i 

elevhälsan, i mötet med elever och i förhållande till lärarna. Med tanke på skolkuratorns 

odefinierade arbetsuppgifter som tas upp i Backlund (2007) och Isaksson & Sjöström 

(2017) samt bekräftas av våra intervjupersoner, blir det utifrån Nilssons (1996) rollteori 

och efterföljande resonemang kring förväntningar förståeligt för oss att dessa sannolikt 

skiljer sig åt. Detta blev synligt till exempel då Frida berättade om en lärare som fått 

vetskap om att en elev kände ångest och därför behövde söka upp kuratorn. När Frida då 

berättat för läraren att ångest inte är något som hon arbetar med så fick hon svaret: 

“Jaha, men vad gör du då?” Frida känner sig säker på sin sak att ångest inte ingår i 

hennes arbete, medan läraren trodde (förväntade sig) att det är vad skolkuratorn ska 

arbeta med. 
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Vidare vad gäller intervjupersonernas relation och samarbete med lärarna var det flera 

som upplevde delade meningar. Ofta kopplat till att lärarna uppfattades vara väldigt 

inne på lärande- alternativt betygperspektivet medan elevhälsan är inriktad på 

hälsoperspektivet. Alla tillfrågade skolkuratorer har erfarenhet av och berättade om 

“lärare som intar kuratorsrollen”. Däremot kanske det inte är så förvånande, påpekar 

Anna. Dels eftersom lärarna “träffar eleverna varje vecka” och dels för att de “inte har 

en utbildning inom socialt arbete”. Å ena sidan uppger de flesta kuratorerna att detta 

underlättar deras arbete samt att alla vuxna på skolan har ett ansvar för skolelevernas 

psykiska hälsa. Å andra sidan tar de allihop upp att det kan medföra problem då lärare 

riskerar att vänta för länge med att kontakta elevhälsan/kuratorn om en elev. På detta 

sätt uttryckte Carin sin uppfattning av hennes relation till lärare på skolan: 

Oftast funkar det men sen finns det ju också lärare som är lite kurator 

också [...]. Sedan tänker jag: Ok, det får de vara, men eleven riskerar att 

inte få den bästa hjälpen med tanke på att jag ju ska vara specialist på 

vad man går vidare med. Det ingår i min roll. (Carin) 

Lärare och skolkuratorer är båda professioner som arbetar med skolungdomar samt 

verkar inom skolans organisation. Att gränsöverskridande arbete förekommer mellan två 

olika professioner som ligger varandra nära är med utgångspunkt i Auberts (1979) 

resonemang kring att en yrkesposition blir till i förhållande till andra professioner inte 

ovanligt. Med tanke på att skolkuratorerna säger sig uppleva att en del lärare inte har 

vetskap om vad det är för arbete som ingår i skolkuratorns yrkesroll, tyder det på att 

lärarna omedvetet intar den så kallade kuratorsrollen. Med tidigare resonemang kring 

professioners olika förväntningar på skolkuratorn och utifrån det Nilssons (1996) skriver 

kring att inta olika roller både medvetet och omedvetet, kan det medföra att vissa lärare 

intar kuratorsrollen medvetet eftersom de nedvärderar skolkuratorsprofessionen. Är det 

här ett hinder för samarbetet lärare och skolkuratorer emellan? Detta resonemang 

utvecklas i efterföljande tema. 

Vidare lyfter Diana fram ett problem i samarbetet med lärarna som bottnar i att det finns 

olika grundperspektiv på skolan. “Lärarna utgår från ett lärande- eller betygsperspektiv” 

medan skolkuratorerna tillsammans med elevhälsan “lägger mest fokus vid 

hälsoperspektivet”. Å ena sida har vi kuratorerna i elevhälsoteamen som i första hand 

och generellt sett tänker att “mår man bra så lär man sig”, medan de upplever att lärare å 
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andra sidan oftare tänker samma sak fast i omvänd ordning, det vill säga: “Lär man sig 

så mår man bra.” Detta upplevde de alla. Samtidigt poängterade de att det antagligen 

blir så av naturliga skäl eftersom de har olika yrkesroller och mål med yrkesutövningen. 

Fortsättningsvis är det flera av skolkuratorerna, däribland Diana som uttrycker att 

“betygsprat dominerar när man pratar kring elever som har svårigheter” och känner att 

hälsoaspektens utrymme begränsas. Hon påpekar dock även vikten av samarbete 

tillsammans med lärare för att undvika att se varandra som konkurrerande yrkesgrupper. 

Eftersom samarbetssvårigheter enligt Wilhssons (2016) studie kan utgöra hinder för det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs i skolan blir det som yrkesverksam än viktigare att 

ha en nyanserad helhetsbild; Se det utifrån båda perspektiven. Annars finns, utifrån det 

Aubert (1974) säger om gränsöverskridande arbete, en uppenbar risk att gå miste om, i 

det här fallet, kuratorns kompetens, vilket riskerar att leda till att eleverna på skolan inte 

får den bästa möjliga hjälpen för sin problematik. Med utgångspunkt i Brantes (2009) 

definition av profession är skolkuratorn autonom i sin yrkesroll och utför utifrån sitt 

kunnande/vetande ett uppdrag som av utomstående kan uppfattas som både viktigt och 

svårt. Uppfattar samtliga professioner i skolan kuratorns arbete på detta vis? Betydelsen 

av samarbete med övriga professioner i skolans organisation uppfattas 

sammanfattningsvis utifrån skolkuratorernas yrkesroll som väldigt betydelsefulla. I 

många avseenden formas kuratorernas arbete av dessa relationer. Avsnittet nedan 

vidareutvecklar ovanstående och handlar om hur skolkuratorerna uppfattar sin autonomi 

samt legitimitet i skolkontexten utifrån. 

 

5.4 Autonomi och legitimitet 

Tidigare under detta resultat och analyskapitel har vi bland annat skrivit om 

skolkuratorernas avgränsning gentemot andra yrkesgrupper samt deras 

arbetsbeskrivningar. I följande avsnitt kommer vi att utveckla detta vidare och ta upp 

begrepp som autonomi och legitimitet. Eftersom vi inte har något verktyg eller formulär 

för att mäta graden av autonomi så kommer vi endast att kunna återge 

intervjupersonernas beskrivningar samt jämföra dessa. Något som tydligt framkom i 

flera av studierna i avsnittet tidigare forskning var skolkuratorernas otydliga yrkesroll. 

Denna otydliga roll som Backlund (2007) beskriver inbegriper bland annat 

skolkuratorernas arbetsuppgifter samt avgränsning gentemot andra yrkesgrupper på 

skolan. Med anledning av detta menar Backlund (2007) att skolkuratorernas legitimitet 
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och autonomi påverkades negativt. Alla skolkuratorerna kände en stor frihet i sin 

yrkesutövning. Elin säger bland annat att: “Vissa arbetsuppgifter ingår ju, men det är 

ändå så pass fritt att man kan göra väldigt olika saker [...].” Vidare säger Anna under sin 

intervju att: “Jag tänker att jag och min kuratorskollega är så trygga i det vi kan, så vi 

gör våran grej.” Brante (2009) skriver att de som lyckas i yrkesutövningen är de som 

erhåller en stark tilltro. Ifall en yrkesutövare erhåller en omfattande autonomi som Anna 

och Elin ger uttryck för, trots att de har en överordnad (rektorn) som har makt att forma 

arbetet, innebär det med största sannolikhet, utifrån Brantes (2009) professionsteori, att 

de har en stark tilltro från rektorns sida. 

Apropå fria tyglar i arbetet tog Anna under sin intervju upp att hon på sin förra skola 

fick ansvara för CSN, trots att det varken ingår i kuratorns yrkesroll. Hon tyckte dock 

inte att det var något problem eftersom hon menade på att “någon måste ju göra det”. 

Frida talade även hon om just det här med att ha ansvar för CSN. Hon berättade att det 

inte är något som hon skulle finna sig i samt att det endast är “ett arvegods från förr”. 

Tidigare i föreliggande studie sammanfattade vi Akademikerförbundet SSR:s 

policydokument innehållande skolkuratorns ansvarsområden. Det fanns ingenting om 

att ansvara för CSN eller liknande. En av kuratorerna som ändå fick ha hand om CSN är 

Diana. Detta trots att hon var oerhört tydlig med att: “Tiden för att bedriva 

hälsofrämjande arbete här på skolan räcker inte till.” Diana känner sig ibland irriterad 

för att hon tilldelas arbetsuppgifter som inte ingår i hennes yrkesroll. Vi ser här ett 

tydligt exempel på hur ansvarsområden kan skilja mellan olika skolor. 

Brante (2009) skriver att autonomi i yrkesutövningen bland annat innebär att den 

professionella har ett visst inflytande avseende verksamhetens förutsättningar. Diana 

upplever apropå autonomi att hon inte har någon möjlighet att påverka för att få till en 

organisationsmässig förändring. Hon säger, som i tidigare tema nämnts, att enda sättet 

att få till en förändring “är att jag säger upp mig”. 

Vidare skriver Brante (2009) att professioner oberoende av nivå bygger sin auktoritet på 

vetenskaplig kunskap. Innebär detta att skolkuratorns kunskapsbas underskattas på de 

skolor där han eller hon tilldelas arbetsuppgifter som inte ingår i yrkesrollen? Detta är 

något som enligt Altshuler & Webb (2009) gör att kuratorer ofta ställs inför utmaningar 

som handlar om att legitimera sin yrkesroll i skolkontexten. Förklaringen kan ligga i 

oklara förväntningar, vilket vi diskuterat under tidigare tema, och/eller otydligt 
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utformad arbetsbeskrivning (ibid.). Ur detta förstår vi att skolkuratorer bör förmedla vad 

de gör, för att andra yrkesverksamma ska få denna vetskap. Detta eftersom deras arbete 

inte ska formas av rektorer och andra professioner på skolan i allt för hög grad och 

därmed underminera deras autonomi. Följdfrågan blir därmed ifall skolkuratorer är 

medvetna om detta eller inte. Beroende på vilket kan vi med utgångspunkt i rollteorin 

av Nilsson (1996) förstå att denna aspekt som handlar om att legitimera sin yrkesroll 

görs medvetet, omedvetet eller inte alls. 

Elin gillar att hon själv kan vara med och påverka mycket kring sitt eget arbete och 

Frida säger att: “Jag skulle vilja säga att den största fördelen med att vara skolkurator är 

friheten; Det är ingen som lägger sig i vad jag gör.” På frågan ifall Carin upplevde att 

det fanns något negativt med att ha väldigt fritt utrymme i yrkesutövningen lyfte hon 

fram att: “Det som är negativt är att man som skolkurator riskerar att få arbetsuppgifter 

som absolut inte tillhör professionen.” Vidare tog hon upp att det kan bero på att ens 

egen roll inte uppfattas som tillräckligt tydlig. 

Utifrån det Trost & Levin (2004) skriver om att den yrkesverksamma skapar sig en egen 

uppfattning av yrkesrollen förstår vi henne som att sämre vetskap om sin egen roll 

riskerar att leda till att man tar på sig uppgifter som ligger utanför yrkesprofessionen. 

Dock verkade inte detta vara fallet för Diana då hon är medveten om att CSN inte ingår 

i hennes yrkesroll. I hennes fall är det snarare rektor (organisationen) som fråntar henne 

den autonoma makten. Att Dianas autonomi hålls tillbaka i hennes yrkesutövning kan 

förstås ytterligare, dels med hjälp av Auberts (1979) resonemang kring position; Att en 

position blir till i förhållande till andra positioner, och dels utifrån det Brante (2009) tar 

upp om att professioner idag prioriteras olika. Eftersom rektorn har en högre 

maktposition gentemot Diana kan han eller hon bestämma och forma hennes arbete, 

vilket i detta fall innebar att hennes autonomi hölls tillbaka. I likhet med det Isaksson & 

Sjöströms (2017) forskning är detta ännu ett tydligt exempel på det Brante skriver om 

att professioner formas av den organisation som hen verkar inom. 

Av det Bella berättade som kan härledas till autonomi tyder på att hon har en ännu 

starkare autonomisk ställning än övriga skolkuratorer. “Jag upplever idag en friare roll 

än en “vanlig” skolkuratorstjänst eftersom jag har en annan beroendeställning gentemot 

rektorn.” Vidare berättar hon att övergången från kommunal verksamhet till att arbeta i 

egen regi var för att stärka sin ställning på skolan och få “större möjligheter att påverka, 
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eller köra skutan så att säga”. (autonomi). Ett av hennes syften med detta var att kunna 

“forma det elevvårdande arbetet” för att på ett bättre sätt stärka elevers känsla av 

sammanhang. Detta genom ett utökat samarbete professioner emellan för att elever 

skulle känna att de får hjälp med helheten. Det är med andra ord som hon säger ett “mer 

holistiskt sätt” att se på arbetet. Avseende autonomi skriver Brante (2009) att en 

utmärkande del i professionsutövning är att den professionella har ett visst inflytande 

över verksamhetens förutsättningar. Ovanstående är exempel på hur Bella har använt sin 

autonomi till att forma sitt arbete och elevhälsans samarbete på skolan. Bella fortsätter: 

“Mår du inte bra så får du problem med inlärningen, och har du problem med 

inlärningen då kommer du må dåligt av det förr eller senare.” Samtliga intervjupersoner 

uttryckte sig på liknande sätt. 

Vi kommer nu att gå över till huruvida kuratorerna upplever att de behöver legitimera 

sin yrkesroll. Altshuler och Webb (2009) påvisade i sin forskning att skolkuratorer 

upplever en lägre grad av legitimitet på grund av otydlig arbetsbeskrivning och/eller 

varierande förväntningar från andra professioner inom skolkontexten. Under intervjun 

med Frida hävdade hon att andra professioner på skolan har en övertro på henne, att 

ungdomarna ska må bra bara de har träffat henne ett par gånger. Carin visade sig ha en 

liknande uppfattning då hon talade om sitt “trollspö”: 

[efter 2-3 samtal] då tänker de [lärarna] att allting ska ha löst sig 

liksom, och eleven tänker ju också att “nu har jag ju ändå gått hos dig 2 

gånger”. Ja, jo, men mitt trollspö har jag inte tagit fram [skrattar], så 

lärare och elever tänker ibland när man [eleverna] ska in här att när jag 

[elev] går ut ska jag må bra.” (Carin) 

Vidare lyfter Frida fram att vissa lärare som inte har vetskap om vad som ingår 

respektive inte ingår i skolkuratorns arbetsuppgifter kan ställa frågan: “Jaha, men vad 

gör du då?” när hon förklarar att till exempel ångest ligger utanför det hon ska arbeta 

med. Detta är ett exempel på en situation då det krävs att hon som skolkurator 

legitimerar sin roll på skolan genom att förklara vad som ingår i hennes arbete. 

Fortsättningsvis tar Elin upp att det krävs en viss yrkesskicklighet för att “gränsa kring 

sin roll då man ofta står mitt i all möjlig problematik”. Det kan som utomstående 

uppfattas som svårt, men det är något som ingår i att vara professionsutövare menar 

Brante (2009). Bella menar på att “skolsköterskan historiskt sett har en väldigt given 
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roll” och därmed per automatik är legitimerad i skolkontexten. Det här är något som 

exempelvis Anna inte upplever är fallet i sin yrkesroll som skolkurator. Annas 

uppfattning är att hon ibland behöver legitimera sin yrkesroll, främst gentemot vissa 

skolsköterskor och skolpsykologer. Carin säger att hon inte hade en aning om vem 

kuratorn var överhuvudtaget när hon gick i skolan. Diana är inne på samma spår som 

Carin, och upplever att “det är lättare att legitimera sin roll gentemot elever eftersom de 

är mer nyfikna och ställer många frågor om arbetet”. 

Avslutningsvis gällande legitimitet så var det ett antal intervjupersoner som tog upp 

yrkeslegitimation. Några av socionomerna, däribland Frida, går in på att en 

yrkeslegitimation för skolkuratorer skulle kunna främja deras yrkesposition i skolan 

samt höja deras status ifall det skulle krävas en socionomutbildning för att få vara 

kurator. En annan socionomutbildad, Bella, valde dock att se det från ett annat 

perspektiv då hon istället menar på att en legitimation inte är detsamma som praktisk 

yrkeskompetens. Däremot är hon enig med Frida om att en legitimation för 

skolkuratorerna mycket väl skulle kunna höja deras status då de vid till exempel 

löneförhandlingar har sin yrkeslegitimation att förhandla med. Det här är något som 

Brante (2009) är inne på. Han skriver att säkerställd kunskap och dess betydelse ligger 

till grund för professionens status. Det Bella tar upp är dock ett annat sätt att se på det. 

Hon menar som ovan nämnts att en yrkeslegitimation inte är detsamma som 

yrkeskompetens. Med andra ord kan en yrkeslegitimation, teoretiskt sett utifrån Bellas 

uttalande, leda till högre status utan att kompetensen höjs. Om så är fallet kanske 

skolkuratorer ändå skulle dra nytta av en sådan? Å andra sidan känner varken Bella, 

Carin eller Elin sig ha lägre status än andra professioner på skolan. 

Samtliga skolkuratorer som ingår i denna studie är däremot överens om att rektorn har 

en högre status än vad de har. Detta kan med utgångspunkt i Auberts (1979) 

rollteoretiska resonemang förstås genom att rektorn innehar en upphöjd yrkesposition 

där bland annat normer och förväntningar ger honom eller henne rätt att i viss 

utsträckning forma skolkuratorernas arbete. Bella tror att uppfattningar kring låg 

alternativt hög status “beror mer på vem personen är” och inte lika mycket på 

professionen. Istället för att bekymra sig om status väljer hon därför tankesättet att: 

“Alla inom skolans organisation har viktig kompetens att tillföra.” Hittills verkar vår 

empiri tala emot Backlunds (2007) forskning som istället kom fram till att 

skolkuratorerna uppfattade sig ha en lägre status än övriga professioner på skolan. Det 
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var endast under två intervjuer med skolkuratorerna där det framkom utsagor som 

stämmer överens med Backlunds (2007) resultat. Det är Fridas uttalande om att “vissa 

lärare tycker elevhälsan är en liten “lull lull” verksamhet och inte har lika hög tilltro till 

oss” samt det Diana påpekar om att “elevhälsan prioriteras ner”. Det Frida tar upp här 

handlar om vilka förväntningar andra yrkesgrupper, i det här fallet lärarna, har på henne 

i sin yrkesroll på skolan. Eftersom Aubert (1974) menar på att förväntningar är direkt 

sammankopplade med vissa uppgifter och/eller en position förstår vi utifrån detta 

resonemang att vissa lärares nedvärderande syn på elevhälsan och kuratorn mycket väl 

kan härstamma i att de inte har vetskap om arbetsuppgifterna och därmed har låga 

förväntningar på till exempel skolkuratorn. 
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6 Diskussion 

Skolkuratorernas upplevelser av det hälsofrämjande arbetet på skolan och deras 

uppfattning av sin yrkesroll, har inom vissa områden visat sig variera medan vi inom 

andra har funnit likheter i deras utsagor. Kuratorerna upplever sig ha olika stort 

utrymme att påverka elevhälsoarbetets struktur och därmed forma det hälsofrämjande 

arbetet på skolan. Störst möjligheter att forma elevhälsoarbetet uppfattar vi att den 

externt anställda skolkuratorn har. Samtidigt är det endast en kurator som upplever att 

det finns omfattande strukturell problematik på skolan, vilket hon upplever påverka 

både elevernas och hennes eget mående negativt. Vi noterar att skolkuratorerna som 

jobbar på kommunala skolor hade mer likformiga uppfattningar gällande att påverka 

elevhälsans organisatoriska arbete och att de två kuratorerna på privatägda skolor i 

princip är varandras ytterligheter avseende autonomi. Ytterligare slutsats är att 

yrkesrollens autonomi i hög utsträckning regleras av hur rektorn väljer att prioritera 

organisationens resurstillgångar, vilket kan påverkas av dennes syn på elevhälsan. Vi 

kom även fram till att skolkuratorernas tilltro riskerar att minska ifall det finns 

resursbrist inom elevhälsan på skolan. 

Vi tror inte att det är någon tillfällighet att skolkuratorerna på de privatägda skolorna är 

varandras ytterligheter vad gäller hur mycket de själva kan forma det hälsofrämjande 

arbetet. Vi tror heller inte att det är ett sammanträffande att en av dem har en extern 

anställningsform och den andra en mer traditionell (intern) sådan. Vår teori är att de 

autonomiska skillnaderna mellan dessa två skolkuratorer kan förstås när man 

kombinerar att det är en privatägd skola som därmed har vinstintresse tillsammans med 

de olika anställningsformerna de har. Å ena sidan har vi den externt anställda 

skolkuratorn som får ett visst ekonomiskt utgångsläge till att forma och strukturera upp 

det hälsofrämjande arbetet på skolan. Å andra sidan har vi den internt anställda kuratorn 

som ingår i skolans inre organisation. Detta innebär för den internt anställda kuratorn att 

de ekonomiska resurserna som läggs på elevhälsan inte är avgränsade från skolans 

helhetliga ekonomi på samma vis, vilket som vi uppfattar det hela, har lett till att 

elevhälsan på denna skola ses som ett besparingsområde. Att det finns ett övervägande 

läro- alternativt betygsperspektiv i jämförelse med elevhälsoperspektivet är något våra 

respondenter känner av i olika hög grad. De uttrycker dock förståelse för att det är så 

samtidigt som de är eniga om att elevhälsoarbete bör få mer utrymme samt att elevernas 

mående är alla vuxnas ansvar. 
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I likhet med befintlig statistik råder en generell upplevelse bland kuratorerna om att den 

psykiska ohälsan bland skolungdomar har ökat. Främst är det skolrelaterad stress som 

lyfts fram. Samtliga kuratorer ser positivt på att det förebyggande arbetet idag utgår mer 

från ett salutogent perspektiv (tar upp både frisk- respektive riskfaktorer). Däremot 

upplever skolkuratorerna att deras arbete begränsas av att det i mer eller mindre hög 

utsträckning finns en brist på resurser. För lite tid och till antalet för få i 

elevhälsoteamets personalstyrka är aspekter som tas upp. Arbetstempot är så högt att tid 

till att reflektera kring arbetet och sin yrkesroll hamnar på studie- respektive lovdagar 

samt på deras lediga tid. Eftersom andra professioner uppfattas sakna vetskap om vad 

som ingår i skolkuratorernas arbete visade det sig vara viktigt att i kuratorsrollen 

förmedla vad som ingår i yrket för att legitimera sin yrkesroll i skolkontexten. Om detta 

inte görs finns en risk att andra professioner har låga förväntningar samt en 

nedvärderande syn på skolkuratorn som profession. 

Skolkuratorernas samlade upplevelse är, med ett undantag, att de idag lägger oerhört 

mycket tid på individuella samtal och att det förebyggande arbetet på gruppnivå i olika 

hög grad tvingas prioriteras ner. Undantaget är den kurator som har sin tjänst uppdelad i 

50 procent förebyggande arbete ute i klasser och 50 procent individuella elevärenden. 

Huruvida eleverna upplever att det finns tillräckligt med utrymme för att få individuella 

samtal med kuratorn som de känner sig behöva är något som kan undersökas vidare. 

Faktum är dock att kuratorn själv upplever detta som något positivt. Även vissa av de 

övriga skolkuratorerna uttryckte att de gärna hade önskat en liknande uppdelning av sin 

tjänst. 

Skolkuratorerna berättade att det inte finns någon arbetsbeskrivning som de utgår från. 

Å ena sidan upplever samtliga respondenter detta som positivt eftersom de upplever sig 

fria i sin yrkesutövning (fria att arbeta med det de själva tror ger bäst resultat). Det 

visade sig inte vara någon av de tillfrågade som använde sig av någon färdig utformad 

metod. Istället “plockar” kuratorerna “lite av varje” utifrån sin breda utbildnings- och 

kunskapsbas. Å andra sidan framkommer att intervjupersonerna upplever att andra 

professioner på skolan, främst vissa lärare, uppfattar skolkuratorns yrkesroll som 

otydlig eftersom de inte vet vilka arbetsuppgifter skolkuratorn har. Vi tänker samtidigt 

att detta kanske inte är speciellt konstigt med tanke på att arbetet har visat sig skilja 

skolor emellan eftersom kuratorerna har en stor frihet att själva utforma arbetet. 
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Skolkuratorerna upplever denna frihet som positiv. Nackdelen är att de i högre 

utsträckning tvingas legitimera sin yrkesroll. 

Med ovanstående som grund förstår vi att problemet Backlund samt Altshuler & Webb 

lyfter fram gällande skolkuratorns otydliga yrkesroll ligger i att andra professioner inom 

skolans verksamhet inte har kunskap om vad som ingår i det skolkurativa arbetet. Det i 

sin tur riskerar för kuratorn leda till utmaningar som handlar om att legitimera sin 

yrkesroll gentemot vissa yrkesverksamma individer på skolan för att inte nedvärderas. 

Att inte nedvärderas har med status att göra. Att införa en yrkeslegitimation kan 

teoretiskt sett leda till högre anseende (status), vilket i sin tur skulle kunna förbättra 

övriga professioners syn på yrkesrollen och därmed gynna skolkuratorerna i sin 

yrkesutövning. Å andra sidan är en yrkeslegitimation inte en kompetensförsäkring, 

vilket en av kuratorerna poängterade. 

Vi frågar oss ifall det krävs mer manualbaserat arbete för att bättra på samarbetet med 

övriga yrkesgrupper samt ifall skoleleverna på något sätt skulle missgynnas av ifall 

kuratorn hade ett mer manualbaserat arbete. I vilket fall som helst är det i första hand 

behov som måste styra arbetet, vilket respondenterna poängterar. Ett förslag från vår 

sida vore istället att all personal som inte ingår i elevhälsoteamets arbetsgrupp skulle 

kunna gå någon kurs som handlar om hälsofrämjande arbete i skolan där det även 

informeras hur de olika professionerna i elevhälsan arbetar samt hur samarbetet 

däremellan skulle kunna förbättras utifrån lärarnas, elevhälsoteamets och elevernas 

perspektiv. Det finns mycket som skulle kunna göras för att gynna elevernas psykiska 

hälsa och välbefinnande. Problemet är att tiden inte tycks räcka till. När tiden inte räcker 

till är vår uppfattning att det krävs strukturella förändringar inom organisationen i fråga 

och för att få till det behövs det ofta politiska beslut. 

En skolkurator uppfattar sig inte ha något inflytande på organisationsnivå alls, vilket har 

lett till en rollkonflikt. Detta innebär med andra ord att denna kurator vill bryta sig ur sin 

begränsade roll då dennes upplevelse är att det inte finns förutsättningar för att kunna 

handskas med de arbetsuppgifter hen ställs inför. En del andra kuratorers utsagor tyder 

istället på en relativt hög autonomi i sin yrkesutövning. Utifrån kontrasten mellan våra 

respondenters utsagor drar vi två slutsatser: Den första är att skolkuratorernas inflytande 

på organisationsnivå/möjligheter att inverka över elevhälsoarbetets struktur har visat sig 

skilja avsevärt skolor emellan. Den andra slutsatsen är att skolkuratorernas autonomi i 
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hög utsträckning regleras av vem rektorn är som person och dennes syn på elevhälsan 

eftersom det utifrån tidigare resonemang påverkar hur denne väljer att fördela 

organisationens resurstillgångar. Att den upplevda graden av att formas och begränsas 

av skolan som organisation varierar tycks således i första hand bero på rektorn, 

resursbrist och tidsaspekter. Alla skolkuratorerna i vår studie uttryckte att rektorn i hög 

grad har makt att forma deras arbeten. Rektorn har med andra ord en avgörande 

yrkesposition gentemot skolkuratorerna eftersom denne har visat sig inverka på och 

forma kuratorernas yrkesroll avseende till exempel autonomi samt elevhälsoteamets 

funktion, samarbete och struktur. 

Fortsättningsvis förstår vi utifrån rollteori att andra yrkesverksamma har förväntningar 

på skolkuratorn. Utifrån det resonemang som förts ovan i resultat och analyskapitlet 

finns en risk att förväntningar skiljer sig åt. Vilka möjligheter har egentligen en kurator 

att bygga upp ett förtroende gentemot kollegor och elever ifall denne upplever att 

elevhälsan hen ingår i inte får det utrymme som de skulle behöva för att utföra ett så bra 

arbete som möjligt? Vi tänker att detta säkerligen påverkar synen på skolkuratorns 

arbete och yrkesroll. Därmed blir den frustration som en av respondenterna uttrycker 

över att inte kunna hjälpa eleverna på bästa möjliga sett utifrån nuvarande 

förutsättningar förståelig för oss. Vidare har det skolkurativa arbetet visat sig påverkas 

av dennes personlighet och vice versa. Bland annat har det tagits upp att personkemin 

med rektorn samt förmågan att “sälja in” en idé är av stor vikt i kuratorsarbetet. 

Våra respondenter lyfter som tidigare nämnts även fram flertalet potentiella 

förbättringsåtgärder. En förbättringsåtgärd vissa av skolkuratorerna efterlyser är dels att 

samarbetet med skolpsykologen bör utökas för att det ska bli mer meningsfullt samt att 

dennes roll i samarbetet med elevhälsan bör tydliggöras. Apropå det senare upplever 

flera kuratorer att skolpsykologen intar en roll som konsult vid dessa samarbeten. De 

flesta känner att det är okej, samtidigt som det var en kurator som hellre hade velat att 

samarbetet vore mer som ett diskussionsforum där alla elevhälsoprofessioners tankar 

och idéer framförs. Apropå att inta olika roller framkom även uppfattningar om att vissa 

lärare och mentorer kan inta en så kallad “kuratorsroll” i deras kontakt med elever. 

Skolkuratorernas upplevelser av detta är att det ibland är bra för att det underlättar deras 

arbete, men att det i andra situationer innebär att eleven inte får hjälp av någon som är 

utbildad inom området kan medföra risker ifall det går för långt. 
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I vår empiri finns vissa indikationer att det skulle kunna vara så att skolkuratorn inte är 

den enda professionen inom elevhälsan som sett utifrån andra yrkesverksammas 

perspektiv inte har en tydlig yrkesroll. Detta är något som vi i nuläget endast kan 

spekulera i och vi ser det därför som ett förslag till framtida forskning. Efter vad som 

framkommit under intervjuerna känner vi därför att vissa skolor har ett behov av att 

personal informeras om vem som ansvarar för vad (riktat till alla professioner i skolan) 

samt hur skolledningen har tänkt att elevhälsoteamets samarbeten bör vara utformade. 

Samtidigt har vi fått uppfattningen av att det finns tillräcklig kompetens inom 

arbetsgrupperna, men att strukturella hinder av olika slag begränsar det hälsofrämjande 

arbetet. Dessa hinder som främst är resursrelaterade (för lite tid och för lite personal) 

visade sig skilja i omfattning skolor emellan. Vår känsla är ändå att vissa oklarheter 

skulle kunna gå att lösa ifall det bara fanns tid till att stanna upp för att reflektera och 

tala professioner emellan om det. Vår subjektiva uppfattning av samhällsutvecklingen är 

att den ständigt går mot att hinna med allt mer på kortare tid. Hur påverkas psykisk 

ohälsa på arbetsplatser av detta? 

Vår empiri visar att det inte finns betydande organisatoriska skillnader i hur det 

elevvårdande arbetet är organiserat på de olika skolorna inom de två kommunerna. De 

skillnaderna vi fann uppfattar vi snarare bero på hur mycket resurser rektorn fördelar till 

elevhälsan på skolan. Vi tänker, som ovan nämnts under urvalskapitlet, att det 

antagligen fanns utrymme för fler organisatoriska skillnader före lagändringen (SFS 

2010:800) eftersom det från och med 2010 ställdes högre krav på elevhälsoarbetet 

avseende samarbete professioner emellan. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Vi upplever att vi har ökat vår förståelse kring hur skolkuratorer upplever och uppfattar 

det hälsofrämjande arbetet i skolan utifrån sin yrkesroll och därmed uppnått syftet i 

föreliggande studie. För att nyansera bilden av skolkuratorers alternativt hela 

elevhälsans arbete föreslår vi en studie som undersöker elevers, lärares och rektorers 

upplevelser och uppfattningar. Främst elevperspektivets syn på huruvida de upplever 

möjligheterna att få stöd i sitt lärande och i sin sociala och emotionella utveckling. 

Ytterligare undersökning som utifrån vad som framkommit i föreliggande studie skulle 

vara av intresse att beforska är kring stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser med en 

eventuell inriktning på socionomer, professioner inom elevhälsan eller just 
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skolkuratorer. Att avläsa statistik gällande till exempel sjukskrivningar och så vidare är 

väldigt enkelt. Problemet med detta är att man enkelt tror att de som inte är sjukskrivna 

upplever sig ha en god psykisk hälsa. Vi fick under våra intervjuer erfara att så inte är 

fallet. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A  

Informations- och samtyckesbrev 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Micael och Kushtrim, som för närvarande går sjätte terminen på 

socionomprogrammet. Denna termin arbetar vi med vårt examensarbete. Vi har själva 

fått välja ämne och är båda väldigt intresserade av det hälsofrämjande arbetet i skolan. 

Vår studie ämnar därför undersöka hur ni skolkuratorer upplever det hälsofrämjande 

arbetet med skoleleverna samt en del om hur ni tänker kring er yrkesroll i detta arbete. 

För att utföra studien tänker vi genomföra intervjuer. Att du ställer upp som 

intervjuperson innebär helt enkelt att vi träffas och att du blir intervjuad. Deltagandet är 

frivilligt, du kommer att vara anonym och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan även om du tackat ja till att delta som intervjuperson. Att just Du väljer att 

medverka skulle betyda väldigt mycket för oss i vår utbildning. Vi är medvetna om att 

det kan kännas obehagligt och känsligt att bli intervjuad både för att det inte är något 

man inte är van vid och för att det helt enkelt finns saker man inte vill prata om. 

Självklart väljer du själv vad du vill ta upp. Vi tror och hoppas dessutom att detta 

tillfälle som vi beräknar ta ungefär en timme skulle kunna gynna även dig då du själv 

ges möjlighet att reflektera kring din profession. 

För att komma ihåg allt vi har pratat om så kommer vi att spela in intervjun. Ljudfilerna 

kommer under uppsatsskrivandet bevaras på sådant sätt att endast vi studieansvariga har 

tillgång till dem och ljudfilerna kommer att raderas när studien är färdigställd. 

  



  

 

II 

Jag är medveten om att det är frivilligt att delta i studien och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att behöva ange orsak. Jag samtycker till att 

delta i studien. 

 

 

Kontaktinformation 

Student Micael Ek 

Telefon: X, e-mail: micael.ek@live.se / me223cn@student.lnu.se 

Student Kushtrim Shatri 

Telefon: X, e-mail: kushtrimshatrii@hotmail.com 

Handledare Maria Eriksson, lektor i genusvetenskap 

Telefon: X, e-mail: maria.h.eriksson@lnu.se 
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III 

Bilaga B 

Intervjuguide 

 

Till intervjun 

Börja med att introducera oss själva samt varför vi är där! 

Poängtera att vi inte är där för att på något sätt granska deras arbete. 

Berätta att intervjupersonen mer än gärna får ta god tid på sig att besvara frågorna och 

att vi även kan förtydliga frågor om de inte förstår vad vi menar. 

 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

 

Antal år som skolkurator på skolan samt om han/hon varit kurator på annan skola 

tidigare. 

Vilka årskurser som går på skolan. 

 

Del 1 - Hälsofrämjande arbetssätt och metoder i det elevvårdande arbetet. 

 

Hur arbetar du som kurator förebyggande mot psykisk ohälsa? [Förebyggande 

hälsofrämjande arbete för alla elever.] 

Finns det några metoder du använder dig av i det förebyggande arbetet mot psykisk 

ohälsa? (Vilka?/Hur går du tillväga?) 

Hur upplever du att detta arbete fungerar? 

Är det något du upplever som fungerar bättre respektive sämre i det hälsofrämjande 

förebyggande arbetet? (+ Varför?) 

 

 

Arbetar du på något sätt för att stödja ungdomarnas känsla av sammanhang? (+ 

Upplevelse.) 

Arbetar du på något sätt för att stärka elevers optimism? (+ Upplevelse.) 

Är ovanstående något som du uppfattar skulle vara bra att arbeta mer med än vad som är 

fallet idag? (Varför?) 

 



  

 

IV 

 

Vi har i forskning läst en del om det som kallas för ett salutogent perspektiv, vilket kort 

innebär att man lägger tonvikt vid hälsobringande och friskfaktorer istället för på det 

som ses som destruktivt. Låter detta som något du upplever att du skulle vilja arbeta 

mer utifrån än vad du gör idag? (Varför/varför inte?) 

 

 

Så sent som häromveckan var det ett inslag på nyheterna om skolrelaterad stress och en 

del forskning tyder på att förklaringen dels ligger i att prestera bra i skolan och dels i att 

eleven har svårt att balansera tid som läggs på skola respektive fritid. Upplever du att du 

har möjlighet att stödja dessa elever på bästa möjliga sätt så som det elevvårdande 

arbetet går till här på skolan idag? 

 

 

Upplever du att det är något organisatoriskt som du känner borde förändras inom det 

hälsofrämjande arbetet? (Vad och varför?) 

Upplever du att det finns eller bör finnas könsspecifika skillnader i utformandet av 

insatser för det hälsofrämjande arbetet? (Varför? På vilket sätt?/Varför inte?) 

 

 

Ingår du som kurator på denna skola i en specifik arbetsgrupp som jobbar med elevhälsa 

eller jobbar du på egen hand? (Skolsköterska, skolpsykolog etc.?) 

Om ingår: Hur upplever du att detta arbete fungerar? 

Känns det som att ni i denna grupp drar nytta av varandras erfarenheter och kunskaper? 

 

Om ingår: Vad har du för uppfattning/upplevelse av diskussionsklimatet inom denna 

arbetsgrupp? (Öppet diskussionsklimat? Ja: Hur märker du av det? Nej: Hur kommer 

det sig?) 

Om ingår: Att alltid vara överens är i princip en omöjlighet. Därför undrar vi ifall det 

finns några specifika diskussionsområden/specifika sakfrågor där du känner att du 

förhåller dig på ett visst sätt och att andra yrkesgrupper här på skolan har en annan 

uppfattning? (Exempel och varför?) 



  

 

V 

Om ingår: Känns det som att du ibland drar åt ett håll och att andra yrkesgrupper här på 

skolan drar åt ett annat i dessa diskussioner? (Exempel? Specifika diskussionstillfällen/-

områden?) 

 

Om egen hand: Känner du en avsaknad av att öppet kunna diskutera frågor kring 

elevhälsan med kollegor? 

 

 

Vi undrar lite kring det här med kontakt med hemmet. Upplever du att en dialog med 

elevens föräldrar/vårdnadshavare är viktig för att [A.] elever ska kunna bibehålla en god 

hälsa? (Varför/varför inte?) [B.] kunna nå upp till en god hälsa? (Varför/varför inte?) 

Eller känns kontakt med hemmet som något du bedömer individuellt sett med 

eleven/utifrån elevens mående? 

 

 

Har du regelbundna hälsosamtal och/eller motiverande intervjuer med elever på skolan? 

Vad har du för upplevelse av dessa samtal? Känns det som att det har en positiv verkan 

på eleven? 

 

 

Hur arbetar du med elever som söker sig till dig på grund av stress? 

Upplever du att du i ditt arbetssätt för det mesta föredrar att ta dig an en sådan här 

ungdom genom att vägleda honom eller henne i en viss riktning genom att exempelvis 

ge exempel på strategier eller liknande, eller att du oftare utgår från att stärka eleven så 

att han eller hon ska kunna “hjälpa sig själv” med sin problematik? [Kommentarer för 

oss själva: Ingen lätt fråga att besvara. Eleven blir ju i längden stärkt av båda 

angreppssätten om problematiken blir löst. Det är dessutom säkert en kombination av 

båda angreppssätten, men hur gör kuratorn oftast/för det mesta vad gäller sådana här 

fall?] (Varför?) 

 

Hur arbetar du med elever som söker sig till dig på grund av att han/hon mår väldigt 

psykiskt dåligt på andra sätt än stressrelaterat, t.ex. depression? 

Upplever du att du i ditt arbetssätt för det mesta föredrar att ta dig an en sådan här 

ungdom genom att vägleda honom eller henne i en viss riktning, eller att du oftare utgår 



  

 

VI 

från att stärka eleven så att han eller hon ska kunna “hjälpa sig själv” med sin 

problematik? [Samma kommentar som ovan.] (Varför?) 

 

Upplever du att det finns en skillnad i angreppssätt beroende på hur dåligt den unge 

mår? Förtydligande: Exempelvis mer omfattande psykiska problem innebär mer 

vägledning eller vice versa? 

 

 

Hur arbetar du/ni i elevhälsan för att nå ut till studenterna? Hur arbetar du/ni i 

elevhälsan för att nå ut till studenterna som inte självmant söker sig till dig/er? 

Tror du som skolkurator på något sätt tror att det vore positivt att komma närmare även 

elever som inte söker sig till dig? (Det kan ju å andra sidan ta tid från de som verkligen 

har ett behov av kuratorns tid…) 

 

 

Del 2 - Skolkuratorn som profession (yrkesroll, handlingsutrymme, legitimitet, makt, 

avgränsning gentemot andra professioner på skolan etc.) 

 

Om det inte har framkommit ännu: Samarbete med andra yrkesgrupper på skolan som 

exempelvis skolsköterska, Skolpsykolog etc.? (Stod lite om detta i Dina & Pajalic) 

 

Hur upplever du att det är att jobba utifrån din nuvarande arbetsbeskrivning; din 

beskrivning av dina arbetsuppgifter här på skolan? Känns de tillräckligt tydliga eller 

upplever du för hög grad av fria tyglar? 

Vad är tydligt/otydligt och varför? 

Tror du att en högre grad av tydlighet/manualbaserade arbetsmetoder skulle gynna eller 

missgynna dig som skolkurator i arbetet med eleverna? 

 

Upplever du i ditt arbete att det finns en avgränsning gentemot andra yrkesgrupper på 

skolan? På vilket sätt/varför? / Varför inte? Exempel. 

Känner du av att andra yrkesgrupper på skolan har vissa förväntningar på dig i ditt 

arbete? Upplevelse/hur känns det? Konsekvenser? 

Känns det som att övriga professioner formar ditt arbete? Hur/varför/på vilket sätt, 

bra/dåligt? 



  

 

VII 

 

Kan du ibland uppleva att du och/eller ni i elevhälsan hamnar lite vid sidan av själva 

skolan som helhet? (Metaforiskt sett en pusselbit som hör ihop med skolan som helhet 

eller bildar ett som eget pussel lite vid sidan av?) 

Vad är det som gör att du känner så? 

Positiva/negativa konsekvenser av detta? (Exempelvis “eget” organ = Större möjlighet 

att själva styra upp arbetet eller “del av” = Lättare att fånga upp elever som kanske mår 

psykiskt dåligt.) 

Upplever du att det finns regelbundna dialoger med lärare för att fånga upp elever som 

kanske inte mår så bra? Vad har du för uppfattning/upplevelse av detta samarbete? 

 

 

Upplever du att det finns åtgärder/insatser som du själv har kommit att tänka på som du 

skulle vilja arbeta utifrån men som på grund av till exempel organisatoriska 

skäl/faktorer inte är genomförbart? (Upplever du att det finns åtgärder/insatser som du 

själv har kommit att tänka på som du skulle vilja arbeta utifrån men som på grund av 

förväntningar från andra yrkesgrupper på skolan inte går att genomföra?) 

 

 

God hälsa och bra inlärningsförmåga hör definitivt ihop och man kan ju alltid diskutera 

vad som är orsak respektive verkan mellan dessa perspektiv. Upplever du som kurator 

att det finns olika perspektiv på skolan? Positivt/negativt? Professionskonkurrens/vems 

ord väger tyngst? 

 

 

Upplever du att du under arbetstid ges/har möjlighet att reflektera över din 

del/roll/yrkesroll på skolan? 

 

 

Det finns dels interventioner/insatser som riktar sig direkt till individen, men även 

interventioner/insatser som snarare inriktas mot att förändra individens omgivning. 

Hur ser du på interventioner/insatser riktade mot omgivningen kontra individen? 

Skillnad i tillvägagångssätt utifrån vad det är för problematik? (T.ex. mobbning, 

destruktiv familjesituation, destruktivt beteende (aggressivitet/droganvändning) etc.) 



  

 

VIII 

Utifrån din yrkesroll, känner du att du blir mer eller mindre inriktad mot det ena eller 

andra angreppssättet? 

 

 

Viss forskning visar att professioner inom det elevvårdande arbetet ofta ställs inför 

utmaningar som handlar om att legitimera sin yrkesroll i skolkontexten. Är detta något 

som du har någon erfarenhet av? [Skola = Lära sig = Lärare är per automatik 

legitimerade.] 

 

Vad har du för uppfattning av dig i din yrkesroll gällande status i relationer till andra 

yrkesverksamma här på skolan? 

 

Tack för du valde att ställa upp på denna intervju! 
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