
   

      Bilaga 2 
 INTERVJUGUIDE – skolkuratorn                         
                                    
  
 

1. Berätta kortfattat om dig själv. 

• Tidigare yrkeserfarenheter   

• Utbildning 

• Antal år i yrket 

• Antal elever i upptagningsområdet 

 

2. Problematiken 

• Varför söker/hamnar eleven hos dig? 

• Vilken sorts problem ägnar du mest tid åt? 

• Tycker du att problemen ökat/minskat/ändrat karaktär?  

 

3. Arbetet 

• Hur arbetar du med problemen? Ex metod,  

• Vem bollar du dina tankar och idéer med? 

• Vad är det svåraste med arbetet? Ex tid, problemens art, olika åsikter om vad 

som är problem. 

 

4. Sekretess  

• Hur upplever du balansgången när det gäller sekretessen? 

Elevförtroende/minderåriga  

 

 

 

 



   

Växjö Universitet   2006-11-02 Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är väldigt glada över att vi fått kontakt med Dig och ser verkligen fram 
emot att få tillgång till Dina erfarenheter när det gäller vårt ämne och vår väg 
fram till en socionomexamen. En kort presentation av vårt ämne: 
 
Vi menar att skolkuratorer utför ett socialt arbete som ofta ”glöms bort” när 
diskussionen kommer upp vad som är socialt arbete eller inte. Samtidigt är 
det ett viktigt arbete med barn och ungdomar, just för att skolan är 
obligatorisk och de flesta barnen passerar den här porten till vuxenlivet. Att 
elever kommer till skolkuratorn tror vi beror på många olika orsaker, det kan 
vara att de själva upplever att de har ett problem, eller att omgivningen 
tycker det. 
 

• Det vi vill få veta är vilka problem skolkuratorer brottas med idag. 
Varför söker elever, på eget initiativ eller för att omgivningen inte 
tycker det fungerar? För vem är det ett problem? Är det okey eller 
utpekande att gå till kuratorn? 
 

•  Vi vill också få veta vilka sätt Du som kurator arbetar kring och med 
problemen.  
 

 
Detta är som sagt stommen i vår uppsats, men det kommer säkerligen fram 
många olika spännande vinklar att diskutera kring! 
 
 
Uppgifterna: 
Alla uppgifter som kommer fram kommer självfallet att behandlas på ett 
sådant sätt att de inte går att härleda till någon elev. Materialet vi samlar in 
är endast till för att genomföra uppsatsen och inspelningar av intervjuer och 
anteckningar kommer att förstöras på lämpligt sätt efteråt. 
 
 
Om Du har frågor eller vill nå oss för att ändra tiden går det bra på telefon 
eller mail. Detta är ett mycket spännande område tycker vi och vi ser 
verkligen fram emot att snart få träffa Dig! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carola Axelsson och Ann Helen Israelsson 
 
 
 
Carola Axelsson                       0481 – 124 69     caxso03@student.vxu.se 
Ann Helen Israelsson               0486 -  330 70                                       isragull@yahoo.se 
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diagnos så lik läkarvetenskapen med dess manliga utövare, var säkerligen inte bara av 

bekvämlighet utan även ett sätt att få acceptans för sitt arbete. Trots allt utgjorde dessa 

kvinnors arbete inom forskningen en avvikelse mot normen, om vi ser det som Becker!  

 

Avslutningsvis har denna uppsats inneburit kunskap för vår del inom många olika områden. 

Förutom en djupdykning i det sociala arbetets teorirötter, har vi även fått en vidare syn på 

skolkuratorers arbete och framförallt de omgivande faktorerna som påverkar deras vardag i 

mycket större grad än vi anat. Skolkuratorer har inte har någon myndighetsutövning, men 

ändå finns ett stort tryck från omgivningen om och på de insatser som ska till. Genom 

intervjusituationen upptäckte vi förmånen att få vara två, vilket gav våra diskussioner efteråt 

tillfälle till breda och varierande reflektioner. Det vi funnit är att det sociala arbetet i skolan 

som utförs av skolkuratorerna är roligt, intressant, krävande och väldigt utsatt! 
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arbetes gång upptäckt hur lite forskning det finns på det här området från socionomers eller 

socialt arbetes sida. Det samarbete Tideman, universitetslektor i socialt arbete Halmstad, inlett 

mellan socialt arbete och pedagogik är intressant och som vi anser en början till att bredda 

synen på skolans roll i samhället. Samtidigt verkar det idag finnas en obalans mellan 

forskning och verklighet, som när Petersson (2001) beskriver hur intresset i forskningen inom 

socialt arbete driver mot individualiserade frågeställningar igen, när kuratorerna samtidigt 

upplever påtryckningar från rektorer med önskemål om ökad inriktning mot gruppverksamhet.  

 

I resultatet påpekades även de större krav, ansvar och makt som getts till ungdomarna idag, 

något de samtidigt kan ha svårt att handskas med. Rapportering om ungdomars försämrade 

psykiska hälsa dyker också upp med jämna mellanrum både i media men även i statens 

offentliga utredningar som SOU 2001:79. Det vi funderar över är hur kopplingen görs mellan 

ungdomarnas vardag, skolan och deras psykiska hälsa. En diskussion över den roll skolan har 

men framförallt ska ha i framtiden vore här på sin plats. För att uppnå en balans vore det i 

skolans eget intresse att tillföra kunskaper hur ansvar och krav hanteras. Kunskaper viktiga 

både för nuet och framtiden. Även om skolans roll som skapare av problem och 

kategorisering av elever forskats en hel del på, skulle vi gärna se en uppdatering av hur 

skolans roll framöver ska se ut, vad är relevant för både arbetsliv och kunskap om själva livet. 

 

Är då skolkuratorn en gräsrotsbyråkrat? Direktkontakten och den viktiga relationsbiten 

stämmer väl in med begreppet. Även om skolkuratorer ges en viss maktposition så finns inte 

myndighetsutövningen och dess tillhörande sanktionerande möjligheter. Till stor del kan vi 

därför svara ja på den här frågan men inte till alla delar. 

 

Casework blev under arbetets gång betydligt mer intressant än vi först hade anat. Att fokusera 

på de gemensamma begreppen istället för en specifik modell innebar för vår del att vi fick ett 

tydligt sammanhang som både placerade casework i det sociala arbetets historik men också 

visade att caseworks centrala begrepp är gångbara än idag i form av psykosocialt arbete. 

Marja Almqvists introduktion i Sverige av casework som så hastigt blev avbruten har gett oss 

flera tankar och diskussioner om vilken väg casework hade kunnat ta i fortsättningen.  

Motståndet och diskussionerna som funnits både mot denna teorivariant och socialt arbete 

som forskningsdisciplin generellt är intressant att studera i sig. Att det just var kvinnor som 

utförde detta pionjärarbete i början av förra seklet, ansågs troligen vara en stor utmaning mot 

det rådande patriarkala normsystemet. Genom att som Richmond använda sig av social 
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Kuratorerna beskriver samtidigt att de upplever både arbetsledning och arbetsbeskrivning 

många gånger vaga i vad som anses tillhöra. Resultatet visar också på den motsägelsefulla 

uppgiften att avgränsa vilka problem som ingår i skolans uppgift, samtidigt som en stark 

relation till eleven ska upprättas. Denna upplevda osäkerhet kan vara resultatet av den tidigare 

påpekade vaga arbetsbeskrivningen, där mycket lämnas till kuratorn att själv fundera ut.  

 

Diskussion 
 

Vad har vi då fått fram i vårt resultat, har vi nått vårt syfte med den här studien?  

När det gäller vår frågeställning rörande hur det sociala arbetet bedrivs av skolkuratorer, blev 

det intressant. Vårt huvudresultat när det gäller denna fråga är att det sociala arbetet bedrivs 

av skolkuratorerna genom samtalet, dock inte riktigt i den form vi hade med oss i vår 

förförståelse. Även om det direkta individarbetet framhålls som viktigt av kuratorerna, tog det 

indirekta samtalet kring eleverna en betydligt större plats än vi anat. Samtidigt drev svaren på 

våra frågor snabbt iväg till en beskrivning av olika problemsituationer, påtalande av 

omgivande faktorer som lärares ansvar, organisationens uppbyggnad eller otydligheter i 

arbetsbeskrivningen. Detta innebar för vår del som frågeställare att vi snabbt blev varse den 

svåra konsten att styra en intervju, inte för lite och inte för mycket, för att få ut ett bra och 

användbart material. 

 

När det gällde hur kuratorerna upplevde sin arbetssituation upptäckte vi också att kuratorernas 

frustration över de oklara arbetsuppgifterna yttrades i form av hur viktigt det var att hela tiden 

gränsa. Gränsa mot lärare och gränsa mot vad som tillhör skolans område. Detta förstod vi så 

väl under intervjuerna, men efteråt i våra egna diskussioner började vi fundera, vad tillhör inte 

skolans område? Finns ett problem eller svårighet som påverkar ungdomars vardag, så 

påverkas troligen även skolan på något sätt. Det vi insåg efteråt är hur lätt det är att okritiskt 

acceptera svar från de intervjuade, när svaren överensstämmer med egna erfarenheter eller 

tankesätt. Detta hade varit en fråga att vidareutveckla i en uppföljande frågerunda. 

 

Om vi i vår ingång till den här uppsatsen ansåg att det sociala arbetet i skolan var knepigt att 

definiera, insåg vi att det upplevdes som svårt att beskriva även för dem som utför det. Vad 

beror då detta på? Självklart har det en stor betydelse hur den arbetsledande organisationen 

beskriver arbetet som ska utföras, tydlighet kan här ge trygghet. Samtidigt har vi under vårt 
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Samtidigt som relationen är av stor betydelse för arbetets genomförande, sker en ”kontroll” 

om problemet hör till skolans område eller bör lämnas därhän. Genom sitt 

gränsöverbryggande arbete både mellan skola och elev, men också mellan sig själva och 

skolans övriga personalgrupper skapas inbyggt i systemet, dels en viss maktposition men 

också en osäkerhet vad som tillhör det egna arbetet eller inte.  

 

Sammanfattning av empirin 
Eftersom vi har valt att presentera resultat och analys i fyra teman vill vi göra en kort 

sammanfattning för att se vilka svar vi fått på våra frågeställningar. Dessa var: 

 

• Hur arbetar skolkuratorer med elevernas problem? ´ 

• Hur uppfattar skolkuratorerna sin arbetssituation? 

 

Ser vi till problematiken så är den både liknande den som tidigare beskrivits genom åren, men 

också annorlunda. Det alla kuratorer genomgående tog upp var konflikthantering av olika 

slag, som något de lade sin mesta tid på. Det som tillkommit är teknikens utbredning med en 

mer allmänt förekommande tillgång till datorer, Internet samt mobiltelefoner, och detta skapar 

problembilder som inte funnits tidigare. Trakasserier och mobbing kan idag ske på anonymt 

sätt och är betydligt svårare att komma åt. Att det sker mer anonymt innebär för eleven som 

drabbas, en osäkerhet vem det går att lita på. Anonymiteten i sig inbjuder också till att gränser 

för vad som är tillåtet överskrids lättare. 

 

Arbetet med eleverna kan indelas i två grupper. Dels finns det direkta arbetet med eleven, dels 

det indirekta kring eleven men där problematiken hanteras och diskuteras mellan kuratorn och 

någon annan vuxen. Vilken variant det än gäller är det samtalet som är huvudmetoden i 

arbetet, vare sig det gäller stöd, råd eller behandling. Kuratorerna upplevde det generellt svårt 

att beskriva någon särskild metod de arbetade efter, utom några få exempel. Resultatet visade 

dock att alla arbetade efter någon form av problemlösande eller jagstärkande metod.  

 

När det gäller det sociala arbetet i skolan från kuratorns sida upplevde vi att det fanns en 

osäkerhet hos kuratorerna över var de kan sätta gränsen för sina arbetsuppgifter, vilket de 

ändå uppgav var viktigt. Här påtalades dels att gränsa gentemot kollegor som trycker på, dels 

mot vad som egentligen tillhör skolans område och därmed skolkuratorns uppgifter. 
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balansgången i vad som kan och får sägas till övrig personal, då det finns en inre sekretess 

även i detta arbete.  

 

Flera av kuratorerna berättade att de hade nästan full öppenhet mot rektorn, för att inte behöva 

sitta ensam med de svåra besluten och för att alliansen med eleven inte ska bli för sluten. En 

kurator menade att det handlade även om att gränsa mot eleverna för att klara arbetet: 

 

X1: … jag är ju skolkurator! Jag är ju inte någon egen liten social inrättning liksom. 
Egentligen… det är skolproblematik i första hand, egentligen… det är ju därför man är här. 
 

En annan viktig del av kuratorns arbete är att avgränsa sin roll. Detta har vi sett i resultatet 

som ett problem många gånger, dels då arbetsbeskrivningar inte upplevs så utförliga att en 

klar gräns finns vad som ska hanteras av kuratorn, respektive övrig personal när det gäller 

psykosociala frågor. Dels ska avgränsning ske om problemet verkligen tillhör skolans område. 

 

X6: Man kan känna ibland när man kommer till handledningen och att det är så tungt, så 
tungt, och då säger hon varför har du det? Ja, varför har jag det? Då får man börja tänka. 
Varför sitter jag och drar i det här, jag kan ändå inte göra något, kanske ska vara någon helt 
annanstans? 

 

Analys 
Ett av caseworks begrepp i arbetsprocessen är relationen mellan socialarbetaren och klienten, 

i det här fallet eleven. Detta innebär att för att arbetet med eleven ska vara så framgångsrikt 

som möjligt bör relationen också vara stark dem emellan, vilket finns med som en röd tråd 

hos både den funktionella, problemlösande och ego-inriktade varianten.   

 

Vi tolkar då att dessa två arbetsuppgifter kan hamna i ett motsatsförhållande till varandra. Det 

är viktigt för kuratorn att stärka relationen till eleven samtidigt som en avgränsning ska ske. 

Om detta inte görs finns en överhängande risk som en kurator uttryckte att bli en ”egen liten 

social inrättning” när det egentligen handlar om att endast arbeta med problematik kopplad 

direkt till skolan.  

 

För den gräsrotsbyråkratiserade kuratorn handlar arbetssituationen om många faktorer. Den 

ovan beskrivna avgränsningen både av sin roll som kurator och problemens relevans, handlar 

båda om vilken specialiseringsgrad som ska gälla, samt en form av intresseorientering. 
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kuratorerna. Samtidigt inskränks arbetet för kuratorn och kontakten med eleverna minskar 

eller blir av en mer indirekt karaktär.  

 

Specialiseringsgraden innebär också om handläggningen av problemen blir säkrare eller 

osäkrare, beroende på vilken kompetens den har som hanterar det hela. En förskjutning av det 

problemlösande arbetet till lärarna kan innebära att i en mindre grupp, som en klass, kan det 

uppstå svårigheter att underhålla den kompetens som behövs i det problemlösande arbetet, då 

spridningen på problematiken är stor men antalet fall inom varje område kan vara litet. 

 

Skolkuratorns arbetssituation 
Arbetet med och kring eleven handlar också om hur kuratorn förhåller sig till den egna rollen 

och upplevelsen av hur arbetssituationen ser ut. Här finns flera faktorer som påverkar detta, 

och som i sin tur avgör hur arbetet med eleven blir i slutänden. Flera kuratorer påtalade 

bristen av tydlighet i dels arbetsbeskrivning, dels arbetsfördelning rörande vad som ingår i 

kuratorns område. Lärarna har eget ansvar för elevens välbefinnande och den ovan beskrivna 

otydligheten innebär svårigheter att avgränsa kuratorns arbete när lärare trycker på. 

 

X1: Jag har suttit många gånger och bara känt, ok jag säger att jag gör det så går dom 
härifrån ”s” ungefär … och så är man inte helt säker på vad som är ens uppgift. 
 
De flesta kuratorerna upplevde en hög arbetsbelastning och svårigheter att hinna allt de ville. 

Några uppgav att den höga intensiteten bidrog till både sömnproblem och ständigt dåligt 

samvete. För att förbättra sin förmåga och orka med arbetsuppgifterna har alla kuratorerna 

professionell handledning ett antal gånger per termin. Detta ansågs nödvändigt och en form av 

kompetensutveckling vilket också kom eleverna till del. Förståelsen hos ledningen för detta 

har i det mesta varit positiv, även om någon kurator upplevde att de fått kämpa hårt för sin 

handledning. En av kuratorerna berättade om sin första rektors attityd för inte så många år 

sedan, när frågan om handledning kom upp vid anställningen: 

 

X5: När jag började som kurator så sa den första rektorn till mig när jag begärde 
handledning – handledning du har väl utbildning? 
 

Ensamheten i rollen upplevdes av de flesta som en betydande faktor i arbetet. Flera av de 

intervjuade kuratorerna försökte lösa det genom att använda skolhälsan och övrig 

resurspersonal för att bolla sina egna tankar och funderingar kring eleverna. Här ingår 
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Konsekvensen av att lärarna ser kuratorn som den ständige ”fixaren” av problem är dels att 

det finns stora förväntningar på kuratorn, dels är det svårt för kuratorn att få vara i fred. Även 

när det handlar om uttryckliga mål från ledningen med olika projekt och temadagar där 

personalen ska agera gemensamt för planering och genomförande upplevde några kuratorer 

att till sist hamnade allt ansvar ändå hos dem. 

 

X2: Jag måste ha mer skyddsdräkten på mig i fikarummet än vad jag har här då, det är så 
många som är i behov av att bolla… för jag måste också få tid att hinna landa och fika i fred. 
Jag tar hellre kaffe ute i korridoren ibland. 
 

X1: Det känns ju lite sådär att man får ett tungt ansvar när man drar igång nåt sånt där… då 
sitter man snart med alltihop i knäet. 
 

Analys 
Det indirekta arbetet handlar fortfarande om elevens aktuella situation och de aktuella 

problemen, d v s individ-i-situation. Detta kan innebära att problem diskuteras i olika forum 

som elevvårds- och resursteam för att kuratorn ska hitta nya vägar i sitt arbete med eleven. Vi 

tolkar detta som att det fortfarande handlar om en problemlösning mellan kuratorn och eleven 

men är en form av intern samverkan kring eleven. Den interna samverkan kan också ha till 

syfte att problemet helt eller delvis kan lösas av skolans övriga resurspersonal, lärare eller 

ledning.  

 

Många gånger är det läraren med sin dagliga kontakt med eleven, som ska hantera dessa 

situationer. Resultatet visar att på flera skolor finns det ett önskemål från ledningen att en 

större del av kuratorernas verksamhet ska inriktas på en direkt handledning eller rådgivning 

till lärarna. Syftet enligt kuratorerna, är att stärka lärarnas egen förmåga att identifiera och 

lösa problem direkt i klassrummet. Från kuratorns perspektiv innebär det att den direkta 

kontakten med problemsituationen delvis försvinner, men ändå en möjlighet att påverka de 

yttre betingelserna i miljön som Goldstein (Payne 2002) beskriver som en viktig del av 

casework.  

 

Skolledningarnas önskemål om att kuratorernas arbete ska inriktas mer mot handledning av 

lärare innebär samtidigt en snävare specialisering av gräsrotsbyråkraternas arbetsuppgifter. 

Denna ökade specialiseringsgrad som vi upplevde kuratorerna kände sig kluvna inför innebär 

om det slår väl ut, att många av problemen för eleverna skulle kunna bli lösta innan de når 
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återkommande de ska vara etc. avgör avståndet i relationen. Avståndet är därmed ett verktyg 

kuratorn kan använda sig av för att styra relationen. 

 

Samtidigt finns här regler och normer som organisationen står för och som kuratorn har att 

inrätta sig efter. De problemlösande samtalen har olika syften, varav ett kan ses som ett 

verktyg för att införliva eleven tillbaka in i regelsystemet eller den gällande normen. Delvis 

kan detta ses som ett villkor för gräsrotsbyråkratins organisatoriska verksamhet, vilket här 

dock skulle innebära att elever som inte inrättar sig inte skulle få hjälp av kuratorn.  

 

En möjlig orsak till att dessa elever inte utesluts från hjälpen, om så är fallet, är att 

skolkuratorer inte har någon myndighetsutövning med repressalier att utdela, såsom 

ekonomisk förlust eller avstängning. Detta kan vi tolka som att skolkuratorn inte är en ”äkta” 

gräsrotsbyråkrat rätt igenom.  

 

Indirekt arbete – kring eleven 
Det indirekta arbetet anser vi sker runt eleven på olika nivåer. På lednings- och 

organisationsnivå sker en övergripande planering i elevvårdsfrågor där kuratorn kan 

medverka. Det indirekta arbetet på nästa nivå sker med i första hand lärare, resursteam och 

skolhälsa 

 

Lärarna  
Kuratorernas kontakt med lärarna är kontinuerlig men utformas på olika sätt. Det finns ett 

uttalat önskemål från ledningen enligt flera kuratorer, att kuratorns arbete mer skall riktas mot 

lärarna i form av handledning. Tanken med detta är att stärka lärarna när det gäller deras 

ansvar för eleverna hälsa. Flera av kuratorerna var kluvna till denna arbetsuppgift och 

påpekade att handledning som begrepp innebär djupare kunskaper än bara allmänna råd. En 

kurator uppgav arbete kring dilemmafrågor som ett sätt att hjälpa lärarna hitta egna redskap 

när det gäller elevernas problem. Detta innebär praktiska övningar i arbetslagen med konkreta 

problemställningar och genom diskussion hitta lösningar. En del lärare ser däremot kuratorn 

som den som skall ordna upp det hela: 

 

X5: Den här ungdomen har problem, åtgärda det ungefär. Jag har t o m fått dom uttrycken, 
åtgärda det! 
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I vårt resultat när det gäller de olika metoder kuratorerna använder sig av, fann vi att 

kuratorerna själva ställde sig frågande och tveksamma till vad de använde. Vi tolkar detta som 

att själva begreppet metod för kuratorerna innebär en färdig modell att strikt följa från punkt a 

till punkt b, och därmed svårt att arbeta efter då arbetet med problematiken spänner över ett 

stort område. Det vi fann är att kuratorerna medvetet eller inte, ofta arbetade enligt den 

problemlösande eller jagstärkande modellen. 

 

Den jagstärkande modellen enligt Goldstein (Payne 2002) menar att de inre resurserna ska 

stärkas hos klienten, eller eleven i det här fallet. Detta kan ske genom bekräftelse av eleverna 

på olika sätt, både som individ och i grupp samt sker både vid samtal och genom fysisk 

närvaro bland eleverna. Samtalet har också en problemlösande funktion. Den enskilde eleven 

som söker kuratorn gör det med anledning av att det finns ett problem eleven behöver hjälp 

med att lösa. Caseworks fokusering på individens aktuella problem blir här tydliga och 

problemlösningen hanterar därmed nuet och framtiden. Elevens oförmåga eller brister i att 

lösa problemen hanteras genom att stärka i nuet samt lära eleven hitta egna strategier för 

problemlösning i framtiden.  

 

Koncentrationen på de aktuella problemen, i den aktuella situationen, överensstämmer väl 

med caseworks grundidé, individ-i-situation. Det resultat vi fick fram tolkade vi som att vare 

sig arbetet är planerat eller akutstyrt handlar det om den aktuella situationen/miljön eleven 

befinner sig i. Woods och Hollis (Payne 2002) påpekade att det var den uppkomna obalansen 

mellan människor som skulle lösas. Detta tolkar vi för elevernas del som att eleven i sin 

situation är i någon form av ”obalans” med sin omgivning, t.ex. i sin relation med andra 

elever eller skolan. Det är denna obalans kuratorn hanterar i det problemlösande arbetet. 

 

För skolkuratorn med en gräsrotsbyråkrats perspektiv handlar arbetet med eleverna om just 

den direkta kontakten ansikte mot ansikte. Kuratorn har ett relativt stort handlingsutrymme 

inom organisationen när det gäller elevarbetet både i val av metoder och att anpassa dagens 

arbete efter uppkomna situationer. Även handläggningen av elevernas problem, vilken tid ett 

ärende får ta, regleras genom att avgränsa antal besök som kan genomföras innan en ny 

utvärdering sker.  

 

Kontakten mellan elev och kurator handlar då också om relationens avstånd.  Närheten – hur 

kontakten sker – samt varaktigheten med dess bestämning av längd på möten, hur 
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Samtalens syfte ser givetvis olika ut beroende på problemets art även när samma begrepp som 

stöttning och behandling används. En kurator uppgav skillnaden på samtalens inriktning 

genom dessa exempel, den utsatthet som kan finnas genom att vara den ende eleven på skolan 

med en extrem musikstil, eller att vara den som utsätter andra för mobbing. En annan talade 

om syftet mer i termer som ”att införa livsmod” till eleverna. 

 

Det påtalades även att det från organisationsnivå fanns uttalade mål om förebyggande arbete 

på gruppnivå, vilket upplevdes omöjligt att leva upp till på de flesta skolorna. Den skolkurator 

som uppgav att hennes arbetssituation var lugnare än någonsin ansåg ändå: 

 

X4: Det här förebyggande, där får man ligga i, det får man se till att man får gjort annars så 
slukar det enskilda. 
 

Till gruppverksamheter hör även Kamratstödjare alternativt Kompisstödjare. Dessa grupper är 

elever utvalda från klasserna som med handledning från kuratorn skall verka som det 

förlängda ögat och örat ute på skolan. Deras uppgift är att uppmärksamma elever som av 

någon anledning inte mår bra, är mobbad eller ensam. Kuratorerna tyckte det var viktigt att ge 

kamratstödjarna positiv respons och entusiasmera dem för deras uppgift, då de inte kan 

berätta hur eller om de arbetar med den elev som blivit uppmärksammad av sina kamrater 

pga. sekretessen. 

 

X3: … dom ska då ha ett extra ansvar att kolla av i klassen. Hur stämningen är i klassen, om 
någon är utanför, om någon blir mobbad och så träffas vi kontinuerligt och pratar om hur det 
är i deras klasser eller om de sett eller märkt någonting på skolan. För dom är så många fler 
så dom har ju möjlighet att se mer då. 
 
X1: Har du sett Anna i 8B, hon är alltid ensam, gör ni nåt? Så kan kamratstödjarna säga 
ibland, gör ni nåt! Och liksom dom ser ju inte vad vid gör. 
 

Analys  
När det direkta arbetet med eleven påbörjas, har redan problemet uppmärksammats av någon. 

Det första kuratorn därmed gör är en bedömning av eleven och dennes situation. Vi tolkar 

denna bedömning som en form av diagnossättande, vars syfte är om eleven ska remitteras 

vidare eller vara kvar hos kuratorn för samtal. Samtidigt innebär diagnosen en grund för 

framtida val av metod i kuratorns arbete.  
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Metod 
Under begreppet metod har vi fått resultat som visar att kuratorerna sällan ser sig arbeta efter 

en vedertagen metod. På en direkt fråga fick vi dock några exempel som psykodynamiskt, 

praktiskt, språksystemiskt med reflekterande samtal och lösningsfokuserat. Indirekta svar 

visar att här finns metoder som inte är så uttalade men ändå är ett medvetet ställningstagande 

från kuratorerna. Hit hör att ständigt bekräfta och se eleverna, men även att ständigt påminna 

sig att se problemen från elevens perspektiv när det i en vuxens ögon ”inte är så farligt” som 

en kurator uttryckte det.  

 

X4: Jag försöker vara jättenoga med att alltid hälsa och liksom befinna mig närvarande i 
korridoren, kunna säga hej, kunna stanna och liksom kunna delta i det här mötandet… 
 
X2: Jag tror jag ser ungarna och bekräftar dem väldigt mycket under vägen och så. 
 
X3: angående metoder… jag tror att det ofta blir en mix… jag tror inte man kan ha det som 
skolkurator, jag tror man kan ha det om man nischar sig mer kanske som socialsekreterare i 
ett visst slags ärende. 
 

Ett sätt att arbeta metodiskt med eleverna är att tydligt avgränsa eller boka upp antalet träffar 

som planeras. Detta har olika syften, ett är att förhindra att eleverna blir ”fast” hos kuratorn 

utan utvärdering hur den eventuella fortsatta kontakten ska ske. Ett annat är att eventuellt 

missade tider inte skall innebära en väntetid på ytterligare flera veckor innan elev och kurator 

kan ses igen.  

 

Samtal med eleven individ - grupp 
Den huvudsakliga metoden för kuratorernas verksamhet är samtalet med eleverna i grupp 

eller enskilt. Här fanns olika åsikter om hur kuratorerna valde att lägga upp sitt arbete. Några 

anser arbetet med grupper som det viktiga, de flesta ville dock arbeta mer individinriktat. I 

vårt resultat såg vi kuratorns personliga önskemål med sitt arbete vara delvis styrande i detta 

val.  

Samtalens innehåll är av rådgivande, stöttande och behandlande karaktär. Behandlingsarbetet 

har mestadels en direkt problemlösande funktion vilket innebär att kontakten i sig oftast inte 

sträcker sig över en längre tidsrymd. När det handlade om barn i sorg eller arbete med olika 

fobier som en kurator tog upp, sträckte sig dock arbetet ibland upp till ett år, men då var detta 

specifika elever och situationer. Vardagsarbetet beskrivs emellanåt både akutstyrt och svårt att 

planera, då ofta oväntade situationer dyker upp under dagen.  
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X5:………när det kommer från lärarhåll kan det ofta handla om att man tycker att man har 
omotiverade elever som inte vill, de vill inte lära sig nåt, dom vill inte gå i skolan, dom vill 
inte göra nåt. Och där jag brukar säga att jag tror inte alls att det handlar om att de inte vill 
lära sig nåt utan det är något annat som döljer sig, jag är inte överens med dom som säger att 
en ungdom inte vill lära sig. Sedan kanske han eller hon uttrycker sig så för stunden. Att jag 
skiter väl i det här men nog sjutton tror jag att man vill nå målen, jag tror att alla vill det i 
alla fall. Men från lärarhåll kan det ofta vara en omotiverad elev som bråkar och stökar.  
 

När det är eleverna själva som kontaktar kuratorn kan det handla om att de känner sig orättvist 

behandlade av kompisar, lärare eller föräldrar. Detta visar sig emellanåt vara en ingång till 

kontakt med kuratorn, när senare helt andra orsaker framkommer till varför eleven sökt. 

Andra anledningar till att uppsöka kuratorn är när eleven upplever skolans och föräldrarnas 

krav för stora. Två av kuratorerna svarade att det läggs mycket ansvar på eleverna idag som 

påverkar deras skolgång negativt. 

 

X2: Situationen tror jag har blivit allvarligare för ungdomarna, de är oerhört stressade och 
kan inte riktigt hantera det ansvaret de får. De har fått mera makt på något sätt … vi lägger 
också mycket ansvar på dom och det tror jag påverkar dom och ställer till det för dom.  
 

Något som kuratorerna tog upp var att det genom datorerna idag uppstår mycket konflikter. 

Genom de olika chattsidor som finns tillgängliga, som till exempel MSN, vågar ungdomarna 

idag mer gå över gränserna när det handlar om kränkning av andra personer. Det som 

eleverna aldrig skulle våga göra öppet i korridorerna, gör de istället skriftligt genom att 

kränka personer över Internet. Detta innebär att mobbing idag sker mer dolt.  

 

X4: Vad som man kan se har skiljt sig i förändring med mobbing och trakasserier och så, de 
var ju lättare att få tag i förut för det hände i korridoren och så, nu sker det så mycket via 
datorn… och då ligger det i gränslandet hur mycket kan vi gå in i det här och tillhör det 
skolan? 

 

Direkt arbete – med eleven. 
Under detta tema men även nästa, det indirekta arbetet med eleven, kommer vi att använda de 

i teoridelen tidigare presenterade casework begreppen. Dessa är individ-i-situation/miljö, 

social diagnos, bedömning, jagstärkande/jagförändrande, problemlösning samt relationen 

mellan socialarbetare och klient.  
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kring eleven handlar också om en extern samverkan med föräldrar, psykiatrin eller 

Socialtjänsten. Den externa har vi dock inte undersökt i den här studien.  

 

• Den fjärde rubriken ger en bild av hur skolkuratorerna upplever sin arbetssituation 

från några olika perspektiv. Anledningen till att detta finns med är att organisation och 

arbetssituation påverkar i stor grad hur ett arbete kan bedrivas. 

 

Problematiken 
Under denna rubrik har vi valt att presentera problematiken som ett rent deskriptivt resultat. 

Syftet med detta är att sätta skolkuratorernas arbete i ett sammanhang, då det är problem av 

olika slag eleverna kommer med till kuratorerna. 

 

De flesta skolkuratorer ansåg att frågan om problematiken idag var knepig att besvara pga. 

dess omfång, ändå fick vi många och tydliga svar. Resultatet visar på till exempel skolk, 

skoltrötthet, mobbing, jobbiga hemförhållanden, livsfrågor, ensamma och ledsna barn, 

konflikter av olika slag, barn i sorg eller utåtagerande elever. Någon poängterade att det inte 

bara handlar om renodlade skolproblem, utan att andra faktorer ofta spelar in. Det 

genomgående alla kuratorer tog upp som de ägnade mycket av sin tid åt var konflikter och 

relationsproblem. Konflikter mellan elever uppgavs vara det vanligaste men även mellan elev 

och lärare/föräldrar togs upp.  

 

När föräldrar kontaktar kuratorn handlar det oftast om att kommunikationen med barnen inte 

fungerar, eller att de upplever sig ha svårt att kontrollera vad barnen gör och vilka de umgås 

med. Föräldrarna söker då kuratorn för stöttning hur de ska gå vidare och vill gärna att 

kuratorn ska prata med deras barn.  

Många av lärarna är enligt kuratorerna, bra på att notera när elever har det tufft på ett eller 

annat sätt samt göra kuratorn uppmärksam på situationen. I vissa fall finns dock lärare som 

engagerar sig så djupt i eleverna att de har svårt att släppa eleven vidare. Flera kuratorer 

uppgav att de önskade att dessa lärare i ett tidigare stadium skulle överlämna till kuratorn 

innan elevernas problematik eskalerar.  

 

En kurator uttryckte klart att det finns en del lärare som kontaktar kuratorn av den 

anledningen att de anser att eleverna var omotiverade och trotsiga.  
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Pål Repstad (1999) menar att några av de forskningsetiska reglerna handlar om information, 

konfidentialitet och hur uppgifterna ska nyttjas. Information gavs skriftligt innan besöket, men 

även vid intervjuerna. Denna information innehöll hur hanterandet av uppgifterna under men 

även efter att uppsatsen är färdig, kommer att ske. Inspelningar och noteringar kommer att 

raderas eller förstöras på annat sätt samt att innehållet endast är till för uppsatsens 

genomförande. 

 

Resultat och analys 
 

Vi har valt att presentera vår empiri genom att använda oss av intervjucitat, då vi anser att 

citaten i sig väl beskriver de intervjuades åsikter och tankar. Av den anledningen väljer vi 

också att göra vår analys i detta kapitel för att få ett bättre sammanhang och som Repstad 

(1999) påpekar inte trötta ut läsaren. Detta är lätt hänt när citat presenteras i ett kapitel och 

sedan analyseras i ett annat (sid.188) 

 

Vi har delat upp resultatet i de fyra teman som varit genomgående i vår studie. Dessa är 

problematiken, det direkta arbetet med eleven, det indirekta arbetet med eleven samt 

arbetssituationen.  Nedan ger vi en beskrivning om vad varje tema och rubrik kommer att 

innehålla. Analys kommer att ske i direkt anslutning efter varje tema genom de teorier vi valt, 

d.v.s. casework och gräsrotsbyråkrati. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

• Under den första rubriken som handlar om elevernas problematik, kommer vi kort 

presentera vad kuratorerna svarade angående detta. Denna fråga har vi valt att 

presentera som ett deskriptivt svar, för att få en bättre förståelse för det arbete 

kuratorerna utför.  

 

• Under den andra rubriken presenteras det direkta arbetet med eleven. Vi menar att 

detta innebär samtal, information och projekt, aktiviteter som sker ”öga mot öga” med 

elever både som individer och i grupp.  

 

• Den tredje rubriken presenterar arbetet kring eleven. Med detta menar vi det arbete 

som handlar om elevers problematik men som sker mellan kuratorn och andra vuxna. 

Detta innebär en intern samverkan med lärare, skolhälsa och resurspersonal. Arbetet 
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var och använde en överenskommen mall så att förutsättningarna för utskrifterna skulle vara 

så lika utformade som möjligt. Vi använde oss av olika tecken  

för att beskriva pauser, skratt och ohörbart tal. Vid något enstaka 

tillfälle har understrykning eller utropstecken använts när den  

intervjuade särskilt betonade något vi upplevde relevant för förståelsen. 

 

I vårt utskriftsmaterial numrerade vi kuratorerna X1 till X6 i den ordning intervjuerna 

genomfördes. Syftet med detta var att för vår egen del lättare kunna följa och hålla reda på 

vem som sagt vad inför sammanställning av resultatet. Vi har valt att även i 

resultatpresentationen benämna alla utplockade citat likaledes, trots att vi inte gör en 

jämförande studie mellan kuratorernas svar. På detta sätt visualiseras att vi använt oss av alla 

intervjuerna i vårt resultat. Dock kopplar vi inte ihop respektive intervju med specifika 

uppgifter kring kuratorerna, då vi inte finner någon anledning till att de skall gå att härleda. 

 

Grønmo (2006) beskriver att i kvalitativa studier kan det vara svårt att sortera den mängd data 

som samlats in, eftersom det insamlade materialet i regel består av en stor mängd text som ska 

analyseras. För att få en bättre överblick av sitt material gäller det att använda sig av någon 

metod för bearbetning och sortering av textmassan. Grønmo menar att en av de vanligaste 

metoderna är kodning av det insamlade datamaterialet. Kodning innebär att hitta generella 

eller typiska mönster i materialet, och kan vara nyckelord eller teman som återkommer i 

datamaterialet.  

 

Efter genomläsning av det utskrivna intervjumaterialet bestämde vi oss för att leta efter teman 

för att skapa struktur i resultatet. Fyra teman urskiljdes, dessa är problematiken, det direkta 

arbetet med eleven, det indirekta arbetet kring eleven samt skolkuratorernas arbetssituation. 

Härefter påbörjades sortering av resultat samt för de tre sistnämnda även ett analysarbete.     

 

Etiska överväganden  
Ett av de etiska överväganden vi hade att ta ställning till innan intervjuerna skedde, var ifall 

det fanns någon motivering till att uppgifterna skulle gå att härleda. Eftersom det inte är en 

jämförande studie mellan olika skolor såg vi ingen anledning till detta och har därför valt att 

låta de intervjuade vara anonyma. Samtidigt önskade vi att kuratorerna skulle känna sig fria i 

sitt sätt att svara vilket anonymitet kan bidra till.  

Xxx = ohörbart tal 
……= tankepaus i 
mening 
!  __ = särskild betoning
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kuratorer som svarat när vi ringt upp. Vid uteblivet svar har vi fortsatt neråt i listan tills 

antalet var uppfyllt. 

 

Efter förklaring via telefon av uppsatsens och intervjuns syfte mailade vi över vårt 

informationsbrev (bilaga 1) där vårt syfte med intervjun framgick skriftligt. Här beskrevs hur 

intervjumaterialet kommer att förstöras när uppsatsen var klar. I informationsbrevet framgick 

även våra mailadresser och telefonnummer ifall frågor eller förhinder från intervjupersonerna 

skulle uppkomma. 

  

Presentation av intervjudeltagarna 

Vi genomförde sex stycken intervjuer med skolkuratorer som arbetade på högstadiet, varav 

fem var kvinnor. Ingen av kuratorerna arbetade inom samma rektorsområde. Av de sex 

intervjuade hade fem en socionomutbildning i botten, en var socialpedagog. Alla hade olika 

erfarenheter från socialtjänsten med sig i bagaget. De intervjuade hade olika lång 

yrkeserfarenhet som skolkurator, från ett till tio år. Skolornas elevantal varierade inom 

upptagningsområdena, från 350 elever till nästan 1200 elever. Detta innebar att kuratorerna 

också hade olika antal skolor de delade sin tjänst mellan, från en skola till fem skolor. 

 

Genomförande  
Vid samtliga intervjuer användes två stycken Mp3 spelare och anledningen till detta var att ha 

”back up” om tekniken skulle fallera, vilket den gjorde vid en intervju. Fördelen med att spela 

in intervjuer enligt Denscombe (2000) är att det minskar risken för feltolkningar samt ökar 

möjligheten att hålla ögonkontakt samtalet igenom med den intervjuade. Varje intervju tog 

cirka 45 min och praktiskt fördelade vi intervjuerna mellan oss genom att en var den aktiva 

intervjuaren medan den andra satt reflekterande. Detta för att kunna ta upp eventuella 

följdfrågor, eller om intressanta svar från kuratorerna framkom som behövde utvecklas mer. I 

slutet av intervjuerna bad vi att få återkomma ifall något behövde kompletteras eller 

oklarheter skulle uppstå. 

 

Bearbetning 

Intervjuerna skrevs i huvudsak ut samma dag som de genomfördes, alternativt var de 

färdigskrivna dag två och resulterade i 70 sidor material. Vi skrev ut hälften av intervjuerna 
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ordningsföljden av frågorna samt låter den intervjuade tala öppet och utförligt om ämnet. När 

det gällde utformningen av frågeformuläret utgick vi från Denscombes (2000) och Grønmos 

(2006) riktlinjer, där vi använde oss av tre större öppna frågor med tillhörande följdfrågor 

(bilaga 2).  

 

Förutom det material som samlats in som förberedelse för intervjuerna, har även en 

datainsamling skett rörande tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Här har sökningar 

skett via olika biblioteksdatabaser under sökord ”skolkurator”, ”kurator”, ”socialt arbete 

skola” samt ”casework”. Goda råd och tips när det gäller litteratursökningar har erhållits från 

handledare och lärare i Växjö. Kontakt togs även med några andra universitet när vi hittade 

avslutade eller pågående avhandlingar inom vårt område, vilka alla vänligt försökte besvara 

våra frågor.  

 

Urval  
Vi har som urvalstyp valt strategiskt urval vilket Grønmo (2006) menar dels syftar till att 

utveckla begrepp och teorier som kan generaliseras för hela populationen, dels att studera 

utvalda enheter för att få en större förståelse för en grupp eller ett sammanhang det hela ingår 

i. Det sistnämnda stämmer med vårt syfte att förstå hur skolkuratorers sociala arbete bedrivs.  

 

Urvalsprocessen  

Vi bestämde oss för att det var kuratorer arbetande inom grundskolans högstadium som skulle 

vara vår urvalskategori. För att detta skulle vara genomförbart rent praktiskt, bestämde vi 

samtidigt att vi i första hand skulle söka efter dessa inom Kalmar län, för att resvägen skulle 

vara rimlig för oss båda. Vi beslöt oss för att intervjua sex kuratorer vilket innebar att vi 

behövde sträcka oss över ett flertal kommuner och kontakt togs med olika kommuners 

växeltelefonister för att sålla fram vilka skolkuratorer som var i tjänst. Eftersom 

huvudkriteriet var att arbeta på högstadiet framkom två varianter av tjänster, nämligen 

kuratorer arbetande mellan årskurs 1-9 eller årskurs 7-9. 

 

Vårt urval har varit en form av kvoturval (Grønmo, 2006), d v s kuratorerna som blivit 

uppbokade för intervju tillhör kategorin högstadiekuratorer och tillhörande de skolorna i 

Kalmar län vi valt ut för att få en viss spridning. Samtidigt är det slumpen som avgjort vilka 
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dess problem och samtidigt ta tillvara dennes rättigheter. Kontroll i sin tur handlar om 

att undersöka om klienten har rätt till service och i så fall av vilket slag. 

 

• Avstånd: En kontakt kan variera både när det gäller närhet och varaktighet. Begreppet 

närhet handlar om formen av samspelet, ansikte mot ansikte, telefonledes eller via 

korrespondens. Varaktigheten handlar om hur ofta dessa ”möten” sker, längden på 

mötena samt tidsperiodens längd de återkommande kontakterna sker. Ju tätare och 

långvarigare kontakten är mellan byråkraten och klienten, desto närmare kommer 

dessa parter varandra vilket i sin tur kan underlätta för klienten att få hjälp. 

 

Metod 
 

I metoddelen kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt med uppsatsen genom att 

beskriva hur arbetsprocessen fortskridit, innan, under och efter intervjuerna. 

 

Den vetenskapliga ansatsen 
Den kvalitativa forskningen utgår ifrån att försöka förstå ett fenomen, att komma nära och få 

del av människors tankar och erfarenheter (Bryman, 1997). Eftersom vårt syfte är att få 

förståelse av hur skolkuratorers sociala arbete med och kring eleverna ser ut idag har vi valt 

att i vår studie använda en kvalitativ ansats. Genom kvalitativa intervjuer har vi möjligheten 

att fånga olika kuratorers personliga erfarenheter och uppfattningar kring ämnet.  

Styrkan med den kvalitativa intervjun är att fånga olika personers uppfattning om ett ämne. 

Den kvantitativa undersökningen strävar efter att mäta fenomenet och omvandla det till siffror 

och statistik (Denscombe, 2000).  Om vi hade valt att göra en kvantitativ undersökning så 

hade vi gått miste om kuratorernas egna ord och formuleringar kring sitt arbete med eleverna. 

 

Datainsamling 
Grønmo (2006) beskriver att det centrala i den informella intervjun är samtalet mellan 

intervjuaren och respondenten. Intervjuaren använder sig av en intervjuguide med riktlinjer att 

gå efter under samtalet, i övrigt är det en öppen dialog. Oftast är bara ämnet bestämt och det 

finns inga fasta svarsalternativ klara. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjumanual 

vilket Denscombe (2000) beskriver ger möjligheten till mer flexibilitet när det gäller 
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Som tidigare nämnts är det direktkontakten med klienten som är kännetecknet för en 

gräsrotsbyråkrat. Relationen mellan dessa två är därför mycket viktig, dels är klienten 

konsument av tjänsten, dels ”råmaterial till gräsrotsbyråkratens åtgärder” (sid. 43).  Allt sker 

dock i en kontext där organisationen i sig är den som bestämmer ramarna för vad som anses 

relevant att arbeta med. Kontakten är alltså förutom en interaktion mellan två människor 

också en kontakt mellan klient och organisation. Detta kan i sin tur ses som att den 

hjälpsökande människan måste för att bli hjälpt, anpassas efter organisationens regelverk 

(Johansson 1992). 

 

Klientrelationen kan enligt Johansson (1992) definieras genom fem olika dimensioner. Dessa 

beskriver han så här: 

 

• Regel-bundenhet: Detaljerade regler som styr verksamheten innebär både en 

begränsning och skydd för gräsrotsbyråkraten. Begränsningen innebär att det kan vara 

svårt att anpassa arbetet efter uppkomna situationer, samtidigt som ett tydligt 

regelverk går att ta skydd bakom. Minskar regelbegränsningarna, minskar även 

skyddet för tjänstemannen, samtidigt som detta kan ha fördelar för klienten.  

 

• Specialiseringsgraden: Denna dimension handlar om vad organisationen bedömer som 

relevanta arbetsuppgifter samt hur snävt organisationen specialiserar sin verksamhet. 

Dels handlar det om råmaterialets natur – klienten – och hur väl byråkraten förstår 

detta för att både ha möjlighet att standardisera handläggningen och hur säker/osäker 

handläggningen blir. Dels handlar det om antalet exceptionella fall är stort eller litet, d 

v s hur komplicerade problemen är och hur djupt byråkraten behöver/vill/är styrd att 

gå in i dem. 

 

• Tid per ärende: Det finns en produktivitetsaspekt på gräsrotsbyråkraternas arbete, d v 

s ärenden får inte ta hur lång tid som helst. Här påverkar specialiseringsgraden, då en 

snävare specialisering minskar behovet av information som i sin tur snabbar på 

hanteringen. 

 

• Intresseorientering: Denna dimension innebär att klientrelationen blir en avvägning 

mellan service och kontroll. Service är de åtgärder som sker för att hjälpa klienten med 
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Relationen socialarbetare – klient 
Casework betonar vikten av relationen mellan socialarbetare och klient som ett redskap i 

arbetet.  Enligt Payne (2002) lade funktionalisterna vikt vid samspelsprocessen som det 

egentliga sociala arbetet. Woods och Hollis menade att socialarbetaren kan påverka klientens 

omgivning men för att ett socialt arbete med klienten ska ske krävs en god relation dem 

emellan. För det ego-inriktade caseworkarbetet liknas den yrkesmässiga relationen vid vanliga 

mellanmänskliga relationer trots att det endast är klientens behov som diskuteras och 

socialarbetarens engagemang bör hållas på en professionell nivå (a.a.). 

 

Perlman (1969) refererar denna relation till mer av ett tillstånd mellan två personer som 

påverkar varandra och målet de har är detsamma. Syftet med en stark relation mellan 

socialarbetaren och klienten är att skapa en trygghet som i sin tur kan leda till positiva 

förändringar för klienten. 

 

Gräsrotsbyråkrati 
Gräsrotsbyråkrati är ett begrepp som härstammar från Michael Lipsky’s ”street-level 

bureaucracy”.  Lipsky menade att de offentligt anställda tjänstemän som i sitt arbete har en 

direktkontakt med klienter och samtidigt har ett väl tilltaget handlingsutrymme för att utföra 

sina arbetsuppgifter, arbetar i en ”street-level bureaucracy”. Skolan är en av dessa offentliga 

arenor där dessa gräsrotsbyråkrater kan arbeta, enligt Lipsky (1980). 

 

Denna direktkontakt som Lipsky talar om är av en ansikte-mot-ansikte natur, enligt Johansson 

(1992). Roine Johanssons vidaretolkning av Lipsky’s begrepp innebär dock att även 

telefonkontakt och korrespondens tillhör klientkontakten och därmed ingår som en del av 

gräsrotsbyråkratin. En gräsrotsbyråkrats handlingsutrymme när det gäller sitt arbete är väl 

tilltaget, både när det gäller insats, bedömningar samt ifrågasättande eller omvärdering av 

klientens krav och behov. Handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraten är i sig svårt för 

organisationen att överblicka. Dels är arbetet svårt att kontrollera då direkt arbete med 

människor sällan går att enkelt bedöma som ”bra eller dåligt, rätt eller fel” (sid. 45).  Dels har 

gräsrotsbyråkraten en gränsöverbryggande position genom sin kunskap om både klienten och 

organisationens möjligheter. Dessa dubbla roller skapar också en unik maktmöjlighet (a.a.). 
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Även för Perlmans (1969) problemlösande variant är det de aktuella problemen i individernas 

livssituation som ska lösas. Det är svårigheter och behov av råd, stöd eller materiella ting som 

skapat den situation klienten hamnat i. Den ego-inriktade caseworkvarianten enligt Goldstein 

(Payne, 2002) har strategier som kan likställas med inriktningen för arbetet när det gäller 

individ-i-situation. Dessa omfattar förutom direkt påverkan av klienten även indirekt påverkan 

av yttre ”betingelser” (sid.132) såsom miljön. 

 

Social diagnos – bedömning 
Den sociala diagnosen var Richmonds bas i sitt arbete med teori och praxis. Syftet med 

diagnosen var att eventuella resurser skulle få en objektiv fördelning, ”rätt diagnos, rätt 

resurs” (Levin, 2000). Diagnos handlar om att sätta in problemet i en kategori, som ett led 

 i den framtida arbetsprocessen. Vi menar att även begreppet bedömning omfattar samma sak. 

Bedömningen kan som i Perlmans (1969) fall betyda att problemet ”faller inom ramen för 

casework”. Payne (2002) beskriver att även Goldstein använder bedömning av klientens 

situation och tidigare lösningsförsök som en av tre huvudaspekter i den ego-inriktade 

varianten. 

 

Jagstärkande – jagförändrande - problemlösande 
Goldstein skiljer på stärkande och förändrande enligt Payne (2002). De jagstärkande 

insatserna är av kortsiktig natur och behandlar aktuellt beteende, medvetna tankar samt 

förändring av miljön. Det jagförändrande innebär reflekterande tekniker, har långsiktigare mål 

och inriktar sig på att lösa känslomässiga konflikter (sid.133).  

 

Det sociala caseworkarbetets övergripande syfte är att hjälpa klienten lösa sina egna problem. 

I den funktionella skolan var Smalley en av företrädarna under lång tid och Pettersson (2001) 

beskriver hur Smalley betonade att även om klienten skulle förändras var socialarbetarens roll 

att ”frigöra klientens egen kraft så att han kan själv välja och växa” (sid. 156). I Perlmans 

(1969) problemlösande modell beskrivs att klienten brister i förmågan att lösa sina problem 

och det är med detta socialarbetaren professionellt ska arbeta. Processens mål är att ”så 

påverka klienten-personen att han kan effektivt ta itu med sina problem och/eller att så 

påverka problemet att det blir löst eller att dess verkningar neutraliseras” (sid. 12).  
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Praxis måste vara på det konkreta planet d.v.s. i den levande mångfalden. 
Motsvarigheten till praxis på det intellektuella planet är den konkreta analysen där man 
beaktar hela mångfalden av omständigheter. För att det konkreta skall bli användbart 
för praxis måste en abstraktion (teoretisering) ske……. Nästa steg i modellen består av 
en rörelse mot det konkreta. Det abstrakta tänkandet, teorin, måste till den konkreta 
nivån, till praxis, där teorin kan användas för konkret analys och handling (sid. 99) 
 
 

 (Soydan sid. 99) 

 

Även Malcolm Payne (2002) beskriver de olika varianterna av casework på ett tydligt sätt 

med en början i Woods och Hollis redogörelse för casework, dels som en psykosocial 

behandlingsform, dels som ingående i den diagnostiska teoritraditionen. Payne menar att 

”teorins empiriska bas utgörs av ackumulerad praktisk erfarenhet” (sid.120).  

 

Som beskrivits under rubriken tidigare forskning, framkom efter Richmond flera olika 

varianter av casework. De olika modellernas utveckling har mycket gemensamt, det som 

varierar dem emellan är hur de centrala begreppen modifierats och använts. Istället för att i 

analysen utgå från en caseworkmodell har vi därför istället valt att ta fasta på dessa begrepp 

vilka vi presenterar nedan. Samtidigt kopplar vi dem till de olika varianterna av casework. 

 

Individ-i-situation/miljö 
Detta begrepp baserar sig på att fokus i casework ligger på den nuvarande situationen som är 

aktuell att lösa. För Woods och Hollis (Payne, 2002) innebar individ-i-situation att samspelet 

mellan olika människor samt människor och samhälle var det område där problem uppstod, en 

s.k. ”obalans”. Det sociala caseworkarbetets uppgift var att lösa dessa problem för att uppnå 

balans igen. Begreppet beskrivs också som individ-i-miljö, samhället.  
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samhällsarbete tillbaka mot de individinriktade metoderna. Pettersson menar att ämnesvalen 

därmed speglar den allmänna utvecklingen inom det sociala arbetet. 

 

Teoretiska perspektiv 
 

Vår uppsats handlar i första hand om skolkuratorers sociala arbete med och kring eleverna. Vi 

menar att detta är en form av psykosocialt arbete och har därför valt casework som en lämplig 

utgångspunkt för analysen. Vi kommer även att använda oss av begreppet gräsrotsbyråkrati 

för att analysera den arbetssituation skolkuratorerna anser sig ha, då vi menar att även den 

påverkar hur de kan utföra sitt arbete.  

 

Casework  
Hur man ser på individen är av stor betydelse för både psykologi och socialt arbete och ett 

område där dessa två vetenskaper samverkat för att utveckla arbetssätt för sociala problem är 

”social casework”. Enkelt beskrivet innebär casework att det sociala arbetet ska vara knutet 

till den enskilde individen och dennes problem. Syftet är att genom olika metoder hitta en 

problemlösning. 

 

Petterson (2001) beskriver att casework under sin framväxt i USA samt vid överförandet till 

Sverige hade en turbulent och stridig bana, men av olika orsaker. På den amerikanska sidan 

skedde motsättningarna inom professionen, medan det i Sverige skedde mellan det sociala 

arbetet och andra vetenskapers professioner. En anledning till denna skillnad kan vara att i 

Sverige fördes caseworkmetoden in utan sin historik eller teoribyggnad. Diskussionen om 

dessa begrepp går att se som teoribygge eller inte har hela tiden existerat, och Pettersson (a.a.) 

själv har en avvaktande hållning när det gäller Richmonds arbete. Pettersson refererar dock 

till Haluk Soydans studie i ämnet från 1993 som relevant, där han placerar in Richmond i en 

induktiv teoribildning, från praxis till teori. 

 

Haluk Soydan (1993) är mycket tydlig i sin åsikt att framförallt andra hälften av Richmonds 

yrkesliv handlade om en förankring av de tidigare praktiska erfarenheterna i ett ”teoretiskt 

fundament” (sid. 100). Detta beskriver han i nedanstående modell som visar hur teori och 

praxis ingår i ett sammanhang av både abstrakta och konkreta faktorer. Soydan skriver: 
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Casework med sin inriktning på individers problemlösning fick framgång hos de svenska 

kuratorerna som börjat anställas inom hälsovården och var här dominerande under 50- och 60-

talen. Únder1970-talet började dock alternativ utformas genom ett mer gruppinriktat arbete. 

Familjen fick också en större betydelse i det sociala arbetet vid denna tid, i betydelsen av att 

individen var bärare av eller symtom på familjens gemensamma problematik (Levin, 2000).   

 

Ulla Pettersson (2001) gör en historisk genomgång av det sociala arbetet från filantropin fram 

till våra dagar i Socialt arbete, politik och professionalisering och menar att casework har 

funnits med så länge att det intar en självklar plats när det gäller professionellt socialt arbete. 

Pettersson beskriver dels den parallella utvecklingen i USA och Sverige under 1900-talet, dels 

hur försöken att inplantera casework i Sverige gjordes under 1950-talet av Marja Almqvist, 

lektor i social metodik vid Socialhögskolan i Stockholm. En av anledningarna enligt 

Pettersson till att casework hade en kort men intensiv period i Sverige var att själva 

introduktionen enbart överförde arbetsmetoden. Utan dess turbulenta historik, försök till 

teoribildning eller uppföljning av de caseworkmodeller som växte fram i USA. En annan 

anledning kan vara att just Almqvist som viktig förespråkare av socialvårdsmetodik, som 

casework bytte namn till i Sverige, avled hastigt 1966 (a.a.) 

 

Även i USA bytte casework namn för att slutligen under 1970-talet kallas ”clinical social 

work”. The National Association of Social Workers (NSAW) accepterade så småningom 

begreppet och menade att det fortsatt skulle innefatta ett person-i-situation perspektiv, men 

ändå arbeta med både individ och miljö (Pettersson, 2001). NSAW är en sammanslutning av 

professionella organisationer som hanterar regelverket när det gäller certifiering och 

legitimering av medlemmar. I slutet av 70-talet började clinical social workers utarbeta en 

egen forskarutbildning och från 1981 bedrivs den vid California Institute for Clinical Social 

Work. Enligt Pettersson etablerades denna utbildning p.g.a. åsikter rörande den traditionella 

forskningen inom socialt arbete som ansågs för positivistisk och inte anpassad till den kliniska 

verkligheten (sid. 267). 

 

Som vi tidigare beskrivit medförde 1970-talet svårigheter för casework och dess 

individinriktade arbete, till förmån för de mer gruppinriktade alternativen. Dellgran och Höjer 

genomförde 1998 en avhandling angående innehållet i det sociala arbetets 

doktorsavhandlingar samt C- och D-uppsatser. Enligt Pettersson (2001) kan vi i dessa 

uppsatser se en förskjutning återigen men nu från 1970-talets framhållna grupp- och 
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En andra mötespunkt mellan psykologi och socialt arbete är enligt Levin (2000) casework. 

Mary Richmond var på 1920-talet caseworks föregångare och byggde sin teori på en 

diagnostisk grund, liknande läkarnas medicinska diagnostisering. Det sociala arbetet skulle 

baseras på ett vetenskapligt tankesätt och inte på moraliska bedömningar. Den diagnostiska 

skolan (sid.126) byggde på Richmonds tankar och den sociala diagnosen skulle se till att 

resurser i arbetet fördelades på ett objektivt sätt, d v s rätt diagnos skulle medföra att ”rätt” 

insats initierades (a.a.) 

 

I en ständig diskussion med Richmond angående hennes diagnostiska modell var Jane 

Addams. Båda kvinnorna var lika betydelsefulla för uppkomsten av det sociala arbetets 

praktik och teori, men de hade olika uppfattningar om orsakerna till sociala problem. 

Richmonds teori byggde på att det var hos individen som orsaken skulle sökas medan 

Addams istället förespråkade samhället som skapare av problem. Addams startade ett 

”settlement” mitt i Chicagos slumområde som fick namnet Hull House, och bedrev där 

praktiskt socialt förändringsarbete. Settlementrörelsens grundtankar om lösningen till sociala 

problem var att utgå ifrån och leva nära individens vardag. Allteftersom Hull House 

utvecklades framkom betydelsen av att förankra rörelsens praktiska förändringsarbete i social 

forskning (Soydan, 1993).   

 

Efter Richmonds påbörjade arbete utvecklades casework i olika riktningar. Den 

funktionalistiska teorin om casework utvecklades under 1930-talet med Ruth Smalley som 

förespråkare. Här undveks det medicinska tänkandet och istället lades vikten vid att utveckla 

klientens egna resurser, dock begränsat av den hjälpande institutionens ramar (Pettersson, 

2001). Vid samma tid sällade sig Florence Hollis och sedermera Mary Woods, till den 

diagnostiska teoritradtionen inom casework (Payne, 2002). De menade att casework handlade 

om att förbättra människors relationer i specifika situationer – individ-i-situation. Vid denna 

tid började den diagnostiska varianten kallas psykosocialt casework. 

 

De diagnostiska och funktionella inriktningarna var föregångare till Helen Perlmans 

problemlösande casework. Här låg fokus på aktuella svårigheter i miljön, och klientens 

möjligheter att lösa dessa själv behövde förbättras. Detta tankesätt bottnade i jagpsykologi 

precis som Eda Goldsteins ego-inriktade casework, vars tre huvudaspekter är bedömning, 

intervention och relationen mellan socialarbetare/klient (a.a.). 
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Sociologerna Mats Börjesson och Eva Palmblad (2005) beskriver skolan som en plats där 

barns avvikelse är detsamma som att de inte uppfyller skolans krav och förväntningar på 

prestation. I och med att avvikelsen uttalas, aktiveras samhällets arsenal av åtgärder med syfte 

att ändra det avvikande. Hit hör särskiljandet av skolbarn, som när de mobbade barnen får 

byta skola, eller när barn med stödbehov placeras i egen klass/undervisning. Börjesson och 

Palmblad skriver  

 
Mycket är sig likt i skolan över tid, inte minst politiken att med hjälp av särskiljning,  

nå en smidighet i klassrummet (s.10) 

 

Studien Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan av Magnus Tideman 

m.fl. (2004) är ett samarbete mellan forskningsområdena socialt arbete och pedagogiken. De 

har undersökt den utbildningspolitiska visionen ”En skola för alla”, för att se om den har 

kommit närmare sitt syfte nämligen att de som anses avvikande istället ska ses som en resurs. 

Den officiella ambitionen att mångfalden av människors olikhet även inom skolan är något 

positivt, har dock inte haft det genomslag som önskats. Istället har utvecklingen under 1990-

talet gått i motsatt riktning med en mer segregerande skola istället för inkluderande. Elever 

med olika förutsättningar särskiljs mer idag än innan och som exempel påvisas den ökade 

gruppen särskoleelever samt fler undervisningsformer i olika stödgrupper. Detta innebär att 

elever med olika förmågor möts allt mindre i den dagliga undervisningssituationen (sid. 225). 

Utvecklingen av ”En skola för alla” har troligen försvårats av skolans betygssystem men även 

av den mer teoretiska inriktning skolan har idag. Dessa faktorer förstärker ytterligare skolans 

uppgift att sortera eleverna beroende på deras problem och svårigheter menar Tideman (a.a.) 

 

Caseworks historiska utveckling 
Claes Levin (2000) beskriver hur psykologin och det sociala arbetet mötts i olika former av 

samverkan och områden från 1900-talets början och framåt. Vid sekelskiftet inrättades en 

lagstiftning rörande barn som antingen var hotade eller hotande. Denna syftade till att både 

skydda barn mot vanvård, men även samhället från de konsekvenser vanvården ansågs kunna 

ha, nämligen en utveckling av framtida brottslingar.  Idéer om att möjlighet fanns till ett tidigt 

utpekande av vilka barn som kunde hamna på brottets bana, ledde till insikter rörande vikten 

av förebyggande arbete. Vid denna tid innebar det att avskilja barnen från riskmiljön d.v.s. 

hemmet, och istället skulle fostran ske via psykiska institutioner, psykisk barnavård, 

fosterhem eller uppfostringsanstalter (a.a.).  
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förs även skolhälsa och elevvård in under detta begrepp, ibland kallas denna sistnämnda 

konstellation istället elevhälsateam. 

 

Skolkurator: Den korrekta benämningen för en kurator arbetande inom skolan är skolkurator, 

detta för att göra en åtskillnad mot kuratorer arbetande inom sjukvården. Själva talade 

skolkuratorerna dock oftast om sig själva som kuratorer varför vi använder oss av båda 

uttrycken i uppsatsen synonymt. 

 

Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik har vi valt att lägga litteratur rörande problematik i skolan samt casework. 

Vi vill också ge en historisk tillbakablick på casework för att presentera och sätta det i dels ett 

historiskt – teoretiskt sammanhang, dels visa dess position som ett psykosocialt arbetssätt. 

 

Särskiljandet av elever 
Dellgran och Höjer (2003) beskriver att områdena försörjningsstöd/socialbidrag, sjukvård och 

skola motsvarar en dryg tredjedel av det praktiska sociala arbetet för yrkesverksamma 

socionomer. Trots detta har fram till våren 2002 bara 8 % av den svenska seniora forskningen 

inom socialt arbete ägnats dessa områden, och när det gäller skolkuratorers verksamhet är den 

i princip noll. Istället presenteras forskning som berör skola och elevproblematik ofta från 

pedagogers men även sociologers synfält. Här har forskningen på senare tid bl.a. handlat om 

varför skolan anser att elever har/är ett problem, diagnostiseringen av dessa samt skolans roll 

som fostrande och sorterande institution. 

 

I Kategorisering av barns ”problem” i skolans värld av Christina Hellblom-Thibblin (2004) 

finns en tydlig beskrivning av hur skolan har diagnostiserat och sorterat elever. Studiens 

omfattning är 50 år, mellan 1944 till 1989. Hellblom-Thibblin visar här att behovet från 

skolans sida att sätta en diagnos på eleven har funnits med under hela den här tiden, även om 

diagnoserna delvis ändrar karaktär namn och syfte genom åren (s.121). Hellblom-Thibblin 

beskriver att idag har diagnostiseringen emellanåt ett ekonomiskt syfte, för att lättare kunna 

motivera olika former av stöd till eleven.  
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Kuratorns roll i skolan är att lyfta och identifiera de problem som blir aktuella och genom sitt 

arbete lösa eller förebygga dem, samtidigt som kuratorernas arbete påverkas av olika aktörer. 

Elever behöver hjälp, kollegor önskar resultat, arbetsledningen har mål- och handlingsplaner i 

fokus samt föräldrar med sina perspektiv. Vi menar att detta kan vara faktorer som påverkar 

både vad som anses problematiskt och själva arbetet med problemen. 

 

Skolans arbete med barn och ungdomar uppmärksammas oftast från lärarnas pedagogiska 

perspektiv varför vi anser det vara ett intressant område att istället studera från det sociala 

arbetets perspektiv. Samtidigt beskriver Peter Dellgran och Staffan Höjer (2003 sid.216) i 

Socialt arbete – en nationell genomlysning av ämnet, en brist i framförallt den seniora 

forskningen inom skolkuratorers och skolans verksamhetsområde. Detta gör området 

intressant även ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Vi vill öka förståelsen inom 

detta område genom att studera hur det sociala arbetet rörande grundskoleelever ser ut idag, 

och vi vill göra det från den profession inom elevvården som finns representerad på många 

skolor, nämligen skolkuratorns.  

 

Syfte/Frågeställningar 
 

Vårt syfte är att få en förståelse för hur det sociala arbetet i dagens svenska grundskola 

bedrivs genom att låta ett mindre antal av elevvårdens skolkuratorer beskriva sitt arbete kring 

och med eleverna. Vi anser att även skolkuratorernas arbetssituation påverkar hur de upplever 

sina möjligheter att utföra det sociala arbetet. De övergripande frågeställningar vi kommer att 

använda oss av är: 

 
• Hur arbetar skolkuratorer med elevernas problem? 

• Hur uppfattar skolkuratorerna sin arbetssituation? 

 

Centrala begrepp 
Resursteam och elevhälsateam: Dessa begrepp används med olika innebörd och i olika 

varianter beroende på vilken kurator vi talat med. Vi har konstaterat att generellt gäller 

begreppet resursteam som ett samlingsnamn för resurspersonal av något slag. De kuratorerna 

uppgav själva var resurspedagoger, talpedagoger, specialpedagoger och hörsellärare. Ibland 
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Regelbundna kontroller av elevernas fysiska hälsa började införas och anledningen till detta 

var att samhället ville förbättra folkhälsan. I takt med att denna förbättring skedde började 

skolhälsovården att arbeta mer förebyggande och hälsoinriktat. Detta gällde dock i huvudsak 

läroverken. Landsbygdens folkskolor var ofta utan skolhälsovård ända fram till 1944 då ett 

generellt, villkorat statsbidrag utbetalades. Villkoret var då att det skulle finnas skolläkare och 

skolsköterskor vid alla skolor i kommunen (SOU 2000:19). 

 

De problem som skolhälsovården arbetat med har förändrats genom åren. I början av 1900-

talet var uppmärksamheten riktad mot elever som bl.a. led av trötthet, aptitlöshet och 

huvudvärk. Under 1930- och 1940-talet började det bl.a. talas om vanartiga, antisociala och 

nervösa barn. Under 1900-talets andra hälft var det istället elever med läs- och 

skrivsvårigheter, talsvårigheter, försenad utveckling, psykiska särdrag och DAMP som 

benämndes (Hellblom –Thibblin, 2004). Skolhälsovården i dagens svenska grundskola består 

av skolsköterska och skolläkare. Det är obligatoriskt för kommunen att tillhandahålla 

skolhälsovården, vars verksamhetsområde finns reglerat i Skollagen. Målet för 

skolhälsovården är att följa elevers utveckling och med främst förebyggande arbete bevara 

och förbättra elevernas hälsa (Svensk Författningssamling, 2006). 

 

Som en stödfunktion bredvid skolhälsovården finns elevvården och på 1950-talet började 

kuratorer anställas inom skolan. Anledningen till detta var att skolan ansåg det fanns ett akut 

behov av skolpersonal som skulle samverka med hemmen och barnavårdsmyndigheterna. Lgr 

1969 - Läroplan för grundskolan - motiverar kuratorernas närvaro med att beskriva dem som 

skolans sociala experter, dit elever och föräldrar kunde vända sig med personliga eller sociala 

problem. Samtidigt skulle kuratorerna vara den samverkande kontakten med samhällets 

övriga sociala institutioner (SOU 2000:19). 

 

Vård av elever är idag något all skolpersonal är inblandad i men de yrkeskategorier som ingår 

i den specifika benämningen elevvård är skolkuratorer och skolpsykologer, ibland även 

syokonsulenter. Elevvården är i motsats till skolhälsan ännu inte lagstadgad utan en 

rekommendation från Skolverket och därmed är det är upp till kommunerna hur de vill 

organisera eller inrätta dessa tjänster (Wester, 2005). Skolkuratorn kan betraktas som skolans 

socialarbetare menar Yvonne Wester, eftersom kuratorns arbetsuppgifter ofta handlar om att 

hjälpa elever med konflikthantering, relationer samt sociala och känslomässiga problem 

(sid.15). 
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Inledning 
 

”Kalle! Du kan ju inte sitta stilla. I eftermiddag får du faktiskt gå ner och jobba i Obs-

klassen”. Till observationsklass fick de elever gå som störde ordningen i klassrummet, 

antingen genom att de var allmänt stökiga eller omotiverade men även de elever som behövde 

extra stöd i något ämne anslöts till denna grupp. Detta är en minnesbild av hur man hanterade 

jobbiga situationer i klassrummet i början av 1970-talet. Då var det mest pojkar som hade 

”myror i brallan”, medan flickorna var tysta och ”snälla” i bänken. Idag kan vi som vuxna 

förstå att ibland var det just behovet av stöd som skapade stökigheten.  

 

Eftersom vi är två som skriver denna uppsats och det skiljer 10 år mellan oss i ålder, 

upptäckte vi att med oss i diskussionen hade vi många olika, men även flera samstämmiga 

upplevelser av skolans sätt att hantera elever och deras problem. Vi började fundera över, vad 

som egentligen hänt i skolan under de här 35 åren inom detta område. 

 

I samhället finns idag en debatt som påtalar att barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar.  

Detta innebär att det finns elever som dagligen brottas med omständigheter i sina liv de har 

svårt att hantera själva. Vi upplever att skolans sätt att hantera dessa problem sällan lyfts upp i 

debatten och det vi hela tiden återkom till i vår diskussion var samma frågor: Hur har elever 

det idag, fångar skolan upp eventuella problem och vem arbetar med detta? Vi insåg att vi 

hade otillfredsställande kunskaper om hur skolhälsovård och elevvården är uppbyggda idag, 

de instanser vi tror i första hand kommer i kontakt med elevers problem. Samtidigt tyckte vi 

det vore intressant att få veta vad som har lett fram till dagens organisation och genom detta få 

med oss en bild i problemformuleringen av hur elevvården och dess skolkuratorer historiskt 

har växt fram. 

 

Problemformulering 
 

Skolans ansvar för elevernas hälsa och välbefinnande har funnits med sedan mitten av 1800-

talet, då den allmänna skolan infördes. Den första skolhälsovårdens undersökningar bestod av 

att se över elevernas hygieniska förhållanden både i skolan och i hemmet. Mer allvarliga 

sjukdomar som härjade vid denna tid var difteri, polio och tuberkulos - sjukdomar som var 

svåra att få bukt med eftersom det inte fanns någon effektiv behandling (SOU 2000:19). 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att ge en insyn i det sociala arbetet som sker inom den svenska 

grundskolan ifrån skolkuratorns perspektiv. Uppsatsen handlar främst om hur 

skolkuratorernas arbete ser ut med eller kring eleverna och deras problem. Samtidigt är 

arbetssituationen av vikt, för hur möjligheterna upplevs för utförandet av det sociala arbetet. 

Skolan är en arena där eleverna tillbringar mycket av sin tid och där elevernas problematik 

kan uppmärksammas av de personer som finns runt eleven. Resultatet bygger på kvalitativa 

intervjuer med skolkuratorer som arbetar på högstadiet. De teoretiska begrepp vi använt oss 

av vid analysen är casework och gräsrotsbyråkrati. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att problematikens art är av varierande karaktär men det 

område som kuratorerna generellt lägger sin mesta tid på är konflikthantering. Det som 

tillkommit som ett nyare fenomen, är de problem den moderna tekniken skapat i form av 

anonyma trakasserier och mobbing via Internet och mobiltelefoner. Kuratorerna har olika 

inriktningar och metoder de arbetar efter, i huvudsak problemlösande eller jagstärkande. 

Genomgående är det samtalet i olika varianter som är metoden/verktyget i det sociala arbetet 

för skolkuratorer, vare sig det handlar om arbete med eller kring eleven. Svårigheterna i 

arbetet som skolkurator upplevdes nästan aldrig vara eleverna. Istället påtalades vikten av att 

sätta gränser mot lärarkollegor men även gränsa vad som tillhör skolans område. Detta 

beskrevs svårt då arbetsbeskrivningarnas vaghet ofta lämnade ett stort tolkningsutrymme. Det 

sistnämnda samt den nära klientkontakten är utmärkande för en gräsrotsbyråkrat.
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