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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få förståelse för hur skolkuratorer ser på sitt arbete och sin 

yrkesroll. Vi har därför valt en hermeneutisk ansats och en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Nio skolkuratorer har blivit intervjuade. Frågorna har utformats utifrån en låg grad 

av standardisering och strukturering. Intervjupersonernas svar har bearbetats och därefter 

analyserats med två teorier. Teorierna är J. Richard Hackmans och Greg R. Oldhams 

motivationsteori och Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, som vi har använt för att få 

svar på dels hur människor upplever sitt arbete och dels vilket handlingsutrymme de har i 

arbetet.  

 

I rollen som den enda sociala experten bland pedagogerna anser sig de flesta av 

skolkuratorerna kunna hävda sitt synsätt och därmed sin professionalitet. Ett fåtal av dem 

menar ändå att de har svårt att stå emot pedagogernas önskemål. De anser trots det att deras 

primära uppgift är att stötta eleverna i skolan. I vår studie har det visat sig att kuratorerna 

enligt sitt sätt att se det har stort handlingsutrymme i sin yrkesroll. Majoriteten av dem menar 

att de har stora möjligheter att själva bestämma över sitt arbete både när det gäller metodval, 

insatser och planering.  

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING..................................................................................................................................................................1 
BAKGRUND..................................................................................................................................................................1 
PROBLEMFORMULERING.............................................................................................................................................2 
SYFTE ..........................................................................................................................................................................3 
FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................................................................3 
CENTRALA BEGREPP OCH DEFINITIONER ...................................................................................................................3 
AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................................4 

KUNSKAPSLÄGET.....................................................................................................................................................4 
SKOLAN – EN ORGANISATION MED SOCIALT ANSVAR ...............................................................................................5 
VAD SÄGER LAGEN .....................................................................................................................................................5 
ELEVVÅRDENS ROLL OCH MÖJLIGHETER ...................................................................................................................5 
SKOLKURATORNS OLIKA ARBETSUPPGIFTER .............................................................................................................7 

Skolkuratorns organisatoriska placering ............................................................................................................8 
SKOLKURATORNS UNIKA STÄLLNING ........................................................................................................................8 
DET SOCIALA ARBETET I SKOLAN HAR ÄNDRAT RIKTNING .......................................................................................8 
VÅR MOTIVERING TILL FORSKNINGSÄMNET..............................................................................................................9 

TEORETISKA PERSPEKTIV.................................................................................................................................10 
MOTIVATIONSTEORI – JOBBKÄNNETECKENSMODELLEN ........................................................................................10 
STREET-LEVEL BUREAUCRATS - GRÄSROTSBYRÅKRATER......................................................................................11 

METOD ........................................................................................................................................................................12 
VETENSKAPSTEORETISK FORSKNINGSANSATS ........................................................................................................12 
HERMENEUTIK – EN ANSATS ....................................................................................................................................12 
KVALITATIV METOD .................................................................................................................................................14 

Intervjumetod.......................................................................................................................................................14 
URVAL .......................................................................................................................................................................14 
DATAINSAMLING ......................................................................................................................................................15 
BEARBETNING AV INTERVJUER ................................................................................................................................16 

Tal till text............................................................................................................................................................16 
Nyckelord för textbearbetning ............................................................................................................................17 

PERSONGALLERI........................................................................................................................................................17 
ETISKA ÖVERVÄGANDE ............................................................................................................................................18 

RESULTAT .................................................................................................................................................................19 
SKOLKURATORERNAS PERSPEKTIV ..........................................................................................................................19 
SKOLKURATORNS SYN PÅ SITT YRKE .......................................................................................................................20 
HUR TÄNKER SKOLKURATORERNA OM LOJALITET ..................................................................................................21 
HAR SKOLKURATORERNAS INTENTIONER FÖRVERKLIGATS?..................................................................................22 
HAR SKOLKURATORERNAS INSTÄLLNING FÖRÄNDRATS?.......................................................................................23 
SKOLKURATORNS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA I SITT ARBETE ..............................................................................24 
”MAN KAN GÖRA SITT BÄSTA OCH INGEN KAN GÖRA MER ÄN SÅ”.........................................................................25 
OM SKOLKURATORN FÅR VÄLJA ..............................................................................................................................26 
DET I KURATORSROLLEN SOM INTE KÄNNS BRA......................................................................................................27 

ANALYS.......................................................................................................................................................................28 
HUR SKOLKURATORER UPPFATTAR SINA ARBETEN.................................................................................................28 

Variationsskicklighet i arbetet............................................................................................................................28 
Arbetets identitet .................................................................................................................................................30 
Arbetets betydelse................................................................................................................................................30 
Autonomi..............................................................................................................................................................31 
Återkoppling ........................................................................................................................................................33 

TRE VILLKORSVARIABLER........................................................................................................................................33 
Kompetens............................................................................................................................................................33 
Utvecklingsbehov ................................................................................................................................................34 
Organisatoriska förhållanden ............................................................................................................................34 



 

 

SKOLKURATORERNAS HANDLINGSUTRYMME..........................................................................................................35 
KUNSKAPSLÄGET KONTRA STUDIENS RESULTAT ....................................................................................................37 

DISKUSSION ..............................................................................................................................................................38 
METODDISKUSSION...................................................................................................................................................38 
RESULTATDISKUSSION..............................................................................................................................................39 

Skolkuratorns komplexa yrkesroll ......................................................................................................................39 
Kuratorsrollen en balansgång............................................................................................................................40 
Kuratorns olika roller .........................................................................................................................................40 
Otydligheten i kuratorsrollen .............................................................................................................................41 
Samma metod men med olika utgångspunkt......................................................................................................41 
Hur kommer kuratorsrollen att se ut i framtiden? ............................................................................................42 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING .....................................................................................................................42 
REFERENSER ............................................................................................................................................................44 



 

 

1 

Inledning 

Bakgrund 
Barnen är vår framtid! Ett inte helt okänt uttryck, som leder våra tankar till att vi ska värna om 

barnen och förhindra att de ska fara illa på sin väg in i vuxenlivet.  Detta står, anser vi, i skarp 

kontrast till det faktum att barn i utsatta situationer inte blir tillräckligt uppmärksammade av 

samhället. Barnombudsmannen (BO) (2000:20) påtalar att barn som växer upp under 

ogynnsamma förhållanden riskerar sämre hälsa. Det har visat sig att många barn idag söker 

skolhälso- och elevvårdens hjälp på grund av psykosociala faktorer.  

 

Elevvård har funnits som begrepp i femtio år. Skolans ansvar för elevernas hälsa och 

välbefinnande regleras i Skollagen (SFS 1985:1100) och denna kompletteras av en 

elevvårdande funktion. Denna verksamhet har fått benämningen elevhälsa. Vårt intresse har 

riktats mot vilka möjligheter det finns i skolan för att se och förbättra barns förutsättningar. 

Åsa Backlund (2007) skriver i sin avhandling, Elevvård i grundskolan – Resurser, 

organisering och praktik att med den regelbundna kontakt med barn i alla åldrar som 

skolpersonal har borde förutsättningar finnas för att tidigt upptäcka om barn är på väg att ta 

skada på olika sätt. De som arbetar inom elevhälsan kan bestå av olika professioner med 

specialistkompetenser. En av dessa professioner kan vara en skolkurator. 

 

Kuratorer påträffades till att börja med i gymnasieskolorna under 1950- och 1960-talen, för att 

därefter på en period av 10-15 år ha spridit sig till bland annat grundskolan. När den nya 

Läroplanen för grundskolan kom (Lgr 69) fick kuratorerna en roll i form av ”skolans sociala 

experter”. Skolkuratorn blev en expert dit elever och föräldrar kunde vända sig för råd och 

stöd gällande bland annat problem med skolgång och anpassningssvårigheter. Samtidigt 

fortsatte kuratorns kontaktfunktion med sociala myndigheter. Antalet skolkuratorer ökade 

stadigt fram till mitten av 1990-talet då en minskning skedde enligt den senaste 

elevvårdsutredningen (SOU 2000:19). Skolkuratorn är den som arbetar med de sociala 

frågorna i skolan och arbetsuppgifterna kan vara av skiftande natur på grund av arbetet inte är 

lagstadgat och därför är det upp till varje kommun/rektor att definiera deras kurators 

arbetsuppgifter. Vi har valt att utforska hur kuratorerna i skolan ser på möjligheterna att stötta 

och hjälpa barn i sitt arbete.  
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Problemformulering  
I enlighet med Statens Offentliga Utredningar (SOU 2002:121) arbetar Sveriges grundskolor 

idag med elevvårdsteam eller liknande. Det innebär att till varje skola finns en grupp 

elevvårdande aktörer knutna, där skolkuratorn kan vara en profession, vilka ska arbeta för 

elevernas välbefinnande. Enligt Backlund (2007:154) är kuratorer, rektorer och skolsköterskor 

de centrala personerna i elevhälsoteamen. Eva Hjörne (2004:41) beskriver i sin avhandling 

Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in 

the Swedish school att uppgiften för elevvårdsteamen är att bland annat skapa en positiv 

arbetsmiljö i skolan och stödja elevernas utveckling. I arbetsuppgifterna ingår det också att 

försöka finna de elever som behöver stöd för att klara av skolan. Det är också sagt från 

centrala myndigheter att elevvårdsteamen ska arbete i förebyggande syfte, men det finns inga 

beskrivningar på hur det arbetet ska utföras.  

 

Den litteratur vi har läst beskriver hur skolkuratorns roll i de olika konstellationerna av 

elevvården varierar och hans/hennes verksamhet kan se ut på många olika sätt. Den kan vara 

underställd rektor eller förvaltningschef. Fysiskt kan den dels vara från ett ensamt rum på en 

skola till någon stor centralt organiserad elevvårdsenhet. Dels kan arbetsuppgifterna vara 

väldigt skiftande från förebyggande arbete till konflikthantering med elever och handledning 

av lärare. Dessutom kan antalet arbetstimmar påverka hur kuratorn måste prioritera. Barn-

ombudsmannen (BO) (2000:44) beskriver att en fjärdedel av eleverna i skolan uppger att det 

skulle vara bra med mer kuratorskompetens på skolan och att kuratorn skulle vara mer 

tillgänglig än vad denne är idag.  

 

Enligt Backlund (2007:30-31) visar (SOU 2000:19) att stödinsatser för elever och 

konflikthantering är centrala områden kuratorn arbetar med. Den visade också att kuratorerna 

värderade arbetet med eleverna högt och tyckte att oklarheten i rollen var ett problem. På 

kuratorernas önskelista stod: tydligare roll; mer lagarbete och mer tid för förebyggande 

insatser. D-Wester (2005:10-12) beskriver i sin handbok Socionomen i skolan att kuratorns 

roll i skolan problematiseras genom att han/hon ofta är den enda socionomen bland alla 

pedagoger. Det är viktigt för skolkuratorn att skaffa ett nätverk utanför skolans område. 

Beroende på hur arbetsplatsen är organiserad och hur många arbetstimmar per vecka kuratorn 

har kommer hon/han att ha många olika förväntningar på sig om vad socionomen på skolan 

ska bidra med. Det är viktigt för kuratorn att ta kommando över sin situation och själv skaffa 

sig klarhet i sakförhållanden. Kuratorns uppgift är att ha eleven i fokus.  
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Vi kommer att analysera resultatet av våra intervjuer med J. Richard Hackmans och Greg R. 

Oldmans (1980) motivationsteori som belyser människors upplevelser av sitt arbete samt 

komplettera med Michael Lipskys (1980) teori om ”street-level-bureaucrats”/ 

gräsrotsbyråkrater, som belyser offentligt anställda tjänstemäns handlingsutrymme i sitt 

yrkesutövande. 

 

Det vi har fått insikt om när det gäller skolkuratorns arbete av idag, är att det ofta består av en 

yrkesroll i ett större sammanhang, elevvårdsteam eller liknande. Kuratorn ska, samtidigt som 

fler lärare söker individuell handledning, hantera att avsikten inom teamen är att de ska jobba 

mer förebyggande.  

 

Den litteratur vi läst bygger i hög grad på organisatoriska aspekter, men vi vill istället veta 

vilka möjligheter skolkuratorn ser i sitt arbete. Detta har motiverat vårt forskningsämne. 

Skolkuratorns uppfattning om sitt arbete har blivit vårt val till att få en inblick i hur det sociala 

arbetet i skolan ser ut. Hur skolkuratorerna ser på sitt arbete? Vilken möjlighet har de att stötta 

elever? Hur är deras roll i förhållande till övrig skolpersonal?  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för hur skolkuratorer i grundskolan ser på sitt 

arbete och sin roll som socialarbetare i skolan. Detta gör vi utifrån motivationsteorin och 

teorin om gräsrotsbyråkrater. 

Frågeställningar 
• Hur ser skolkuratorn på sin elevvårdande funktion?  

• Hur tänker skolkuratorn om sina möjligheter att påverka det sociala arbetet i skolan? 

• Hur upplever skolkuratorn sin ställning som socialarbetare i skolan i förhållande till 
personer med annan profession?  

Centrala begrepp och definitioner 
Med skolkurator menar vi den som arbetar med de sociala frågorna i skolan. Kurator är en 

person som har examen inom social omsorg eller har en socionomutbildning. Av de 

intervjuade kuratorerna visade det sig att det är två personer som inte har dessa utbildningar. 

De arbetar ändå som skolkuratorer och därför anser vi att det är relevant att ta med deras 

åsikter i vårt resultat. De personer som vi har intervjuat kommer att benämnas på olika sätt för 

att inte vi inte ska upprepa oss så mycket. Benämningar kommer att vara: Intervjuperson, 

kurator skolkurator, kuratorn i skolan och socionom i skolan. En skolkurator kan vara anställd 
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på olika sätt men arbetar alltid med de sociala frågorna i skolan. De skolkuratorer vi har 

intervjuat är anställda genom elevhälsan, genom förvaltning eller underställda rektorerna på 

respektive skola/skolor de arbetar på. I våra intervjuer har vi inte uppfattat att den 

organisatoriska delen har varit av betydelse för hur kuratorerna ser på sin yrkesroll.  

 

Det som idag benämns Elevhälsan kallades förr elevvård och i vår forskning har vi även 

benämning elevhälsoteam. Elevhälsa eller Elevhälsoteam står för samma sak. I den 

forskningslitteratur där det har stått elevvård eller någon har nämnt det som elevvård har vi 

låtit det stå så i vår uppsats också. Enligt SOU (2000:19:47) reglerar nuvarande skollag enbart 

att det ska finnas skolläkare och skolsköterskor inom skolhälsovården. Enligt SOU 

(2002:121:38) är elevhälsans främsta uppgift är att verka förebyggande. Omvårdnad samt 

medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser skall ingå. För att 

elevernas behov skall kunna tillgodoses ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens.  

 

Lärare kommer även att benämnas pedagog. 

Avgränsningar 
I den litteratur vi har läst talas det mycket om elevvård. Den rymmer flera yrkeskategorier och 

skolkuratorn är en del av den. Vårt intresse är endast riktat mot skolkuratorn och hur denne 

själv ser på sin roll och sina möjligheter i det sociala arbetet i skolan Anledningen till att vi 

begränsar oss till skolkuratorn är, att enligt tidigare forskning är hon/han förutom lärarna den 

som har mest kontakt med barnen på skolan. Vi har begränsat vår forskning till att täcka hur 

kuratorn själv tänker om sin egen roll i de olika sammanhang som hennes/hans arbete sträcker 

sig. Vi gör inte anspråk på att täcka in allt som ingår i kuratorns arbete utan har låtit 

kuratorerna ta upp det som de själva tänker om själva ämnet. 

Kunskapsläget  

Det finns inte mycket svensk forskning om hur skolkuratorns arbete ser ut. Åsa Backlund 

(2007) är den enda avhandling inom ämnet vi har funnit. Det mesta av litteraturen som vi har 

läst och som tar upp skolkuratorns arbete består av handböcker och rapporter av olika slag. 

Skolkuratorns arbete tas då upp som en del av elevhälsan eller elevvården tillsammans med 

andra professioner.  
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Skolan – en organisation med socialt ansvar 
Yvonne D-Wester (2005:30) menar att skolan är en spegelbild av samhället och den psykiska 

ohälsan som finns bland vuxna har också lett till en debatt om hur den påverkar barn. Dagmar 

Lagerberg och Claes Sundelin (2000:262) har i sin sammanställning av internationell forskning 

om risker i barns utveckling, Centrum för utvärdering av socialt arbetet (CUS), beskrivit att 

skolan är ett exempel på primärpreventionens möjlighet. Skolans potential som social 

organisation kanske skulle kunna utnyttjas mycket mer. Författarna påvisar att skolan har 

möjlighet att skapa bra förutsättningar för barn oavsett status och grundläggande 

förutsättningar. Lagerberg skriver även i Barnombudsmannens (BO) (2000:67-68) rapport, att 

skolan har stor potential att påverka barns framtidsutsikter, men tar dem inte tillvara i 

tillräcklig grad. Det finns ändå anledning till att vara hoppfull för både svensk och 

internationell forskning. De visar att skolan har goda förutsättningar att åstadkomma positiva 

effekter och det även på socialt missgynnade områden.  

 

I den handbok som gavs ut av skolöverstyrelsen 1985 uppmärksammar Karin Grundberg, 

Lena Rask och Annika Strandell (1985:11) att skolan ska motverka att svårigheter uppstår hos 

elever och ge stöd och hjälp åt de elever som av olika anledningar har det svårt. Författarna 

pekar på att det behövs nära och positiva kontakter med vuxna för att unga människor ska 

utvecklas gynnsamt. Under hela sin uppväxt är barn beroende av sina relationer till föräldrar 

och andra vuxna. Det har visat sig att många barn har redan i 10-års ålder problem med sig 

själva och kontakter med andra.  

Vad säger lagen 
I Statens offentliga utredningar (SOU) (2000:19:46, 175) som gjordes av riksdagsledamoten 

Margitta Edgren, Lund, slås fast att det innebär problem att skolkuratorns arbetsuppgifter inte 

finns inskrivna i lag och inte heller vilka övriga professioner som ska ingå i elevvården. På det 

viset finns elevvården ofta inte med i lokala skolplaner och blir inte heller uppmärksammad 

när det gäller tillsyn och utvärdering. Ofta finns det inga klara riktlinjer för elevvården utan 

det är upp till varje rektorsområde att ge elevvården ett uppdrag. Vidare slår de fast att det är 

viktigt både för övriga personalen och för elevernas välmående med en förstärkt elevhälsa. 

Elevvårdens roll och möjligheter 
Ann-Margaret Rydell (1988:2-4) beskriver i sin rapport från 1988 att elevvården ska vara en 

angelägenhet för alla i skolan där rektorn har det övergripande ansvaret. Rektorn har till sin 
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hjälp den särskilda elevvårdspersonalen som med sin specifika kunskap ska ge råd och 

handledning, hjälpa till vid diagnos, åtgärdsplanering och behandling vid behov.  

 

Grundberg et al (1985:15-20) menar att skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och 

skolläkare är särskild elevvårdspersonal i skolan som ska bidra med kunskaper om 

människors särskilda beteenden, psykiska och fysiska utveckling och hälsa liksom deras 

sociala villkor. Tanken är att aktörerna inom elevvården och lärarna ska samverka, när det 

gäller vissa elever. D-Wester (2005:24-26) menar att alla inom elevvårdsteamet arbetar som 

stöd till lärare och skolledning för att skapa en bra miljö för lärandet i skolan. SOU 

(2000:19:46) föreslår att inom elevhälsan ska följande kompetenta högskoleutbildade personal 

finnas: social, psykologisk, medicinsk, omvårdnads, specialpedagogisk och studie- och 

yrkesvägledande. 

 

Enligt Grundberg et al (1985:49) anser elevvårdspersonalen att deras kunnande inte utnyttjas 

till fullo. Detta bekräftas av SOU (2000:19:46) där det framkommer att elevvårdens 

erfarenheter och kunskaper inte tas tillvara på ett systematiskt sätt trots att det har betonats 

många gånger att de ska integreras i skolan. Åsa Backlund (2007:25-27) påpekar att flera 

författare har ansett att trycket från lärare och skolledning styr det elevvårdande arbete till stor 

del och individuella insatser påverkas av hur lärarna uppfattar problemen. Hon menar att det 

inte verkar som om de olika yrkeskategorierna inom elevvården står för olika perspektiv av 

problemen som diskuteras utan det råder en hög grad av konsensus dem emellan. Även 

Grundberg et al (1985:49, 61-67) menar att problem definieras utifrån lösningar som skolan 

kan erbjuda och elevvårdspersonalen accepterar lärarnas analyser av elevernas problem. 

Författarna anser dock att det finns de elevvårdsteam som arbetar på ett mer professionellt sätt 

och diagnostiserar eleverna utifrån deras totala fysiska, psykiska och sociala situation och har 

egna förslag på lösningar. För dessa aktörer är det viktigt med grupptillhörighet och att ha ett 

nära samarbete med områdets skolledning och de har som uppgift att arbeta med skolan som 

organisation, att arbeta med grupper och enskilda individer som skolpersonal, elever och 

föräldrar. 

 

Barnombudsmannen (2000:43-45) skriver i sin rapport att resurserna inom elevvården varierar 

mycket inom kommunerna. Det finns tendenser som visar på att antalet kuratorer i 

grundskolan är ökande och från elevernas håll har inkommit önskemål om mer 
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kuratorskompetens i skolan. De flesta elever (70%) uppger sig ha stort förtroende för 

skolkuratorn eller skolsköterskan. 

Skolkuratorns olika arbetsuppgifter 
Enligt Grundberg et al (1985:37-39) innebär skolkuratorns arbete till skillnad från lärarnas, att 

utföra ett professionellt socialt arbete i skolan. Skolkuratorn är skolans socialarbetare. 

Hon/han ska förmedla förståelse i skolan för socialtjänsten och vice versa. Dessutom ingår det 

i arbetet att ge information och service i sociala frågor. Författarna menar att stödjande och 

handledande av lärare och annan skolpersonal är en viktig del av skolkuratorns arbete. Rydell 

(1988:32-35) kompletterar bilden av skolkuratorns roll och arbetsuppgifter som består av att 

ställa diagnoser och göra bedömningar och att genom samtal utföra socialt behandlingsarbete. 

Författaren beskriver att i kuratorns arbete är det viktigt att både samverka med skolpersonal, 

främst lärarna, och genom sin medverkan bidra till att förbättra skolans verksamhet och 

utvecklingen för den enskilde eleven samt med andra verksamheter utanför skolan.  

 

D-Wester (1996:14-19, 75, 78) ger en mer detaljerad bild av kuratorns uppgifter. Bland annat 

beskriver författaren att arbetet kan vara av förebyggande karaktär som att stoppa mobbning. 

Kuratorn kan även vara medverkande vid gruppsamtal när det gäller relationsproblematik och 

konflikter. Hon menar att pojkar och flickor söker ofta kuratorns hjälp av olika anledningar. 

Flickor har behov att prata om diverse olika relationsproblem medan pojkar ofta hamnar hos 

kuratorn för att läraren vill ha hjälp med att utreda dem. Föräldrar hör oftast av sig till 

kuratorn för att deras barn är ensamt, mobbat eller att studieresultaten inte är tillfredsställande. 

I Rydells (1988:56) undersökning var den vanligaste orsaken till kontakt för kuratorn, samtal 

med barn och/eller familj, för att komma till rätta med svårigheter. Författaren påvisar också 

att barn med utåtagerande beteende i mycket högre grad var klient hos kuratorn än barn som 

är ängsliga och inåtvända.  

 

D-Wester (1996:14-19) ger exempel på arbetsuppgifter för skolkuratorer inom skolorna i 

Stockholm. Arbetet består bland annat av sociala utredningar och olika typer av 

relationsbearbetning. De har en stödjande funktion när det gäller elever, föräldrar och övrig 

personal. Till de sistnämnda har kuratorerna en handledande funktion. Skolkuratorn ska vara 

den som tar kontakt med andra stödjande funktioner i samhället. De kan också delta i 

elevvårds- och klasskonferenser.  
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Skolkuratorns organisatoriska placering 
D-Wester (1996:75-78) menar att en skolkurators arbete kan vara uppdelat dels på grupp- och 

individnivå samt vara av organisatorisk karaktär, beroende på hur uppdraget från rektor ser ut. 

Skolkuratorn kan vara anställd på bara en skola eller vara organiserad tillsammans med andra 

som en central funktion till ett större område. Kuratorn kan även arbeta på ett konsultativt sätt 

och bara tas in vid behov. Författaren beskriver hur de på elevvårdsenheten Södermalm 

genom att vara en central enhet gemensamt har kunnat utveckla idéer som flera skolor har 

kunnat ha nytta av. Genom att arbeta över skolgränserna har de kunnat utveckla särskilda 

undervisningsgrupper som de enskilda skolorna inte har haft elevunderlag för.  

Skolkuratorns unika ställning 
D-Wester (2005:10-12, 27-28) menar att kuratorn som ensam socionom bland en massa 

pedagoger riskerar att tappar greppet om sin professionalism. Författaren anser att det är 

centralt att skolkuratorn i sin unika ställning på pedagogernas arena prioriterar sina insatser 

eftersom denne nu arbetar i ett system som har ett helt annat synsätt än socionomens 

ursprungliga. Ärenden kommer ofta till skolkuratorn i form av beställningar av insatser som 

har beställarens synsätt. Detta kan leda till att kuratorn försöker anpassa sitt arbete till de 

beställningsjobb han/hon får av skolans personal. Det är viktigt för kuratorn att själv få ringa 

in ärendet med klargörande frågor. Socionomens uppgift är att ha eleven i fokus och se till 

hela dennes sammanhang och ett sådant synsätt kan möta motstånd i skolan. Ett sådant 

arbetssätt är helt annorlunda mot lärarnas som bara ser till eleven från ett pedagogiskt 

perspektiv.  Det är inte enkelt att vara olik men det ligger i uppdragets natur. Det krävs 

oliktänkande för utveckling. 

 

Yvonne D-Wester (2005) påpekar: 

När alla tänker lika tänker ingen (s. 28). 
 

D-Wester (2005:10-12) anser att det är angeläget att som skolkurator aktivt göra sig känd 

både inom skolan och i lokalsamhället. Det är viktigt att presentera sig för de olika 

arbetslagen, eleverna och föräldrarna. Författaren menar att det finns många som har 

förväntningar på skolkuratorn såsom elever, föräldrar och annan skolpersonal.  

Det sociala arbetet i skolan har ändrat riktning 
Lisbeth Eriksson, Ann-Marie Markström (2000:136-138) beskriver hur det socialpedagogiska 

arbetet har utvecklats från problemfokusering till ett salutogent (ta vara på det som fungerar) 
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tänkande i sin bok Den svårfångade socialpedagogiken. Enligt (SOU 2000:19:215) är 

konsultation för lärare, psykosocial behandling med elever och föräldrar, rådgivning, 

handledning och stödsamtal viktiga arbetsuppgifter för skolkuratorer. 

 

Enligt utredningen (SOU 2000:19) beskrivs socialt arbete som följer: 

Kompetens i socialt arbete – innebär att utifrån en helhetssyn på 
individen och dess svårigheter analysera, förstå och arbeta med sociala 
processer och problem på individ-, grupp- och organisationsnivå. Den 
omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap och juridik. 
Socialt arbete utgår ifrån människan som subjekt och hennes behov att 
ta sitt liv i egna händer. Relationen och kontakten mellan socionomen 
och den hjälpsökande sätts härmed i fokus (s. 215).  

 

Backlund (2007:29) refererar till handböcker och riktlinjer från 80-talet där skolkuratorn 

beskrivs som en länk mellan skolan och socialtjänsten och där skolkuratorns förebyggande 

arbete betonas. Författaren menar att på senare år har riktlinjerna för skolkuratorns roll mer 

glidit över till att skapa en god skolmiljö. Det kurativa arbetet kan bestå av insatser på olika 

nivåer som kan vara t.ex. samtal i olika former; stöd till personalen och samverkan med andra 

myndigheter. Förutom Backlunds helt nya studie finns det bara ett fåtal studier som talar om 

vad skolkuratorn i Sverige verkligen gör. 

Vår motivering till forskningsämnet 
Den forskning och litteratur vi har funnit beskriver i huvudsak skolkuratorns insatser ur ett 

administrativt eller organisatoriskt perspektiv. Enligt Backlunds (2007) avhandling Elever i 

grundskolan – Resurser, organisering och praktik framkommer det att ”Skolkuratorns roll i 

skolan är i princip outforskad i Sverige” (s. 52). Detta visar att skolkuratorns arbete och 

yrkesroll i Sverige har rönt lite intresse i forskarvärlden. Efter våra egna efterforskningar 

bedömer vi att befintlig forskning och övrig litteratur inte kan besvara vår forskningsfråga; 

Skolkuratorns egen syn på sitt arbete i Sverige i nutid.   

 

Det framkommer av ovanstående presenterad litteratur att Grundberg et al (1985) är av den 

meningen att kunskapen inom elevvårdspersonalen, där skolkuratorn är en aktör, inte brukas 

till fullo. Vidare visar Statens offentliga utredningar (SOU 2000:19) att Elevvårdens 

kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara. Backlund (2007) pekar på att det är skolledning 

och lärare som styr elevvårdspersonalens arbete där insatsernas utformning påverkas av 
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pedagogernas uppfattning av problem. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att skolan skulle 

kunna utvecklas som social organisation. 

 

Genom att välja skolkuratorns perspektiv som tidigare inte har åskådliggjorts, får vi möjlighet 

att utöka eller revidera uppfattningar om verkligheten av det sociala arbetet i skolan. 

Kuratorn, skolans sociala expert, har en specifik kunskap som kan användas till att utveckla 

skolan som social organisation och det skolsociala arbetet. Om denna kunskap används för att 

utarbeta riktlinjer inom elevvården, kan insatser utformas utifrån ett socialt perspektiv, vilket 

enligt Backlund (2007) inte sker, då det idag huvudsakligen är pedagogernas 

problemdefinition som är rådande. Med skolkuratorns egen syn på sitt arbete kan sociala 

problem i skolan omdefinieras. Därigenom kan resurser som används för att ge barn stöttning 

utformas, utifrån ett annat synsätt än, som idag där skolledning och lärarnas uppfattning råder. 

Teoretiska perspektiv 

Vi har valt motivationsteori och teorin om street-level bureaucrats/gräsrotsbyråkrater utifrån 

att vi ska nå förståelse för hur skolkuratorerna ser på sitt arbete och sin roll. Motivationsteorin 

inriktar sig på hur människor upplever sitt arbete och teorin om gräsrotsbyråkrater belyser 

vilken möjlighet de har att agera i sitt arbete. Teorierna är båda väldigt omfattande och vi har 

valt de delar som är relevanta för vårt syfte. 

Motivationsteori – jobbkänneteckensmodellen 
De två professorerna J. Richard Hackman och Greg R. Oldham (1980) har utformat en teori 

och en modell som beskriver fem faktorer som påverkar människors känsla av motivation, 

tillfredsställelse och effektivitet till sina arbeten. Teorin fokuserar på hur människor uppfattar 

sitt arbete.  

 

Hackman & Oldham (1980:77-80) beskriver de fem faktorerna: 

1. Variationsskicklighet i arbetet: Variation i arbetet som kräver olika färdigheter. 

Beroende på graden av variation och krav på olika färdigheter i arbetsuppgiften, kan 

arbetet kännas mer eller mindre meningsfullt. 

2. Arbetets identitet: Att arbetet utförs från början till slut med synligt resultat. 

Författarna menar att om arbetsuppgiften består av att utföra alla delar i ett arbete 

leder det till högre tillfredsställelse än att enbart göra en eller ett fåtal delar. 
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3. Arbetets betydelse: Att arbetsuppgiften påverkar människors liv. Arbetet upplevs som 

viktigt och meningsfullt om det har en konkret inverkan på andra människors  

situation och behov. 

4. Autonomi: Att arbetet erbjuder frihet, självständighet och valmöjligheter vid planering 

och utförande. Här menar författarna i vilken utsträckning människor får bestämma 

över val av metoder, tillvägagångssätt i och utformning av sitt arbete. 

5. Återkoppling: Att arbetsresultatet kan kopplas till den egna insatsen.  

 

Hackman & Oldham (1980:82-88) menar att tre villkorsvariabler påverkar de fem faktorerna 

och därmed graden av motivation och tillfredsställelse i arbetet. De tre villkorsvariablerna är; 

kompetens; människor behöver rätt kompetens för att nå tillfredsställelse. Utvecklingsbehov; 

människor som har ett behov av att vidareutvecklas i arbetet kommer att utveckla sin 

motivation när de möter nya utmaningar, men finns inte behovet kommer en ny utmaning inte 

leda till en hög motivation. Organisatoriska förhållanden; författarna menar att arbetets 

kontext påverkar människors känsla för arbetets innehåll. Är människor missnöjda med 

arbetsplatsen har positiva förändringar i arbetsinnehållet ingen betydelse för känslan av 

tillfredsställelse, är de däremot nöjda kan förändringar leda till tillfredsställelse. 

Street-level bureaucrats - gräsrotsbyråkrater 
Michael Lipsky (1980:3-18) har i sin bok Street-Level Bureaucracy beskrivit de offentligt 

anställda som arbetar inom organisationer som till exempel skolan, socialkontor och polisen. 

Kännetecknande för dessa tjänstemän, som Lipsky benämner ”street-level bureaucrats”, är att 

de står för den direkta kontakten mellan organisationen och elever/föräldrar/klienter. Även om 

de anses stå på en låg nivå i den hierarkiska organisationsordningen har de en förhållandevis 

stor handlingsfrihet i sitt yrkesutövande. Därför får de en betydande inverkan på människors 

liv. Författaren menar att detta relativt stora handlingsutrymme innebär att tjänstemännen 

påverkar de förmåner och sanktioner som myndigheten tillhandahåller. Anledningen till 

handlingsfriheten är att arbetsuppgifterna är komplexa, vilket i sin tur innebär att det inte är 

möjligt att arbeta efter detaljerade regler och riktlinjer. 

 

 Lipsky (1980) förklarar med egna ord: 

… street-level bureaucrats often work in situations too complicated to 
reduce to programmatic formats /.../ street-level bureaucrats work in 
situations that often require responses to the human dimensions of 
situations (s. 15). 
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Gräsrotsbyråkrater är den svenska benämningen som Roine Johansson (1997:41-46) använder 

när han skriver om ”street-level bureaucrats” i sin avhandling Vid byråkratins gränser. 

Utifrån Lipsky beskriver Johansson att gräsrotsbyråkraten på grund av sin ställning hamnar i 

en motsättning, vilken består i å ena sidan organisationens krav och å andra sidan den egna 

personliga inställningen till hur arbetet ska utföras. Det är gräsrotsbyråkraten som arbetar med 

och möter människor, som ofta är i komplexa situationer där förutbestämda direktiv om 

insatser inte fungerar. Genom sin ställning och arten av arbetsuppgifter har organisationerna 

delegerat handlingsutrymme som ger en viss makt.  

 

Johansson (1997) menar att handlingsutrymmet måste: 

… innefatta möjlighet att fatta beslut som påverkar det slag av service 
klienten erhåller/…/ dels möjlighet att göra egna bedömningar, även 
vad gäller arbetsinsatsens slutliga utformning (s. 42).  
 

Johansson (1997:67) menar att en stark regeltillämpning där handlingsutrymmet för 

gräsrotsbyråkraten är begränsat, medför rättssäkerhet för klienterna, men även ett stelt och 

osmidigt tillvägagångssätt där det inte finns plats för individuella bedömningar. Å andra sidan 

kan handlingsfrihet innebära individuell situationsanpassning för klienter, men även en risk 

för godtyckliga behandlingar där rättssäkerheten försvinner.  

Metod 

Vetenskapsteoretisk forskningsansats 
En forskningsansats består av ontologiska (verklighet) och epistemologiska (kunskap) 

antaganden. En ansats beskriver bland annat hur verkligheten, kunskap och vetenskap 

uppfattas. 

Hermeneutik – en ansats 
Hermeneutiken kommer från de grekiska orden hermeneia och hermeneuin vilka betyder 

tolkning respektive tolka, vilket har lett till att hermeneutik kan förstås som en tolkningslära, 

läran om tolkning, enligt Stig Lindholm (1999). 

 

Göran Wallén (1993:31) beskriver fyra punkter som kännetecknar hermeneutiken: 

• Tolkning av innebörder i upplevelser, handlingar, texter 

• Tolkaren har en förförståelse 

• Tolkaren växlar mellan del- och helhetsperspektiv 
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• Tolkning måste ske i förhållande till ett sammanhang, en kontext  

 

Enligt Wallén (1993), Runa Patel & Bo Davidson (2003) och Sigmund Grønmo (2006) 

används den hermeneutiska ansatsen för att förstå hur människor uppfattar sig själva, sin 

situation och omvärld där forskaren genom tolkning får förståelse för mänskliga erfarenheter 

och människors situationer, med andra ord, hur människor föreställer sig världen, inte hur den 

är. Det går att förstå människor genom att tolka hur deras upplevelser av sin verklighet 

kommer till uttryck i handlingar och det talade och skrivna språket. Utgångspunkten i en 

hermeneutisk studie är människors uppfattning av sin verklighet men tonvikten läggs på 

forskarens tolkning av människors upplevelser och uppfattningar. Detta görs dels genom att 

forskaren har förståelse för människor och deras situation och dels genom sin egen 

förförståelse. Forskarens använder sin förförståelse, vilka kan bestå av egna erfarenheter, 

tidigare forskning och förutfattade meningar, vid sin tolkning och för att kunna förstå 

människors handlande. För att kunna använda förförståelsen som ett verktyg i tolkningen 

måste den medvetandegöras. I en studie med hermeneutisk ansats är det viktigt att forskaren 

ser helheten i sin forskning. Detta görs dels genom att omväxlande studera delar av studien 

och studien som helhet. Varje ny del som tolkas kan leda till att forskaren förstår tidigare 

delar på ett nytt sätt. Dels att forskarens förståelse för kontexten i människors upplevelser är 

avgörande för tolkningen, därför måste studien sättas i sitt sammanhang. Genom växlingen 

mellan forskarens del- och helhetsperspektiv samt förförståelse och förståelse växer en 

tolkning fram.  

 

Vi har valt en hermeneutisk ansats eftersom vi vill nå en förståelse för hur skolkuratorn ser på 

sitt arbete. Det är genom intervjupersonernas egna utsagor som vi tar del av deras 

uppfattningar om det verkliga livet i skolan. Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter 

och fördomar inverkar på tolkningen av dessa uppfattningar. Genom att vi har tagit del av 

relevant forskning och annan litteratur har vi fått en bild av den värld skolkuratorn verkar i. 

Vår förförståelse består av att vi har fått en generell insikt om skolkuratorns arbetsuppgifter, 

organisatoriska placeringsmöjligheter samt dennes ställning i förhållande till sin omgivning i 

arbetet genom litteraturen. Skolkuratorns uppfattning tolkar vi utifrån en interaktion mellan 

intervjusvar, sammanhang samt vår förförståelse. 
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Kvalitativ metod 
Enligt Patel och Davidson (2003:14, 29) har hermeneutiken blivit synonymt med kvalitativa 

förståelse- och tolkningssystem. Med kvalitativt inriktad forskning menar författarna en 

forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuka data t.ex. i form av kvalitativa intervjuer 

och tolkande analyser.  

Intervjumetod 
Eftersom vi är intresserade av kuratorns perspektiv är utgångspunkten kvalitativa intervjuer av 

skolkuratorer och deras egen uppfattning om sin yrkesroll. Patel och Davidson (2003:72) 

lyfter fram två faktorer som används för att utforma frågor i intervjuer vid dels grad av 

standardisering och dels grad av strukturering. Vid en låg standardiseringsnivå utformas 

frågorna under samtalstillfället. Dessutom anpassas frågornas turordning efter varje enskild 

respondent. Valet av struktureringsnivå, bestämmer dels hur frågorna ska tolkas och dels av 

formen på svaren. Detta förklaras med att en låg grad av strukturering ger respondenten stort 

utrymme att svara både uttömmande med egna ord och efter sin egen tolkning av frågorna. Vi 

har valt en låg nivå av både strukturering och standardisering på våra frågor. I vår 

undersökning har vi använt oss av öppna frågor (se bilaga 1) som ofta har följts av nya frågor. 

Varje intervju har därför blivit olika beroende på vad den intervjuade har svarat. Eftersom vi 

har haft väldigt öppna intervjuer, nästan samtal, har svaren på varje fråga kunnat belysa olika 

områden beroende på dels hur intervjupersonen uppfattar frågan och dels dennes specifika 

erfarenheter.  

Urval 
För denna studie har vi valt metoden kvoturval som enligt Grønmo (2006:85, 105) utgår från 

att en studie består av bestämda kategorier av enheter. Författaren menar att enheter kan bestå 

av aktörer i form av enskilda individer. Valet av antal aktörer, benämnt kvoturval, inom varje 

kategori och antal kategorier utgår från studiens målsättning. Om studiens syfte är att få en 

omfattande kunskap i forskningsfrågan kan ett större antal kategorier och ett litet antal aktörer 

i varje kategori användas. Kravet för ett kvoturval är att aktörerna tillhör en av de bestämda 

kategorierna. Grønmo menar att urvalet av enheterna kan vara pragmatiskt, vilket innebär att 

tillgången på aktörer styr antalet i varje kategori. 

 

I vår studie består undersökningsgruppen av skolkuratorer som arbetar på grundskolan i 

Sverige idag. Två av kuratorerna i intervjun arbetar på både högstadium och gymnasium. Av 

tidsskäl har vi tagit kontakt med skolkuratorer i södra Sverige. Vår tanke är att få en så stor 
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bredd på undersökningen som möjligt. Med bredd menar vi att vi har valt ett större antal 

kategorier. De kategorierna som vi har utgått ifrån är; Om skolkuratorn har haft lång/kort 

anställningstid; Heltid-/deltidanställd; Arbetar i en central enhet/på en skola/på flera skolor; 

Arbetar ensam/i grupp; Arbetar i storstad/större stad/tätort/på landsbygd.  

 

Vi fick kontakt med tio personer och lyckades genomföra intervjuer med nio. Tillsammans 

representerar de flera olika konstellationer av de kategorier som vi har valt för vår studie. Den 

kategorin vi inte har lyckats uppfylla är att få en intervju med en skolkurator från en större 

stad med invånare runt 70 000-130 000.  Eftersom vi inte lyckades finna någon skolkurator på 

grundskolenivå i de större städer vi undersökte via Internet beslöt vi att försöka intervjua 

någon kurator på gymnasienivå. Vi tog kontakt med en person och fick en eventuell tid för 

intervju som sedan togs tillbaka. Därefter fick vi ett erbjudande om en intervju per mejl vilket 

vi inte kunde acceptera. Vi lyckades inte få kontakt med personen igen. Efter dessa turer 

beslöt vi att enbart vända oss till grundskolans kuratorer. Det innebar att vi uteslöt intervjuer 

med skolkuratorer från större städer. 

 

Kvotantal och urval har styrts av att vi har använt de kuratorer som har tillhört någon av de 

bestämda kategorierna samt att de varit tillgängliga. Studiens nio intervjuer har gett ett 

omfattande material att praktiskt och resursmässigt behandla och vi anser att vi har fått en 

omfångsrik bild av kuratorn i vår studie. Kvoturval, kategorier och annan relevant information 

gällande intervjupersonerna presenteras under rubriken Persongalleri. 

Datainsamling 
För att få en grund att utgå ifrån har vi sökt information som inbegriper vårt forskningsämne. 

Vi har använt universitetsbibliotekets sökmotor Libris samt Internet. Sökord som vi har 

använt är: Arbetspsykologi, Arbetsteori, Barn som far illa, Barnhälsa, Elevvård, Elevhälsa, 

Elevvårdspersonal, Kurator, Organisation, Organisationsteori, Psykosocialt stöd, Pupil 

welfare, School social worker, Social work, Skola, Skolelever, Skolkurator, Skolsociala 

åtgärder, Skolsocialt arbete, Skolväsende, Sociala frågor, Social omsorg och Socialt arbete. 

Dessa sökord har använts enskilt respektive i flertal kombinationer. Vi har även via Internet 

sökt skolor för att finna kuratorer och även för att få stöd i att finna relevanta teorier för vår 

analys. 
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Genom de sökningarna har vi funnit litteratur som relaterar till vårt forskningsämne. Det vi 

kan konstatera är att det har varit svårt att finna tidigare forskning om ämnet. Efter det att vi 

fann Backlunds (2007) doktorsavhandling Elevvård i grundskolan utgick vi huvudsakligen 

från avhandlingens referenslista för att finna lämplig litteratur samt att vi kompletterade med 

referenslistor från c- och d-uppsatser inom vårt ämne.  

 

Vår studie består av kvalitativa intervjuer med skolkuratorer på grundskolan. Vi gick till väga 

så att vi tog kontakt med dem per telefon och talade om vilka vi är och vårt syfte med vår 

uppsats. När det inte gick att få tag på en viss person kontaktades de via mejl. När vi hade fått 

klartecken till att göra intervjuer bokade vi in en tid som de tyckte passade. Alla intervjuerna 

är gjorda på respektive skolkurators skola. I samband med intervjuerna hade vi med oss ett 

informationsbrev (se bilaga 2) som innehöll uppgifter om vilka vi är, hur de kunde få kontakt 

med oss, vad vi avsåg att använda deras svar till samt forskningsfrågan. Vi informerade om att 

intervjun skulle bygga på hur de ser på sitt arbete. Vi valde med avsikt att inte skicka våra 

frågeformulär i förväg då vi ville undvika tillrättalagda svar. De som önskade fick några 

exempel på hur frågorna kunde vara utformade.  

 

I sex av intervjuerna var vi två som intervjuade en kurator. En förde samtalet och den andra 

har gjort instick. En intervju gjorde bara en av oss med intervjupersonen och en intervju 

utfördes av oss båda då vi intervjuade två skolkuratorer samtidigt. Intervjuerna varade i 

genomsnitt ca 50 minuter. En MP 3 spelare användes för att registrera ljudet, därefter 

kontrollerade vi att ljudupptagningen var acceptabel. Vi transkriberade alla ljudinspelningar. 

Bearbetning av intervjuer 

Tal till text 
Att göra utskrifter är att översätta från talspråk till text och det finns ingen sann objektiv 

omvandling. Enligt Steinar Kvale (1997:152) är syftet med texten väsentligt för hur den ska 

bearbetas. Författaren menar att det inte är meningsfullt att skriva ordagranna 

intervjuutskrifter om inte syftet med utskriften är av sociolingvistiskt eller psykologiskt art. 

Vilken stil på skriften man ska använda beror på forskningssyftet. Det blir lättare att förmedla 

samtalet till läsaren genom att ge samtalet en litterär stil. Vi har valt att använda oss av en 

litterär stil eftersom vårt mål är att få fram skolkuratorns syn på sitt arbete. För att få bättre 

meningsbyggnad har vi omformulerat en del meningar. Långa meningar efter varandra med 

och/eller etc. emellan har fått semikolon istället. Meningar som bara slutar i intet eller tar en 
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ny riktning har följts av tre punkter. Alla ord som är talspråk har ersatts med korrekta ord; 

t.ex. funkar – fungerar, nä – nej. Ord eller meningar som vi inte har hört samt lösryckta ord 

har tagits bort. Även i direkta citat har vi korrigerat till viss del. Data till denna uppsats har 

bearbetats med hjälp av meningskoncentrering. 

 

Kvale (1997) beskriver som följande:  

Meningskoncentrering innebär att meningar som intervjupersonerna 
uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalande pressas samman i 
kortare uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden i det som sagts 
omformuleras i några få ord. Koncentrering av meningen innebär 
således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare 
formuleringar (s. 174). 

 

Nyckelord för textbearbetning 
Enligt Grønmo (2006:244-248) kan innehållet reduceras och koncentreras för att få en 

helhetssyn över de väsentliga riktningarna då materialet är sammansatt och oöverskådligt. En 

metod är att koda datamaterialet. Att koda innebär att finna nyckelord i texten som är 

intressanta i förhållande till syftet med studien. Nyckelord kan vara ett tema som beskriver en 

aktör, relation eller en handling. Efter kodningen kan en omstrukturering ske av texten, så att 

de avsnitt som har samma eller likartade nyckelord placeras gemensamt. Detta gör det möjligt 

att få en ännu bättre överblick över och en reducering av textmassan. 

 

Vi har tagit ut relevanta nyckelord i textmassan för att få en enklare överblick över materialet. 

Därefter har vi plockat ut text som lyder under respektive nyckelord och grupperat texten efter 

olika teman. Vi har tagit fram det som är väsentligt för syftet. Successivt under arbetets gång 

har vi reducerat texten. Den bearbetade och sammanställda texten är tolkad med de valda 

teorierna. 

Persongalleri 
Här presenterar vi kvoturval och kategorier av de nio skolkuratorerna. Övriga uppgifter är 

anställningsår, anställningens omfattning, var kuratorn är placerad organisatoriskt, närmaste 

överordnad chef, antalet skolor som kuratorn verkar samt utbildning.  

 
Agnes: 
Landsbygd, 75 % årskurs 6-9, 25 % gymnasium, arbetat ca 4 år, två skolor (rektor), 
socialpedagog.  
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Anja:  
Storstad, 100%, årskurs F-9, arbetat 20 år, elever, en skola (rektor), socionom. 
 
Anne:  
Tätort, 75 %, årskurs 1-9, arbetat 6 mån, tre skolor (elevhälsan), socionom. 
 
Emma: 
Tätort, 80 % årskurs F-9, arbetat ca 10 år, fyra skolor (elevhälsan), socionom.  
 
Ingela:  
Tätort, 100 %, årskurs 6-9, arbetat 3 år, en skola (rektor), social omsorg. 
 
Irma:  
Landsbygd, 100 %, årskurs 6-9/gymnasium, arbetat 9 mån, fem skolor (elevhälsan), 
socionom. 
 
Mona:  
Landsbygd, 100 %, årskurs f-6, arbetat 6 mån, fem skolor (rektor), socionom. 
 
Olivia: 
Tätort, 75 %, årskurs 6-9, arbetat 5 år, en skola (förvaltningschefen) fritidspedagog. 
 
Unni:  
Storstad, 50 % årskurs 5-6, arbetat 5 år, en skola (rektor), socionom/-socialpedagog. 

Etiska övervägande 
Kvale (1997:107) talar om informerat samtycke som ett sätt att förvissa sig om att 

intervjupersonerna deltar frivilligt. Han menar att det ur etiska aspekter är viktigt att 

intervjupersonerna känner sig fria att välja och att de vet vad de svarar ja till. Vi tog först 

kontakt med förvaltningarna och genom dem fick vi information vilka vi kunde kontakta. Där 

rektorerna var ansvariga fick vi först deras samtycke.  De menade dock att kuratorerna själva 

fick avgöra om de ville delta. Vi har vid inledningen av varje intervju samt under 

intervjuernas gång informerat kuratorerna att de inte behöver svara på alla våra frågor. 

Intervjupersonerna har alla varit medvetna om att det är just deras svar som är det väsentliga i 

vår uppsats. Det har varit en viktig del av studien att lyfta fram de olika åsikterna från varje 

enskild kurator. Kvale (1997:107) menar också att det kan finnas aspekter där information 

måste utelämnas för att kunna fullfölja undersökningen på ett relevant sätt. I vår undersökning 

finns inga sådana aspekter. Vi har inte undanhållit någon information till våra 

intervjupersoner.  Om någon oro under intervjuns gång har kommit upp har vi talat om det 

och kommit fram till något som den intervjuade har varit nöjd med.  
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Vi bestämde redan vid planeringen av studien att intervjupersonerna skulle vara anonyma, 

även om det visar sig att studien ger material som inte består av känslig information eller inte 

anses behöva anonymitet, därmed har vi uppfyllt konfidentialitetskravet enligt 

forskningsetiska normer (Grønmo, 2006:28). Vi har valt att använda fingerade namn för att 

tydliggöra de olika åsikterna. Då majoriteten av intervjupersonerna är kvinnor har vi valt att 

använda fingerade kvinnonamn på alla nio intervjupersonerna oavsett om de varit kvinnor 

eller män. All relevant information omkring deras person är i övrigt helt korrekt. I de fall vi 

har ansett att det är lätt att identifiera kuratorn, har vi ändrat sakförhållandet men inte på 

dennes synsätt. I och med det anser vi att vi har tagit den etiska hänsyn som har varit relevant 

med tanke på huvudtemat i vår uppsats ”Skolkuratorns syn på sitt arbete”. 

Resultat  

Skolkuratorernas perspektiv 
För att få en inblick vilka personer som väljer att jobba som skolkuratorer ville vi veta hur det 

kom sig att våra intervjupersoner valde kuratorsyrket. Flera av de kuratorer vi intervjuade 

hade från början ett intresse för att arbeta med barn och ungdomar.  

 

Både Anja och Mona valde att studera till socionomer med tanke på att bli skolkuratorer. Irma 

har tidigare arbetat på behandlingshem för ungdomar inom både öppna och slutna anstalter. 

Anne var från början inställd på att bli lärare. Efter att ha vikarierat som lärare under en tid 

insåg hon att hon inte var intresserad av själva undervisningen utan mer av det sociala och 

beteende.  Då bestämde hon sig för att studera till socionom. Unni studerade från början till 

socialpedagog. På den skolan där hon gjorde sin praktik fanns en socionom som var 

socialarbetare på skolan. Det tilltalade henne. När hon fick möjlighet att komplettera sin 

utbildning med socionomutbildning tog hon chansen.  

Unni:  
Efter min långa praktik som man gjorde då på socialpedagog-
utbildningen så tänkte jag att jag ville vara i skolan. Där jag 
praktiserade fanns det en socialarbetare som jobbade inne i skolan och 
jag tyckte det var lite häftigt sätt att tänka. Då tänkte jag att jag ska 
försöka komma in i skolans värld och vara där. 

 

Ingela är mest intresserad av gruppdynamik och det psykosociala. Innan hon började arbeta 

som skolkurator för ett och ett halvt år sedan har hon arbetat inom olika sociala institutioner. 

Hon beskriver att för henne handlar det väldigt mycket om människor i olika situationer och 
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ledarskap. Hon anser att hon har stor nytta av sina andra erfarenheter i det arbete hon har idag 

som skolkurator. Emma valde socionomutbildningen för att bli kurator inom omsorgen. Hon 

har snart arbetet i 20 år som socionom. En stor del av den tiden har hon arbetat på någon 

socialbyrå och den erfarenheten har hon stor nytta av som skolkurator 

  

När Olivia från början gjorde sitt val stod det mellan socionom och förskolelärare men den 

gången valde hon förskolelärare. Efter det har hon aldrig direkt tänkt att hon skulle bli kurator 

förrän hon blev tillfrågad om hon var intresserad av en skolkuratorstjänst. För Agnes som från 

början är specialpedagog har det mer varit tillfälligheter som har avgjort hennes val. Både när 

hon valde studieväg och när hon sökte tjänsten som skolkurator. 

Skolkuratorns syn på sitt yrke 
Socionomutbildningen ger en väldigt bred bas att stå på och det är olika orsaker till varför de 

intervjuade har valt kuratorsyrket. Gemensamt för många av våra intervjupersoner är att de 

vill vara ett extra stöd för eleverna i skolan. Flera anser att vad man gör av sitt arbete som 

skolkurator beror mycket på en själv. 

 

Ingela vill arbeta kurativt med enskilda samtal, familjeproblematik och enskild problematik. 

Hon vill ha klienten/eleven i centrum. Unni tycker att konfliktlösning är något som är väldigt 

viktigt och även det egna ansvaret för barnen. Hon anser att eleverna måste bli mer medvetna 

om att de har en fantastisk möjlighet att påverka hur saker och ting utvecklas. Tanken är att 

alla på hela skolan ska ha en gemensam grund att utgå ifrån. Emma har arbetat som 

skolkurator i flera år. I den kommunen hon arbetar har skolkuratorerna stor möjlighet att 

påverka hur deras arbete ska utföras. De kan utgå väldigt mycket utifrån den person de är. 

Emma tänker i första hand på sig själv som ett stöd. Hon menar också att hon får stöd av 

kuratorskollegor och andra i det jobbet hon gör.  

 

Det Olivia förmedlar om sin situation är att det svårt att åstadkomma några stora förändringar. 

Hon trivs med sitt arbete men det är ingen lätt funktion. Hon tycker hon är i mitten på något 

sätt. Hon är ensam med sitt förhållningssätt, det sociala. Hon är mycket involverad och ganska 

styrd i sin kuratorsroll. Hon har svårt att åstadkomma en förändring hos pedagogerna även om 

hon tycker att hon har en bra kommunikation med några.  
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Hur tänker skolkuratorerna om lojalitet 
Vi bad skolkuratorerna tänka fritt om ordet lojalitet. Flera av dem tänkte på lojaliteten mellan 

elev och lärare. Anja funderade över lojalitet och förtroende. Emma och Anne funderade över 

lojalitetskonflikter Det kom också fram att en tydlig intention om att inte stöta sig med 

pedagogerna. 

 

Ingela och Olivia säger sig vara lojala mot eleverna och orkar stå på sig mot lärarna om det 

behövs. I dessa sammanhang anser Ingela att eleven är i beroendeställning med tanke på 

betyg och ingen annan står på dens sida. Hon kan förstå lärarens roll men måste inte hålla 

med. Hon menar att hon kan förstå både eleven och läraren och någonstans är det hennes jobb 

och skyldighet att få ihop de två.  

Ingela: 
Konflikten mellan lärare och elev måste kunna lösas. Båda är ju 
villiga för ingen vill ju ha den där konflikten. De hittar bara inte 
trådarna för att kunna lösa det och det är ju mitt jobb att kunna göra 
det. Det tycker jag att vi gör för det mesta. 

 

Olivia menar att lojalitet är något som hon tänker starkt förknippas med sitt jobb. Hon hoppas 

att det är något hon står för och att hon ger. Olivia ställer sig på elevens sida även om det blir 

på bekostnad av att tillhöra en personalkategori. Hon menar att en del lärare kanske har fått 

den uppfattningen att hon ska vara i skolan för deras skull och inte för elevens.  

 

Unni menar att hon har olika lojaliteter men hon försöker att utgå från barnperspektivet men 

det är inte alltid det går. Det är viktigt att lyssna mycket noga. Vad det är konkret barnen vill 

ha hjälp med eller hur har de det? Det kan ju också vara utifrån en lojalitetssituation där det 

finns också en vuxenpedagog så kan ju det vara något att fundera på. Anja tycker att lojalitet 

kan vara svårt ibland. Om någon elev öppnar sig och berättar att den blir slagen hemma och 

sådana saker. Då vet hon att det självklart att då följer man lagen naturligtvis. Men det kan ju 

finnas lojalitet där och då är viktigt att inte eleven tappar förtroendet för en efter det, för då 

har man ju förlorat något också. Ibland ringer hon till socialtjänsten och förklarar situationen 

och frågar vad de tycker. Många gånger när eleven har kommit hit då kan föräldrarna börja 

förstå och det kan hända mycket av bara det.  

Anja: 
Hittills har det faktiskt inte hänt att någon har blivit arg på mig för att 
jag har varit tvungen att göra en anmälan, som tur är alltså. Ibland kan 
det faktiskt vara så att det kan kännas skönt, även om de nog tycker 



 

 

22 

det känns obehagligt, när det väl är gjort och de ser att det blev en 
förändring. 

 

Anne anser att hennes lojalitet ligger hos arbetsgivaren. På mikronivå menar hon att hon inte 

ställer sig på någons sida. Som hon ser det är oftast eleven inte emot någon lärare t.ex. utan 

det är ofta missuppfattningar. Hon brukar försöka få elever och lärare att arbeta åt ett 

gemensamt håll. 

 

Emma anser att lojalitet är viktigt och för henne och innebär det att vara lojal mot 

verksamheten. Hon menar att det är viktigt att prata gott om de människor som finns runt 

omkring. Och framförallt att på intet sätt förnedra de människor som finns i rummet. Att vara 

lojal mot en människa är att se till att alla har kvar ansiktet när de går.  Det gäller både barn, 

föräldrar och personal på skolan.  

Har skolkuratorernas intentioner förverkligats?  
Med tanke på skolkuratorns syn på sitt arbete har det varit viktigt att förstå vilken relation till 

sitt arbete kuratorn har. Vi har varit intresserade av att få veta om kuratorernas förväntningar 

på sitt arbete blivit infriade.  

 

Ingela tycker att arbetat fungerar till viss del som hon har tänkt sig men behoven är ju så 

oändligt mycket större än vad hon kan tillgodogöra. Dessutom ska hon som skolkurator inte 

vara behandlande utan hon ska ventilera elevernas bekymmer och stötta dem. Det handlar 

också om att se sina begränsningar och föra vidare de elever som har större behov till 

socialbyrån eller BUP. Hon poängterar att det gäller att hitta den nivån som hon kan klara.  

 

Mona arbetar med grupper bl.a. i förebyggande syfte. Tanken med gruppverksamheten är att 

de ska lära känna sig själva och förstå hur andra känner sig. Hon tycker det fungerar ganska 

bra men det är också olika från skola till skola. På någon skola har det inte fungerat alls och 

där har hon fått tänka om helt och hållet. Medan på en annan skola har det fungerat jättebra. 

Hon har inte arbetat så länge men känner att kontakten med eleverna kommer mer och mer. 

Hon tror inte alla elever skulle välja att vända sig till henne men att många skulle kunna tänka 

sig att söka hennes stöd.  

 

Anne som sedan länge känt att hon ville arbeta med samtal på något sätt upptäckte en modell 

att arbeta utifrån redan under sin utbildning. Det är lösningsfokuserad modell och den 
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använder hon nu i sin roll som kurator. Hon påpekar dock att det ändå krävs att hon är flexibel 

i ett sådant här arbete med flera olika arbetsuppgifter.  

Har skolkuratorernas inställning förändrats? 
De personer vi har intervjuat har arbetat som skolkuratorer mellan ett halvt år och tjugo år. 

Har deras syn på arbetet och dess möjligheter förändrats?  

 

Ingela anser att jobbet som skolkurator har blivit som hon tänkt sig. Hon har kontakt med 

mycket elever men samtalen ser väldigt olika ut. Anja är fortfarande lika positiv till sitt yrke 

efter tjugo år men hon har helt ändrat inriktning på sina samtal, från problemlösning till 

lösningsfokuserat. Efter det har arbetet blivit ännu roligare.  

 

För Unni som gärna ville vara socialarbetare i skolan har möjligheterna blivit ännu tydligare 

nu när hon arbetar i den rollen. Skolan är en bra plats att bedriva socialt arbete, 

förändringsarbete och förebyggande för där finns alla barn. Hon skulle vilja att det skedde 

mer. Unni anser att det förebyggande arbetet är basen i skolkuratorns arbete. Hon menar att 

samtalet är synonymt med kuratorsrollen men för henne som arbetar med yngre barn måste 

hon fånga samtalet i flykten, i matsalen t.ex. Det händer inte ofta att så unga elever kommer 

och bara vill prata. 

Unni:  
Jag har haft en fantastisk möjlighet att bygga mitt arbete egentligen 
utifrån mig själv och vad jag har varit intresserad av och givetvis att 
man har sett en nytta med det. 

 

Rollen som en kurator som mest pratar om dumma föräldrar eller kärleksproblem med 

eleverna blev inte som Irma tänkt. Hon har fått ta hand om mycket tyngre problematik: 

Barnmisshandel, sexuella övergrepp och missbruk. Idag blir hon väldigt glad om någon 

kommer och har kärleksproblem. För Olivia har det blivit tvärtom hon menar att i hennes 

arbete har hantering av tjafs och konflikter mellan elever ökat. I perioder består 75 % av 

arbetet med elever av sådana problem, anser hon. 

 

Mona praktiserade som skolkurator och hade därför ganska klart för sig hur arbetet ser ut. 

Innan hon gjorde sin praktik så trodde hon inte att det var så ensamt och svårt. Det finns ingen 

där för att bekräfta vad hon gör. Det blir inte samma sak att ringa till någon av de andra 

kuratorerna eller socialtjänsten. Emma trodde att arbetet som skolkurator skulle vara mer 
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ensamt än det är. För henne handlar om att göra det bästa av en möjlighet. Någonstans handlar 

det om att gilla läget.  

Emma: 
Nu har jag valt det här jobbet. Det här jobbet innebär att jag är ensam 
socionom och då får jag göra det bästa av det. Det är ett otroligt 
privilegium att vara ensam socionom på ett jobb. 

 

Agnes menar att hon har tvingats att tydligare och tydligare se att det inte är så självklart att 

spåra orsaker till ickefungerande elever. Tidigare tänkte hon mer i kategorier och i färdiga 

schabloner. Som att har eleven det på ett särskilt sätt hemma så fungerar den si och så i 

skolan. Men hon har tänkt om och insett att så är det inte. Det går inte att förutse vilka elever 

som kommer att få det trassligt. 

Skolkuratorns möjligheter att påverka i sitt arbete 
De flesta av våra intervjupersoner anser sig ha ganska stor möjlighet att påverka olika 

händelseförlopp. De beskriver olika situationer för att påvisa hur de ser på det. Några av 

intervjupersonerna tar upp, direkt eller indirekt, elevhälsoteamet som en viktig faktor, 

beroende på hur det fungerar. 

 

Ingela anser, att beroende på hur elevhälsoteamet fungerar påverkar det hennes roll som 

skolkurator. Anja använder elevhälsoteamet för att åstadkomma förändringar. Unni menar att 

alla på hennes skola är väldigt intresserade av att förbättra.  Sen är det ju en lång process men 

hon tycker att pedagogerna är intresserade och att hela skolan har förändrats mycket när hon 

tänker tillbaka. Olika personal har kommit olika långt med sig själva beroende på hur 

intresserad de är. Alla vill ändå förbättra. Irma anser att hon har stor frihet att lägga upp sitt 

arbete. Dels hur mycket tid hon är på de olika skolorna och dels vad hon vill prioritera. För 

Monas del handlar det om att bli accepterad. Hon anser att bara eleverna kommer till henne 

kan de få mycket stöttning direkt. För henne gäller det att försöka påverka föräldrar och lärare 

också och det är inte alltid framgångsrikt. Anne funderar över hur hennes uppdrag ser ut. 

Självklart måste hon hålla sig till det fast samtidigt är det ju också ganska mycket frihet under 

ansvar. Hon styr upp sitt arbete själv ganska mycket. Ingen kan göra en beställning på vad 

hon ska göra. För Anne gäller det hela tiden att prioritera. Hon anser att hon klarar av att 

påverka de situationer hon ställs inför och hon menar att det är viktigt i hennes yrkesroll. 
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Emma beskriver att varje situation i sig är unik och att hon får anpassa sig efter många olika 

förutsättningar. T.ex. något som hon kräver av en lärare skulle hon aldrig kunna tänka sig att 

kräva av en annan lärare eller tvärtom. Det beror helt enkelt på vem läraren är. Är läraren en 

vek person måste hon kanske ta över situationen från läraren. Är däremot läraren en starkare 

person i själen kan Emma handleda henne/honom. Det är Emma som bestämmer vad hon ska 

göra och inte. Hon behöver ha kontroll över vad hon gör och varför. Hon vill dessutom gärna 

utvärdera det hon gör för att se om det hon gör är till hjälp. Olivia funderar över otydligheten i 

kuratorsrollen. Det finns inga klara vägar och mål. Det finns ingen färdig mall och alla har 

åsikter om vad en skolkurator ska göra. I och med det blir också kuratorns roll otydlig utåt till 

organisationen på något sätt. Olivia tänker att varje skola agerar efter sitt eget tycke och 

dessutom är det upp till varje kurator att hitta det som den är bra på. Hon menar att det är svårt 

att sätta in kuratorn i ett fack och det är hon inte ute efter. Olivia är inte säker på att det skulle 

vara bra med en fast ram men påtalar att yrkesrollen blir så luddig. Det händer att hon får ta 

hand om saker som hon anser inte är sådant hon ska göra egentligen. Agnes menar att hon har 

stor möjlighet att välja vilken metod hon vill använda sig av. Hon anser att det är själva 

poängen med skolkuratorsrollen. Just att ha en viss artistisk frihet och flexibilitet som gör att 

där det brister i organisationen där kan kuratorn gå in och stötta upp. Den enskilde 

skolkuratorns kompetens tas tillvara. En kurator som är duktig på att jobba med klasser och 

det finns ett behov av att stötta upp på något sätt och göra en insats så är det väldigt bra. 

Medan annan en skolkurator som är duktig på drama går in och jobbar med sådana saker. 

Agnes: 

Alltså vad det nu än kan vara för något som kommer eleverna först 
och främst, men även föräldrar och övriga medarbetare, till godo så är 
det väldigt bra. 

”Man kan göra sitt bästa och ingen kan göra mer än så” 
Vi ville få en insikt i hur skolkuratorn upplever det när de känner att resultatet av deras arbete 

inte blir tillfredsställande. Våra intervjupersoner förklarade hur de ser på sin egen och skolans 

roll när det inte fungerar på ett tillfredsställande sätt för eleverna. 

 

Anja tänker på att det ägnas så mycket tid på att eleverna ska bli godkända i skolan. 

Pedagogerna kämpar väldig mycket för att eleverna ska uppnå de målen. Resultatet är 

stressade elever och stressade lärare. Hon tycker att skolan fokuserar så mycket på betygen 

och den borde istället ta reda på hur ungdomarna egentligen mår.  
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Unni menar att det händer att hon har planerat något som hon ska göra tillsammans med en 

elevgrupp och det blir urdåligt. När något sådant händer försöker hon förstå vad det är som 

påverkar att det blir så. Ibland kan det vara att gruppen inte passar ihop eller något kan ha hänt 

precis innan som gör att det är jättestor konflikt eleverna emellan. Det kan också hända att det 

blir precis tvärtom. Hon har planerat för något men fångar upp något annat som är aktuellt i 

gruppen och pratar om det istället och det kan bli väldigt bra. Hon menar att det krävs mod för 

att våga släppa det som är planerat och ta vara på det som är aktuellt just då. 

 

Irma menar att hon måste förlika sig med att hon har gjort det bästa hon kunde och räckte inte 

det så kan hon inte göra mer. Det är en förutsättning för att klara det här jobbet anser hon. 

Även Anne förklarar att hon kan se att elever gör framsteg men resultat blir inte det ultimata. 

Då kan hon känna att hon har gjort ett bra arbete ändå. Det finns elever som gör framsteg men 

inte klarar av när det blir bättre. 

Anne: 
Jag har även jobbat med dem och sett framsteg med dem, men där de 
ändå inte klarar av den rollen. De klarar inte riktigt av hur man gör när 
det blir bättre. Då måste man gå ända tillbaka ända dit där man var för 
fem månader sen. De klarar inte av att se framåt. 

 

Agnes menar att ibland blir det inte den bästa lösningen fast alla gör vad de kan. De kommer 

helt enkelt inte åt problemet. Andra gånger kan hon känna att insatser och åtgärder borde ha 

gjorts för länge sedan. När man kommer in så sent med åtgärder från antingen skolkuratorer, 

elevvårdare eller skolan som helhet så kan hon känna en frustration och en sorg över det.  

Om skolkuratorn får välja 
När skolkuratorerna får välja pratar de om gruppverksamhet och enskilda samtal med elever. 

Ingela tycker allra mest om är att arbeta med grupper. Hon har varit med om att starta upp en 

gruppverksamhet som de arbetar med i klasserna. Tanken är att det ska vara utvecklande för 

eleverna och att de ska lära sig hantera sitt liv som tonåring. Unni som arbetar med yngre barn 

anser att lekar är något som är viktigt. På hennes skola har de EQ-grupperna (Emotionell 

Intelligens) där de arbetar mycket med att skapa lust och de har även kamratstöd. För Irma är 

det dels samtalet och dels olika gruppverksamheter som hon uppskattar mest. Hon tycker det 

är fantastiskt roligt att prata med de här ungdomarna. Eleverna som hon samtalar med är i 

olika åldrar och att aldrig veta var man hamnar när man börjar ett samtal är inspirerande. Sitt 

arbeta med olika grupper är också något Irma uppskattar mycket. I grupperna behandlar de 

värdegrund och diskuterar olika frågor. Mona gillar själva arbetet väldigt mycket och anser att 
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det beror på gensvaret om hon tycker själva uppgiften är rolig. Hon tycker om att arbeta både 

med grupper och med enskilda elever i förebyggande syfte. Anne anser att det som är allra 

roligast, som hon trivs bäst med är det enskilda samtalet. Det har hon haft med sig ända sedan 

gymnasiet. Hon märkte tidigt att hon var en person som folk kom till och ville prata med. Hon 

har pratat, lyssnat, tagit in och gett råd.  

Anne: 
Jag har nästan slutat med att ge råd för jag vet att människor vet 
själva. De behöver bara någon som ställer rätt frågor för att få fram 
det.  

 

Emma uppskattar väldigt mycket träffarna med Friends och Kompisstödjarna. Hon menar att 

det ger oerhört mycket att diskutera och samtala med de eleverna och se dem växa. Hon anser 

att eleverna är väldigt skickliga, diskreta och smidiga i det de gör och att de visar stor respekt 

mot andra elever. Emma tycker att hon lär sig mycket av dem hela tiden. Hon menar att de 

även tar hjälp av andra elever i klassen för att förändra attityder mot vissa andra elever. Lika 

väl som negativa mönster skapas så kan man också skapa positiva mönster.  

Det i kuratorsrollen som inte känns bra 
På en arbetsplats hamnar troligen de flesta människor i situationer där de får åtaganden som 

de inte tycker om att göra men för en skolkurator skulle vissa åtagandena kunna innebära att 

personen hamnar i konflikt med sig själv. Vi var därför intresserade av att veta vilka tjänster 

eller vilka situationer som de olika intervjupersonerna inte tycker om att göra eller hamna i. 

 

En syssla som Ingela direkt tycker att hon får ägna sig alldeles för mycket tid åt är att 

dokumentera och hålla på att skriva den ena konferensen efter den andra. Det måste 

effektiviseras och det kommer att göras också. Irma anser också att det administrativa arbetet 

inte är så roligt men samtidigt är det nödvändigt för att påvisa vissa omständigheter. Hon 

håller på med en enkätundersökning där hon försöker att bereda för att få resurser till 

förebyggande arbete. Hon påpekar att syns det inte finns det inte.  

Irma: 
Överlag ska jag säga att jag tycker det är ett mycket roligt arbete. Jag 
åker med glädje till jobbet varje dag och det gjorde jag inte när jag 
jobbade på socialtjänsten. Här känns det bara; Vad roligt det är! Man 
är så där lycklig när man kör hem från jobbet när man känner att man 
har gjort något bra och så är det verkligen. Det är mycket arbete men 
det är väldigt roligt.  
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Unni berättar att hon har svårt att hantera tvång. När det ska vara känt och hon måste 

dokumentera negativa saker om elever. Hon säger att detta är en bit av sitt arbete som hon 

behöver arbeta mer med sig själv i. Det hon tycker är svårt är att hon ska bestämma vad som 

är det normala och det kan hon debattera mycket med sig själv. Hon påpekar att det är viktigt 

att vara lite ödmjuk ibland men samtidigt påpekar hon, att det är barn det handlar om, och där 

har vi vår lagstiftning. Den är väldigt klar och tydlig för vad som gäller. Men ibland så är det 

inte riktigt klart vad som händer. Då får man ju diskutera det dels med sig själv och dels 

diskutera det i elevhälsoteamet. Även Emma påpekar att anmälningar på elever till 

socialtjänsten är något som aldrig är roligt. Det är ändå en del av jobbet som hon ska göra. 

Hon är inte en myndighetsperson men anställd inom skolan för att ansvara för skyldigheten att 

göra det.  

 

Mona tycker inte att det är bra att arbeta på flera olika skolor. Eftersom hon inte är på plats 

varje dag kan inte eleverna bara gå in till henne om de har något de vill prata om. Hon har 

lämnat ut sitt mobilnummer och sin mejladress men de använder sig inte eleverna mycket av. 

Samtidigt tycker hon att det finns positiva bitar som att hon kommer inte så nära in i 

relationen med personalgrupperna.  

Analys  

Vi analyserar intervjuresultatet med de två valda teorierna, som vi beskrivit i kapitlet 

Teoretiska perspektiv. Vi börjar med att utifrån Hackmans & Oldhams (1980) 

motivationsteori använda de fem faktorerna: variationsskicklighet i arbetet, arbetets identitet, 

arbetets betydelse, autonomi och återkoppling, för att belysa hur kuratorerna ser på sitt arbete. 

Därefter använder vi Lipskys (1980) och Johanssons (1997) definition av gräsrotsbyråkrater 

för att åskådliggöra kuratorernas handlingsutrymme. För att slutligen göra en jämförelse 

mellan några valda delar från kapitlet Kunskapsläget och de intervjusvar vi har redogjort. 

Hur skolkuratorer uppfattar sina arbeten 

Variationsskicklighet i arbetet 
innebär enligt motivationsteorin variation i arbetet som ställer krav på olika förmågor. 

 

Vi anser att skolkuratorerna har variationsskicklighet i sitt arbete. Det framgår att de har 

många olika arbetsuppgifter i sin yrkesroll, allt från enskilda samtal, grupparbeten, 

administrativt arbete till förebyggande och kurativt arbete. Variationen kan innebära både 
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skiftande arbetsuppgifter som kräver olika förmågor men den kan även bestå av att en specifik 

uppgift som kräver varierande insatser. Flera av kuratorerna talar om att de måste anpassa sina 

insatser efter olika förutsättningar.  

Ingela:  
Det är ju en avvägning hela tiden att försöka nå den här individen och 
hitta rätt hos den personen. 
 
Emma:  
… det beror på hur klassen ser ut och vilka elever som går i klassen, 
vilka behov som finns i klassen, alltså vilka behov eleverna har som 
finns där… 
… varje situation i sig är ju unik, men så är det faktiskt, alltså, det jag 
kräver av en lärare skulle jag aldrig kunna tänka mig att kräva av en 
annan lärare eller tvärtom, för det handlar om vem läraren är… 
 
Agnes: 
Förut tänkte jag kanske mer i kategorier och färdiga schabloner att har 
eleven det si och så hemma så fungerar det si och så i skolan, men det 
har ju kommit på skam, jag fått tänkt om rätt mycket… 
 
Anne: 
… man får vara väldigt flexibel i ett sådant här jobb med flera olika 
arbetsuppgifter… 

 

Författarna menar att en hög grad av variation kan leda till att arbetet känns mer meningsfullt 

än om enbart en eller ett fåtal delar utförs. Anne lyfter fram enskilda samtal med elever. 

Ingela berättar om grupparbeten med elever. De olika samtalsmetoderna som 

intervjupersonerna har nämnt är Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Motiverande samtal (MI) 

och Lösningsfokuserad samtal. Arbetet med grupper grundar sig på bland annat Emotionell 

Intelligens (EQ) och Art Regression Replacement Training ART.  

 
Unni: 
Skolan är en väldigt bra arbetsplats att jobba med socialt arbete, 
förändringsarbete och förebyggande för där har man ju alla barn. Jag 
tycker att det är mycket bra. 
 
Anne: 
Jag tycker att det är mycket roligt med det här jobbet för det är ju så 
brett… 
 
Irma: 
Det är väldigt roligt. Det är roligt med ett jobb som är så varierande 
och där jag kan utnyttja min kompetens och min kunskap till 100 % 
varenda dag. 
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Variationen i arbetsuppgifterna gör att arbetet ofta känns givande och meningsfullt men alla 

arbetsuppgifter är naturligtvis inte intressanta. Ingela berättar om dokumentation som en av 

sina arbetsuppgifter som kräver en specifik färdighet, men som enligt vår tolkning i detta fall 

inte känns så meningsfull.  

Arbetets identitet 
innebär enligt motivationsteorin att göra ett arbete, från början till slut, med synligt resultat.  

 

Författarna menar att en högre känsla av meningsfullhet uppnås om en person får göra ett helt 

arbete än om personen endast får göra en del av arbetet. Att följa ett arbete från början till 

slut, kan enligt vår tolkning vara, när Anne träffar en elev för enskilda samtal och följer 

elevens förändring från första samtalet tills att eleven inte längre känner att denne behöver 

insatsen. Utifrån Annes uttalande, gör vi den tolkningen, att hon känner att arbetet är 

meningsfullt då hon gjort hela arbetet.  

Anne: 
… det enskilda samtalet, det ger otroligt mycket… det är häftigt med 
den utvecklingen man kan se. Att jag ser det hos personen; Att 
personen faktiskt bekräftar. Den behöver inte så många samtal och att 
man säger till exempel att en elev är nere på noll. Nästa gång är eleven 
uppe på fem och nästa gång på åtta och säger; Jag är faktiskt nöjd nu. 

 

Vi anser att Annes uttalande dessutom visar att hon genom sin insats, har en konkret påverkan 

på människors situation, vilket är faktorn arbetets betydelse i motivationsteorin. 

Arbetets betydelse  
innebär enligt motivationsteorin att arbetsuppgiften påverkar människors situation och behov. 

Arbetet kan upplevas som viktigt och meningsfullt om den har en konkret inverkan på andra 

människors liv.  

 

Anja är en av kuratorerna som har berättat att hon ofta ser snabba resultat i sitt arbete med 

enskilda samtal. Detta är, enligt vår tolkning, exempel på att deras arbete har en konkret 

inverkan på elevernas situation, då eleverna kan få stöd och att arbetet ger ett resultat.  

Anja: 
När man jobbar lösningsfokuserat i de enskilda samtalen är det glädje 
och humor och man ser snabba resultat och det händer så mycket på så 
kort tid… 
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Det finns också exempel på när kuratorn har försökt hjälpa elever men där insatserna inte har 

gett önskat resultat. 

 
Agnes:  
Jag gjort vad jag har kunnat men dessvärre har det inte påverkat 
elevernas situation. 
 

Autonomi  
är enligt motivationsteorin den faktor som beskriver i vilken utsträckning människor får 

bestämma över sitt arbete gällande planering och utförande.  

 

En majoritet av kuratorerna anser att de själva kan utforma sin yrkesroll utifrån sig själva, 

vilket vi tolkar som att de tycker att arbetet är fritt och att de har möjlighet att planera arbetet 

självständigt.  

 
Unni: 
Jag har haft en fantastisk möjlighet att bygga mitt arbete utifrån mig 
själv och vad jag har varit intresserad av och också då givetvis att man 
har sett en nytta med det. 
 
Anne: 
Jag har ju ett uppdrag självklart fast samtidigt är det ju också ganska 
mycket frihet under ansvar tycker jag. Jag styr upp mitt arbete ganska 
så mycket, man kan ju inte komma direkt och göra en beställning. 
 
Emma:  
Det är jag som bestämmer vad jag gör, det skulle aldrig någon annan 
bestämma över mig, inte en chans.  

 

Agnes lyfter fram att i rollen som skolkurator finns dels möjligheten att välja metod och dels 

att vara ett stöd för eleven genom ”en viss artistisk frihet” och ”flexibilitet”. Vi anser att 

Agnes frihet är begränsad till att hon har möjlighet att välja arbetsmetod, och styrd av att vara 

ett stöd för eleven där det ”brister i organisationen”.  

 

Att vara den ende sociala experten kan ge möjlighet till att skapa arbetet utifrån sig själv. 

 
Emma: 
… det här jobbet innebär att jag är ensam socionom och då får jag 
göra det bästa av det, alltså det är ett otroligt privilegium att vara 
ensam socionom på sitt jobb. Jag kan ju göra nästan vad som helst, det 
är ju ingen som fattar vad jag gör. Jag kan ju säga saker och ting och 
det finns ingen som kan säga emot mig… 
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Vi anser att autonomin i yrkesrollen och lojalitet kan kopplas samman vilket visar sig på olika 

sätt. Kuratorerna uppfattar att de i sin roll i första hand är till för eleven, att de ser sig som ett 

stöd. Det har dock visat sig att lojalitetsbegreppet är en svår fråga.  

 

Olivia menar att hon har valt att lägga sin lojalitet på eleverna utifrån sin roll som kurator.  

Hon menar att det sker ”på bekostnad av att tillhöra en personalkategori” där pedagogerna 

anser att hon ska finnas till för dem i första hand. Olivia har kraft nog att ta ställning för 

eleverna, därmed anser vi att hon är så autonom i sin roll då att hon kan välja var hon vill 

lägga sin lojalitet. Även om det får en konsekvens av att hon kommer på kollisionskurs med 

pedagogerna, då de inte delar samma uppfattning som hon vad gäller hennes kuratorsroll. 

 

Emma känner lojalitet för hela verksamheten på skolan. Hon tycker att lojalitet är viktigt och 

som hon menar innebär ”att på intet sätt förnedra” människor och att det gäller alla. I vissa 

situationer som kan bestå av att det finns en konflikt mellan föräldrar och skola i en fråga, 

menar hon att hon är lojal mot rektor och förklarar: 

… där har jag min lojalitet att jag måste vara lojal mot rektor, sen kan 
jag ju välja, vilket jag oftast gör, att inte ta aktiv del i det för då vet 
rektor att vi inte är överens eller att jag inte tycker om det här… 

 

Emma är i en sådan situation lojal mot rektor, men tycker hon inte om vad rektor har beslutat 

visar hon detta genom att inte ta aktiv del i insatsen som följer av beslutet. Emma är autonom 

så till vida att hon visar vad hon anser om beslutet. Dessutom är hon stark nog att inte följa 

rektorns beslut.  

 

Vi kan i intervjusvaren tolka att det finns motsägelser, till exempel att arbetet upplevs som 

autonomt men där det ändå finns styrning. Olivia är kluven i sin inställning till kuratorsroll; 

dels att rollen är otydlig och luddig utan en färdig mall, dels att hon inte vill ha en fast ram. 

En färdig ram kan låsa kuratorn så att denne inte kan utforma rollen som den själv vill utifrån 

vad som kan fungerar med ett bra resultat. Luddigheten skulle kunna användas för att ge hög 

grad av frihet att utforma rollen som kuratorn själv vill, vilket Olivia påtalar när hon menar att 

”det upp till varje kurator att hitta det som den är bra på”. Olivia anser att hon är den ende 

som har ett socialt förhållningssätt på den skola hon arbetar. Hon känner sig styrd i sin roll 

som kurator och hon har svårt att åstadkomma några stora förändringar. Enligt vår tolkning 

har Olivia begränsade möjligheter att bestämma över sina insatser och hon känner att hon inte 

kan påverka i den utsträckning hon önskar.  
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Återkoppling 
innebär enligt motivationsteorin att arbetsresultatet kan kopplas till den egna insatsen. 

 

Det är genom återkoppling kuratorerna får möjlighet att bedöma om arbetet i form av en 

insats eller val av metod har fungerat. De har därefter möjlighet att omforma och anpassa 

arbetet. 

 
Mona: 
På en del skolor har jag haft mycket enskilda elever och på någon 
skola har jag haft klasser /… / det tycker jag fungerar ganska bra. Det 
är också olika från skola till skola. På någon skola har det inte 
fungerat alls och där har jag fått tänka om helt och hållet. Men på 
särskilt en skola har det fungerat mycket bra. 
 
Anja: 
… i och med att jag har samtal med lärarna när jag har deras elever 
och de ska lägga märke till små förändringar. När jag då kontrollerar 
upp det till nästa gång använder jag mig av olika skalor noll-tio. Då 
märker lärarna att det sker en förändring hos eleven när de tittar efter 
de här små förändringarna. Då får jag ju feedback att det fungerar hos 
den här eleven och det är det jag tycker är härligt. 
 
Emma: 
… jag brukar be föräldrarna om hjälp för att se om det jag gör, gör 
någon skillnad /… / på vilket sätt det hjälper barnet… 

 

Agnes ger ett exempel på återkoppling när hon menar att hon inte når en bra lösning oavsett 

insatser. Hon menar att insatserna kommer för sent eller att problemet inte går att nå.  

Tre villkorsvariabler 
Enligt Hackman & Oldham (1980) så finns det tre villkorsvariabler som påverkar de fem 

faktorerna i motivationsteorin. Genom att ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, känna att 

det finns ett behov av att utvecklas inom sitt yrke och att arbetsplatsen är bra finns det goda 

möjligheter att nå en hög grad av tillfredställelse i arbetet. 

Kompetens  
Det framgår av våra intervjuer att samtliga nio skolkuratorer har någon form av 

högskoleutbildning, varav sju har en socionomutbildning. Vi anser att det är en viktigt för 

kuratorerna att de har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Vidare har vi den uppfattningen 

att det är genom utbildning har de fått verktyg i form av metoder som de arbetar efter. De har 

också intresse av att öka sin kompetens. 
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Unni berättar att hon från början var socialpedagog men när hon fick möjlighet att 

komplettera sin utbildning till socionomexamen tvekade hon inte. Hon vill verka i skolans 

värld som socialarbetare. Anne menar att hon redan i socionomutbildningen fann en 

samtalsmodell, lösningsfokuserat, som hon arbetar med i de enskilda samtalen. Agnes tycker 

inte att utbildningen i sig är viktig, det finns andra faktorer som betyder mer. 

Agnes: 
… egentligen tycker jag inte det handlar om vilken utbildning man 
har, utan det handlar om vilken människosyn man har, vilken 
inställning man har till sin omgivning… 

Utvecklingsbehov  
Av kuratorernas beskrivningar bedömer vi att de är intresserad av att utvecklas i sin yrkesroll. 

Det ger dem nya verktyg att använda i arbetet. Unni arbetar med modellen EQ i elevgrupper 

och använder dessutom olika lekar när hon möter eleverna. Hon berättar om den 

vidareutbildning hon går på parallellt med sitt arbete: 

Unni 
Då har jag den där dramautbildningen som jag går på. Den har hjälpt 
mig väldigt mycket i ledarskapet just med att hålla i grupper. Det har 
också gett mig en stor flexibilitet till att kunna göra olika saker. Jag 
har mycket, mycket mer som jag bara kan plocka fram så där; Det kan 
vi göra och det kan vi göra. Det har passat mig jättebra med det sättet 
som jag jobbar/…/Det blir ju lite spännande för det blir lite 
korsbefruktning. Det blir dramapedagogik med en social vinkling på. 

Organisatoriska förhållanden  
Det har framkommit i intervjuerna, att oavsett hur skolkuratorerna är organiserade; anställda 

på en skola, anställda på förvaltning, placerade lokalt eller centralt, har organisationsformen 

ingen betydelse för deras känsla för arbetets innehåll. Däremot har hur de är satsade på av 

skolan betydelse för hur de uppfattar sitt arbete. 

 

Elevhälsoteamet har visat sig ha en påverkan på hur skolkuratorerna fungerar i sin yrkesroll. 

Ingela anser, att beroende på hur elevhälsoteamet fungerar påverkar det hennes roll som 

skolkurator. Genom ett bra samarbete kan hon fungera som en bra skolkurator. Mona menar 

att hon blir påverkad av hur elevhälsoteamet förhåller sig till henne. 

 
 
Mona: 
Jag känner att jag är lite ensam med att ha mitt perspektiv, det gör jag. 
Det har jag märkt att en del saker som jag tar för givet, alltså om jag 
har mina glasögon på mig, så pratar jag på ett sätt, men ibland så 
känns inte som det går hem. De i elevhälsoteamet tänker inte alls på 
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samma sätt ibland, en del av dem. En del tänker på exakt samma sätt 
som jag fast de inte är socionomer. En del av dem känner jag, är inte 
riktigt på samma sida ibland. 

 

Anja använder elevhälsoteamet för att åstadkomma förändringar. Hon tycker att hon har en 

god kontakt, främst med skolsköterskan. 

Anja: 
De elevhälsoteam som jag har tillhört i alla fall de senaste åtta åren 
har vi jobbat tillsammans med ärenden. 

 

Mona berättar om att hon inte tycker att det är bra att arbeta på flera skolor. Hon är placerad 

på fem skolor.  

Mona: 
Jag har en skola per dag men det är två skolor som är lite mindre och 
där är jag en halv dag. Det blir att jag åker runt till olika skolor varje 
dag /... / det känns att det är svårt att veta om man är på rätt plats /... / 
det hade kunnat fungera bättre… 

Skolkuratorernas handlingsutrymme 
Vi ställer oss frågan om skolkuratorn har handlingsutrymme? Är skolkuratorn en 

”gräsrotsbyråkrat”? 

 

Enligt Lipsky (1980) är gräsrotsbyråkrater människor som verkar inom myndighetsutövande 

organisationer. De representerar organisationen och i sitt arbete har de den direkta kontakten 

mellan organisationen och de människor som av någon anledning har kontakt med den. 

Genom våra intervjuer av skolkuratorer har vi fått en god bild av deras arbete. Skolkuratorn är 

en person som representerar skolförvaltningen och har direkt kontakt med bland annat elever, 

föräldrar och andra myndigheter. Författaren menar också att en gräsrotsbyråkrat har stort 

handlingsutrymme. Johansson (1997) som utgår från Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten har 

”möjlighet att fatta beslut och göra egna bedömningar gällande insatsens utformning”. 

 

Skolkuratorerna själva anser sig ha stor frihet att bestämma över sitt arbete, bland annat kan 

de självständigt välja metoder vid olika insatser. De menar att handlingsutrymmet i deras 

arbetsuppgifter är en nödvändighet. Enligt Johansson (1997) kan ett minskat 

handlingsutrymme där strikta regler ska efterföljas leda till att det inte finns möjlighet att göra 

individuella bedömningar. Det blir lika för alla vilket innebär att det blir en rättssäker 

bedömning men kan medföra att eleven inte får den insats den behöver. Lipsky (1980) menar 

att gräsrotsbyråkraterna får en betydande inverkan på klienternas liv genom sitt 
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handlingsutrymme. Enligt Johansson medför det stora handlingsutrymmet en viss makt. Flera 

av de intervjuade kuratorerna har varit medvetna om den makt de har både i sin ställning som 

kurator och som vuxen gentemot eleverna. Att vara medveten om sin makt är, anser vi, ingen 

garanti för att maktmissbruk och godtyckliga bedömningar inte förekommer. Det har 

framkommit i intervjuerna att flera av kuratorerna använder sig av de metoder de tycker de 

anser sig bra på. Det kan finnas en risk, anser vi, att en specifik metod inte passar för en elev 

även om kuratorn menar att den har elevens bästa för ögonen. Insatser som kuratorn anser 

gynnar eleven kan visa sig få en motsatt effekt.  

 

Flera av kuratorerna har möjlighet att välja insatser efter eget omdöme och som Unni enligt 

ovan menar … att man har sett en nytta med det. Nytta för vem? Eleven eller kuratorn? 

Kuratorn kan se en nytta från sin synvinkel och uppfatta en nytta för eleven, som egentligen 

inte finns. Subjektiva bedömningar av hur elevens behov ska tillgodoses, kan få till följd att 

beslut om insatser tas, utan hänsyn till elevens specifika situation. Detta kan även få till följd 

att rättsättsäkerheten äventyras. 

 

Att gå utanför uppgifterna i yrkesrollen är inte tillåten, vilket vi förstår då vi tar del av Ingelas 

förklaring när hon menar att hon ”inte ska vara behandlande” utan endast ska ”ventilera 

elevernas bekymmer och stötta dem”. Elever med behov som hon inte kan tillgodose ska föras 

vidare till andra instanser.  

 

Handlingsutrymmet utåt mot andra myndigheter visar sig bestå av en viss handlingsfrihet 

vilket Anja kan ge ett exempel på: 

Om det kommer någon elev och säger något och plötsligt öppnar sig 
och berättar att den blir slagen hemma och sådana saker. Då vet jag att 
det självklart att då följer man ju lagen naturligtvis… Ibland så ringer 
jag till socialtjänsten och frågar vad de tycker. Så säger jag att jag 
kommer att ha koll på eleven; Jag kommer att träffa mamma och 
pappa o.s.v. Då kan de ibland säga; Vad bra, då behöver du inte göra 
en anmälan än. Det viktiga är att inte eleven blir slagen eller vad det 
nu är för något det handlar om. Det är det viktigaste för oss alla. Då 
tycker jag det är skönt när de säger att jag kan få jobba på det sättet… 

 

 
Skolkuratorerna ser inte sig själva som myndighetspersoner, då det är rektorn som fattar 

beslut vid myndighetsutövning. Men när vi tar del av hur det kan gå till genom Ingelas 

berättelse, får vi en bild av att hon har en viss makt vid beslutsfattandet. 
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Ingela: 
Rektor är ju också den som tar beslut… som ska skriva under om vi 
gör en anmälan. Det är alltid rektor som ska skriva under, men det är 
ofta jag som skriver dem/…/ då får han säga sitt och antingen får jag 
göra om det eller skriver rektor under. Oftast skriver rektor under. 

 
 

Johansson (1997) menar att gräsrotsbyråkraten står emellan organisationens krav och den 

personliga inställning gällande hur arbetet ska utföras. Vi anser att Emma som vi tidigare har 

beskrivit, hamnar i en situation där rektors beslut (organisationens krav) inte överensstämmer 

med hennes inställning, varvid hon väljer att inte ta aktiv del i beslutade åtgärder.   

Kunskapsläget kontra studiens resultat 
Slutligen vill vi göra en jämförelse mellan vad som framkommit i tidigare litteratur och vårt 

resultat. Vi har valt att lyfta fram några delar från Backlund (2007) och D-Wester (2005) från 

avsnittet Kunskapsläget. 

 
Backlund (2007) påpekar att flera författare har ansett att trycket från lärare och skolledning 

styr elevvårdspersonalens arbete till stor del och individuella insatser påverkas av hur lärarna 

uppfattar problemen. Hon menar att det inte verkar som om de olika yrkeskategorierna inom 

elevvårdspersonalen står för olika perspektiv av problemen som diskuteras utan det råder en 

hög grad av konsensus dem emellan. Backlund (2007) tar också upp oklarheten i 

skolkuratorernas yrkesroll som ett problem. Det visade sig, enligt författaren, att det fanns en 

önskan från kuratorerna om en tydligare roll. D-Wester (2005) menar att kuratorn som ensam 

socionom bland en massa pedagoger riskerar att tappar greppet om sin professionalism. 

Författaren anser att det är centralt att skolkuratorn i sin unika ställning på pedagogernas 

arena prioriterar sina insatser eftersom denne nu arbetar i ett system som har ett helt annat 

synsätt än socionomens.  

 

Flera av de skolkuratorer vi har intervjuat tycker de har stor frihet att styra över det 

elevvårdande arbetet men är ändå beroende av att elevhälsan fungerar bra. Några kuratorer 

känner sig dock styrda och anser sig ha liten möjlighet att påverka i sitt arbete. En av 

kuratorerna uttryckte förvåning över att hon var så ensam om sitt synsätt inom elevhälsan. En 

kurator menar för att elevhälsan ska fungera bra gäller det att man omger sig med dem som 

tänker ganska likt en själv. Det anser vi är en positiv vändning av Backlunds farhågor om att 

det råder hög grad av konsensus mellan de olika yrkeskategorierna inom elevvården.  
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Det som har visat sig i våra intervjuer är att de flesta kuratorerna upplevde möjligheter i stället 

för problem med otydligheten i kuratorsrollen. De ansåg att det var bra att kunna ta vara på 

varje kurators erfarenhet och kunskap. Det var två av våra intervjupersoner som dock kunde 

tycka att otydligheten var ett problem.  

 

De skolkuratorerna vi har intervjuat anser att de i första hand är till för eleverna och att det är 

eleverna som behöver ha stöd. När skolkuratorerna själva fick ta upp vilka uppgifter de helst 

gör tog de inte upp handledning av lärare som något de prioriterar. En kurator menade att hon 

tyckte att lärarna sökte henne stöd alldeles för lite och önskade ha mer kontakt med dem. 

Några av kuratorerna tog upp handledning av lärare för att påvisa hur de kan använda läraren 

för att stötta eleverna. Flera såg som sin uppgift som medlare mellan lärare och elever.  

 

Skolkuratorerna har vittnat om att de är ensamma i yrkesroll och ibland i sitt synsätt. Den 

unika ställningen upplevs av flera som positivt, några känner sig mer utlämnade och skulle 

behöva ett stöd i sin roll. De flesta kuratorer menar att de kan styra över sitt arbete och att 

lärare inte kan komma och göra en beställning. De menar också att de genom dialog med 

lärarna försöker påverka för en förändring för eleverna. 

 

Vi kan konstatera att det finns både likheter och skillnader mellan vår studie och de resultat 

som vi har redovisat under kunskapsläget. En likhet är att kuratorsrollen är ett ensamt yrke, 

men skillnaden är att de flesta kuratorer vi har intervjuat inte uppfattade det som något 

negativt. En förklaring i skillnad i resultat tolkar vi beror på att vi har gjort djupintervjuer med 

nio skolkuratorer medan Backlunds (2007) studie bygger på dels fallstudier av elevhälsan på 

två skolor och dels telefonintervjuer av 100 rektorer. På det sättet har våra intervjupersoner 

haft större möjlighet att göra sin egen röst hörd. D-Wester (2005) varnar för att skolkuratorer 

kan tappa sin professionalism. Vi anser att våra intervjupersoner är medvetna om sin yrkesroll 

och flera av dem påvisar att de har tagit fasta på vad D-Wester ger uttryck för. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi valde intervju som metod för vi var intresserade av skolkuratorns egen syn på sin möjlighet 

att påverka det sociala arbetet i skolan. Det var enligt vår mening det enda sättet. Som 

intervjumetod använde vi oss av öppna frågor där svaret kunde bli både ganska lika och 
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ibland väldigt olika beroende på kuratorns tidigare erfarenhet kunskap och motivation. Svaren 

kunde resultera i fler frågor så att intervjun blev till näst intill ett samtal. Det var viktigt för 

vårt syfte att kuratorn fick prata om det som den ville referera till när vi ställde en fråga. På en 

del av frågorna har det gått att svara på olika sätt allt efter den intervjuades tolkning.  

 

Vi hade förmodligen fått en mer strukturerad intervju med mer konkreta frågor men enligt vår 

bedömning hade vi inte fått de innehållsrika intervjusvar som vi nu fick. Den entusiasm och 

det engagemang vi mötte hos flera av våra intervjupersoner har vi inte sett motsvarigheten till 

i den litteratur vi har läst.  

 

Studien saknar en aktör i kategorin: kurator i större stad. Detta påverkar naturligtvis resultatet 

så till vida, att vi inte har fått tagit del av en sådan aktörs uppfattningar. Vi anser att det 

befintliga materialet ändå har gett en bred bild av kuratorns syn på sitt arbete.  

Resultatdiskussion 
Genom den litteratur vi har läst har vi blivit medvetna om att det kan vara svårt för 

skolkuratorer att vara en motvikt mot pedagogerna i skolan. I våra inledande tankar om vilka 

möjligheter det kan finnas i rollen som skolkurator fanns följande frågeställning; Hur de ser 

på sin yrkesroll och sina möjligheter att stötta eleverna i skolan? Vi har varit intresserade av 

respektive skolkurators syn på just sitt arbete och vilka möjligheter den personen ser i sin roll 

och vad den personen uppfattar sig kunna göra för eleven i skolan.  

Skolkuratorns komplexa yrkesroll 
Vi uppfattade att flera av de personer vi intervjuade har hög ambitionsnivå. Den information 

vi har fått tyder på att de tillsammans med annan personal på skolan har arbetat med särskilda 

strategier för att förbättra för skolans elever. Vi fick en beskrivning av hur kuratorer har sett 

att deras arbete har gett resultat. T.ex. på en skola har de flyttat kuratorsresurser från 

högstadiet till mellanstadiet. Tanken är att ju tidigare problem uppdagas desto lättare att 

åtgärda dem. På den skolan menar kuratorn att de nu har väldigt lite problem med eleverna på 

högstadiet.  

 

Vår uppfattning är att varje skolkurator har sin arbetsbeskrivning men därefter arbetar efter 

sin förmåga och erfarenhet. Tre kuratorer sade sig ha stort inflytande på hur deras arbete är 

upplagt. Flera kuratorer kunde dock se att de hade sina begränsningar både i fråga om tid och 

resurser. De menar också att de måste vara medvetna om när det är dags att lämna över 
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ärenden till andra med annan kompetens. De flesta anser sig ha ett bra samarbete med 

socialtjänsten.  

 

Två intervjupersoner ansåg ändå att oklarheten i skolkuratorsyrket var ett problem. En av dem 

ansåg att det var svårt att få bekräftelse att hon gjorde det rätta. Den andra kuratorn menade 

att det var just svårt att stå på sig i sin roll mot pedagogerna. Tvärtom tycker en skolkurator att 

det är en tillgång att vara ensam socionom i förhållande till pedagogerna. Hon menar att hon 

inte är en konkurrent till dem, hon är ”bara” socionom. Enligt vad som framkom i intervjuerna 

fick vi det intrycket att det var lättare för dem som hade någon form av yrkeserfarenhet inom 

socialt arbete att hantera den fria rollen än de som var ganska nya i sin yrkesroll. Detta gällde 

dock inte generellt.   

Kuratorsrollen en balansgång  
D-Wester (1996) uppmanar kuratorerna att ta kommandot över sin roll och det fick vi 

uppfattningen av att flera av våra intervjupersoner gör. Skolkuratorerna ska arbeta med den 

sociala frågan och pedagogerna med undervisning. De flesta av våra intervjupersoner sade sig 

inte ha några problem med att hävda sin ståndpunkt gentemot pedagogerna men anser att det 

är nödvändigt att kunna samarbeta med dem. En kurator menade att hon kunde tycka att det 

var förvånande att hon ibland fick bättre respons för sina tankar av pedagogerna än av de 

andra yrkeskårerna inom elevhälsan. De flesta av intervjupersonerna ansåg att de hade 

möjligheter att stödja eleverna i sitt arbete. Två kuratorer menade att de inte behövde ta 

någons ståndpunkt utan kunde genom samtal klara att inte hamna i någon konfliktsituation 

mellan elev och lärare. De ansåg ändå att det var för elevens skull de undvek att välja sida.  

 

Det vi har kommit underfund med när vi har samtalat med våra intervjupersoner är att det är 

en balansgång de utövar. De flesta kuratorerna säger sig ha sin lojalitet hos eleven men de 

lämnar ändå dörren öppen för en dialog med pedagogen. Skolkuratorerna ska stå på elevens 

sida och samtidigt måste de kunna samarbeta med pedagogen för att kunna stärka eleven om 

den är i en utsatt situation. De måste också ha lärarens förtroende för att denne med gott 

samvete ska kunna rekommendera både elever och föräldrar till att kontakta kuratorn för att få 

den hjälp och stöd om de behöver. De ska även kunna samarbeta med föräldrarna.  

Kuratorns olika roller 
I de intervjuer vi hade framkom information som vi tolkade som att de flesta kuratorerna var 

engagerade personer med många olika roller i sitt arbete. De har samtal med elever. De 
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handleder lärare. De startar egna gruppverksamheter för att åstadkomma långsiktiga 

lösningar. De har utvärderingar av sitt eget arbete för att kunna få ut bästa resultat. De gör 

enkätundersökningar för att få en överblick över hur ungdomarna mår. De startar olika former 

av verksamheter för att motverka mobbning. Inom elevhälsan samarbetar de med olika 

professioner på skolan. De samverkar dessutom med olika yrkeskårer utanför skolan som 

socialsekreterare, polisen och personer på BUP etc.  

Otydligheten i kuratorsrollen 
I den litteratur vi har läst har det har framkommit att skolkuratorerna värderade arbetet med 

eleverna högt men tyckte otydligheten i kuratorsrollen var ett problem. I de samtal vi har haft 

om otydligheten i kuratorsrollen har det inte framkommit att det är otydligheten och dess vara 

eller icke vara som intervjupersonerna har tagit upp. Det som några har funderat över är vad 

som ingår i hennes/hans roll. Vi har noterat är att det inte är helt klart att otydligheten i 

kuratorsrollen måste vara ett problem. Det har framkommit från flera intervjupersoner direkt 

eller indirekt att otydligheten även kan vara bra. Flera av intervjupersonerna har poängterat att 

det är bra att var och en kurator som arbetar med de sociala frågorna i skolan kan ta vara på 

det som den är bra på. Det viktiga är att det ger resultat. En av våra intervjupersoner har 

uttryckt att det skulle vara förödande för möjligheterna i deras arbete om de blev styrda i hur 

de ska förhålla sig i arbetet.  

 

I våra intervjuer har det framkommit att skolkuratorerna anser att de tar tillvara på de resurser 

de har på olika sätt efter sitt sätt att vara. Det i sig kan vara ett problem om det som eleverna 

har behov av inte kan tillgodoses av kuratorn. Denna tanke går också att vända på. Om det blir 

lagstadgat vad som ska ingå i rollen och det inte passar för eleven/klassen så kan det också 

vålla problem. 

Samma metod men med olika utgångspunkt  
Flera skolkuratorer har uttryckt att gruppverksamhet är något de uppskattar att arbeta med och 

det har visat sig att de använder den för olika ändamål där de ser behov. Någon har uttryckt att 

den arbetar med grupper i förebyggande syfte. En annan har grupper där de bearbetar 

konflikter. En tredje har grupper med elever där de arbetar med värdegrunden för att lära 

känna sig själv och förstå sin utveckling. En av skolkuratorerna tog upp att hon hade samma 

gruppverksamhet i helklasser på två likvärdiga skolor. På den ena skolan fungerade det 

väldigt bra och på den andra skolan ledde det till att hon fick lägga upp arbetet på ett helt 

annat sätt.  
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Hur kommer kuratorsrollen att se ut i framtiden? 
Om vi återgår till vår forskningsfråga. Kan skolkuratorn vara ett stöd till de många utsatta 

barn som idag söker elevvården på grund av psykosociala faktorer? När skolkuratorerna 

själva får säga sin mening om sina möjligheter att stötta eleverna i skolan uppfattar vi att de 

flesta av intervjupersonerna anser att den möjligheten finns i kuratorsrollen. Det som några tar 

upp och som komplicerar frågan är begränsningen av resurser och att skolkuratorerna har så 

mycket administrativt arbete att sköta.  

 

Om den tendens som finns att det lagstadgas mer och mer administrativt arbete håller i sig 

skulle det kunna få till följd att skolkuratorn får ägna alldeles för mycket tid åt administration 

istället för att direkt eller indirekt arbeta med eleverna för att inte bryta mot lagen. Det i sin tur 

skulle innebära att det krävs mer resurser för att få tid över till det sociala elevnära arbetet. 

Den efterfrågade resursen i skolan skulle alltså minska. 

 

Det är olika hur kuratorerna kände sig satsade på. De flesta sa sig ändå trivas med sitt arbete 

och ansåg sig ha en stödjande ledning bakom sig. Flera ansåg att de hade möjligheter att 

påverka det sociala arbetet i skolan. Två av de kuratorer som vi intervjuade menade dock att 

de hade svårt att åstadkomma några större förändringar. Vi uppfattar ändå att de flesta ansåg 

att den möjlighet de har att påverka och förändra sitt arbete efter de behov som finns 

upplevdes positivt av skolkuratorerna själva. Det visade sig när frågan om otydligheten i 

kuratorsrollen kom upp. Då retirerade de som tyckte det var ett problem. De fann det svårt att 

tänka på hur det skulle bli om kuratorsrollen blev lagstadgad, då de befarar att detta kan 

begränsa deras frihet att anpassa sig till elevens behov, vilket de anser vara nödvändigt för att 

kunna stötta dem. Vår studie visar att det inte är en helt enkel fråga. Det gäller att balansera 

mellan att arbetet ska kunna kontrolleras och struktureras och samtidigt ge kuratorerna 

möjlighet till att kunna vara flexibla i sitt arbete. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. 

Förslag till framtida forskning 
Åt vilket håll går skolkuratorn? En förutsättning för att skolkuratorn ska kunna hjälpa och 

stödja elever i skolan är att de finns där överhuvudtaget. Det är svårt att veta hur kuratorsyrket 

kommer att vara i framtiden. Det finns olika tendenser. I litteratur som vi har läst påvisas att 

kuratorerna i skolan ökar. Vår studie stödjer det till viss del. De intervjupersoner som verkade 

i storstaden hade i princip fått bygga upp kuratorsverksamheten från noll. De menade att de 

hade stort inflytande över sitt arbete så länge de kunde uppvisa resultat. Även flera andra 
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kuratorer vi har intervjuat har haft en engagerad kommun och ledning bakom sig. Samtidigt 

har det visat sig att de större städerna, inte storstäderna, inte har några skolkuratorer på 

grundskolan alls. Vi anser att det är angeläget att följa utvecklingen i denna fråga. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till skolkurator 
 
Ditt namn? 
 
Hur många timmar jobbar du? 
 
Hur är du anställd? Organisatoriskt, placerad 
 
Vilken utbildning har du? 
 
När du studerade vad hade du i tankarna att du ville arbeta med? 
 
Hur kommer det sig att du valde kurator? 
 
Vem definierar ditt uppdrag? 
 
Ingår du i någon form av grupp? 
 
Vad hade du i tankarna innan du började arbeta som kurator? 
 
Hade du något särskilt som du ville åstadkomma? 
 
Nu när du arbetar som kurator, händer det att du kan uppnå det? 
 
Hur har dina tankar förändrats sedan du började arbeta som kurator? 
 
Finns det några särskilda omständigheter som har gjort att du har ändrat inställning? 
 
Hur tänker du om dina möjligheter att kunna påverka händelseförlopp? 
 
Finns det situationer när du inte tycker att det du gör blir den bästa lösningen?  
 
Vad innebär dina olika åtaganden för dig? 
 
Kan du beskriva några särskilda åtagande som du hellre gör än andra? 
 
Vad är det i den situationen som gör att du gärna tar sådana uppdrag? 
 
Kan du beskriva några särskilda åtagande som du inte gärna gör? 
 
Kan du förklara vad som gör det dåligt? 
 
 
Din roll i förhållande till annan skolpersonal och elever 
 
Vad tänker du om lojalitet?  
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två personer, Ann-Sofie och Elisabeth, som går på Socionomprogrammets sjunde och 

sista termin på Växjö Universitet. Den sjunde terminen har i huvudsak ett mål, att en  

C-uppsats ska skrivas med inriktning på socialt arbete.  

Vi har intresserat oss för det sociala arbetet i skolan, vilket vi förstår utövas av skolkuratorer. 

Syftet med vår uppsats är att få förståelse för skolkurators roll och arbete. För att nå detta 

syfte anser vi att intervjuer är en bra metod. Vi har under våra studier observerat att 

skolkuratorns arbete inte uppmärksammas i utbildningen. Dessutom finns det ytterst lite 

beskrivet om skolkuratorer och deras arbete i tidigare forskning.  

 

Våra intervjuer kommer att ta upp frågor (ett urval) som:  

Vilken utbildning har du? Varför ville du bli kurator? Hur arbetar du? Dina arbetsuppgifter? 

Vad vill du med ditt arbete? Hur ser du på ditt arbete och din roll som skolkurator? Vad 

innebär det för dig att vara kurator? Hur ser du på din roll i förhållande till annan skolpersonal 

och till eleverna? Hur är ditt arbete organiserat (arbetar du på en eller flera skolor, vem är din 

arbetsgivare)? 

Svaren på frågorna kan leda till att vi vill ställa följdfrågor. 

 

Om något känns oklart, tag kontakt med oss. 

 

Ann-Sofie Modée Ederström  

Tel:  

Elisabeth Pettersson  

Tel:  

 

Handledare 

Tuija Nieminen Kristofersson 

tuija.nieminen@vxu.se 

 

 

 

 


