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Abstract 

The aim of this essay was to describe how school social workers can help and 

support students with parents who abuse alcohol or other drugs. We wanted to 

see how school social workers room for action is presented and how it affects 

their work with students living with parents who are abusing. We used a 

qualitative method to elucidate how school social workers handle this issue in a 

more profound way. By conducting semistructured interviews with six school 

social workers in one province in southern Sweden we gained exhaustive and 

detailed answers. In the analysis we used street level bureaucracy and theory of 

recognition. The result showed that the school social workers regard their 

overarching room of action as very wide inside school but limited outside. At 

school the school social worker can support the students with supportive 

counseling and adapted school attendance. One important task of the school 

social worker is to help the student to get in contact with other organizations for 

example, support groups for children. We also found that cooperation is an 

important part as the school social workers describe themselves as “the spider in 

the web” with the task of connecting and sharing knowledge with other 

personnel and organizations. The relation with the student is important to be 

able to support the students or guide them further. School social workers also 

regard school as a good place to detect and identify these students, but that it 

can be difficult to know who these students are. If a specific plan for working 

with students whose parents abuse alcohol or drugs would affect the school 

social workers work is difficult to say since none that we interviewed in this 

study had experience of one. 

 

Key words: School social workers, students with parents who abuse alcohol or 

other drugs, room for action, street level bureaucracy and theory of recognition. 
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1. Inledning 

Grundskolan är en central plats för de flesta barn och ungdomar under en stor del av deras liv. 

Det betyder att verksamma inom skolan har den viktiga uppgiften att ansvara för att barnen 

får en bra utbildnings- och utvecklingsmiljö utifrån barnens egna förutsättningar. För det 

krävs kunnig och kompetent personal som tillsammans strävar mot det gemensamma målet att 

tillgodose barnens behov. För många barn löper skoltiden på utan större bekymmer men för 

vissa grupper kan det behövas mer stöttning. När kriser uppstår, hemmiljön är otrygg eller 

föräldrarna brister i sin omsorg ser vi skolan som en plats där de unga kan få hjälp och 

vägledning. En av dessa grupper som ibland behöver extra stöd är barn till föräldrar som 

missbrukar alkohol eller andra droger. En fråga som länge har diskuterats är riskerna för dessa 

barn och hur det kan påverka deras psykiska hälsa och utveckling. Skolkuratorn är den som 

ansvarar för elevernas psykosociala hälsa och bör vara delaktig i skolans arbete med bland 

annat elever som har föräldrar som missbrukar. Vi vill därför undersöka hur skolkuratorer 

arbetar med dessa ungdomar och ser på deras situation i ett hem med missbruk. 

 

Problemformulering 

I Sverige bor uppskattningsvis 385 000 barn tillsammans med en eller två föräldrar som har 

ett riskabelt alkoholintag, vilket är ca 20 % av alla svenska barn, samtidigt som barn till 

föräldrar med missbruksproblematik uppgår till hela 10-15% (Ljungdahl 2008; SOU 

1994:29). Barn till föräldrar med missbruk
1
 har kategoriserats som en riskgrupp då studier 

visar på otrygg hemmiljö, bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna och ökad risk för 

psykisk ohälsa hos barnen. Missbruk inom familjen är också den vanligaste orsaken till att 

barn omhändertas enligt Lagen om vård av unga (LVU) som bland annat verkar för barnets 

hälsa då det finns skadliga brister i uppväxtmiljön (Lagerberg & Sundelin 2000). Barn får ofta 

ta mycket ansvar för hushållet i dessa familjer men också ansvar för sina föräldrar både som 

känslomässigt stöd och med personlig omvårdnad. Det är även vanligt med skuld- och 

skamkänslor hos barnen vilket kan göra det svårt att prata öppet om vad som pågår bakom 

hemmets fasad (Mortensen 1995). Dessa känslor bidrar till de svårigheter som finns i att 

synliggöra barn med föräldrar i missbruk vilket samtidigt uppskattas ge ett stort mörkertal 

                                                 
1
När vi använder oss av ordet missbruk i texten så syftar vi till både alkohol- och narkotikamissbruk. Vi kommer 

inte att diskutera någon skillnad mellan dessa två, utan har valt att använda oss av missbruk som övergripande 

tema då båda sidorna är representerade bland föräldrar till elever och problematiken kan vara liknande. 
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(Karlsson 2007, Socialstyrelsen 2009, Wannberg 2010). De flesta kommuner i landet erbjuder 

gruppverksamheter för barn med föräldrar som missbrukar, men det är endast en liten del av 

de behövande som faktiskt kommer i kontakt med dessa. Enligt undersökningar nås endast 1,7 

% av stödet vilket innebär att många står helt utan hjälp eller stöttning (Wannberg 2011).   

 

De flesta barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan, vilket ger skolan 

möjlighet att uppmärksamma och stötta barn i missbruksfamiljer (SOU 1994:29). Detta har 

väckt vårt intresse för att studera närmare hur skolan och skolkuratorn arbetar med barn till 

föräldrar som har missbruksproblematik. Skolkuratorn är en viktig del av skolans elevhälsa 

och är en av dem som kommer i kontakt med dessa barn och ansvarar för att se till deras hälsa 

och behov
2
. Ansvaret stärks genom den anmälningsskyldighet som gäller för dem och övrig 

skolpersonal enligt 14:1§ SoL vid misstanke om att barnet far illa (SFS 2001:453). Tidigare 

forskning visar dock att en stor andel av de svenska skolorna saknar en handlingsplan för hur 

de ska arbeta med barn till föräldrar med missbruk (Elgán & Leifman 2010). Deras studie 

visar även att de flesta skolor önskar att en handlingsplan finns och tror att det skulle 

underlätta arbetet. Även vidareutbildning och ökad kunskap bland skolpersonal kring barn 

och missbruk ses som positivt (Elgán & Leifman 2010). En annan studie (Backlund 2007) 

visar att det även saknas tydliga riktlinjer och direktiv för skolkuratorernas övergripande 

arbete vilket skapar oklara ramar för deras handlingsutrymme
3
. Med andra ord verkar det 

finnas en osäkerhet i kuratorns roll när förväntningarna från skolledning och övrig personal är 

vaga och diffusa. Samtidigt kan frånvaron av riktlinjer också ge en större frihet att 

individanpassa arbetet med eleven. Detta har lett oss till att studera hur kuratorer uppfattar sitt 

handlingsutrymme och hur de arbeta med elever som har föräldrar med missbruk. 

 

 

                                                 
2
Skolkuratorn är yrkesverksam inom skolan med socialt arbete inriktat mot att stötta elever i deras psykiska och 

sociala utveckling för att nå kunskapsmålen. Vi använder oss av orden skolkurator och kurator synonymt i texten 

för att minska ensidigheten för läsaren. 
3
Övergripande eller mer detaljerade faktorer som exempelvis lagar, riktlinjer och organisationsstruktur samt 

yrkesspecifika kunskaper och omgivande faktorer utgör tillsammans förutsättningar eller hinder för 

skolkuratorers arbete. Detta sätter ramar för hur själva arbetet med eleverna ser ut, där individuella faktorer 

formar vad som faktiskt går att utföra (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Se även teoretiska referensramar 

för mer utförlig förklaring s.19 
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Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående problemformulering är uppsatsens syfte att beskriva hur 

skolkuratorernas arbete med elever från familjer med missbruksproblem ser ut och vad som 

formar skolkuratorers handlingsutrymme i det arbetet. Vi vill studera hur kuratorerna kan 

hjälpa elever med föräldrar som missbrukar och om de önskar att stöttningen skulle se 

annorlunda ut. Vi tänker oss att en viktig del i vad kuratorerna kan göra för dessa elever utgår 

från de förutsättningar som finns inom organisationen. Förutsättningarna skapar 

handlingsutrymme som sedan styr de val av arbete som kuratorerna utför. 

 

Frågeställningar 

– Hur ser kuratorer på sina möjligheter respektive begränsningar att hjälpa eleven? 

– Hur ser kuratorerna på sitt handlingsutrymme när det gäller arbetet med eleverna?  

– Finns det riktlinjer eller handlingsplaner som påverkar kuratorns arbete med eleverna?  

– Hur identifieras elever med föräldrar som missbrukar? 

 

Bakgrund 

Vi har valt att ge en kort historisk tillbakablick på skolkuratorns framväxt och hur arbetet har 

utvecklats fram till idag för att ge en bild av vad en skolkurator gör, vilket också ligger till 

grund för studiens syfte. Eftersom skolkuratorns arbete är centralt i vår studie redogörs även 

riktlinjer för arbetet, samt en handbok för yrkesverksamma som möter barn från 

missbruksfamiljer. 

 

Skolkuratorns framväxt 

I början på 1940-talets Sverige uppmärksammades behovet av kuratorer med inriktning mot 

sociala frågor inom skolan för ungdomar som närmade sig vuxenlivet och de svårigheter som 

då kan uppstå. Det efterfrågades särskilt utbildad personal som fick provanställas för att stötta 

elever från hjälpklasser inför deras framtida arbetsliv. Med ett lyckat resultat av kuratorernas 

arbete infördes i slutet på 50-talet även tillgång av skolkuratorer för hela folkskolans elever, 

främst för de elever som hade bristande omvårdnad i hemmet. Arbetsuppgifterna innefattade 

både social rådgivning och övervakning av elevens skolgång samt hemförhållanden. De skulle 

verka som en bro mellan skolan och dåtidens barnavårdsnämnd. För de högre allmänna 

utbildningsverken (högstadium och gymnasium) fokuserades till en början mer på 
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yrkesvägledning och ansvar för den skolsociala ordningen som huvudsakligt arbetsområde. 

Där arbetade kuratorerna som en länk mellan elev, skola och arbetsförmedling, men även med 

personliga frågor hos eleven och samarbete med övrig skolhälsopersonal och lärare. En 

utmärkande skillnad var kuratorernas anställningsform som lärare i folkskolan och kurator i 

de högre utbildningsverken. Benämningen skolkurator kom till 1960 främst för 

gymnasieskolor där behovet ansågs vara störst, för arbete både socialt och yrkesvägledande. 

Under 70-talet infördes grundskolan för samtliga elever och även under samma tid kom 

studie- och yrkesvägledare som en ny yrkesgrupp, vilket gjorde att kuratorernas arbete blev 

mer inriktat på enbart sociala frågor (Backlund 2007). 

 

Över tid har kuratorers arbete gått från direkt elevkontakt till att inriktas mycket på 

förebyggande åtgärder för ungdomars negativa utveckling och främjandet av en god 

lärandemiljö i samarbete med skola, familj och andra myndigheter och organisationer 

(Andersson, Pösö, Väisänen & Wallin 2002, Backlund 2007). Eleven ses inte längre som 

enskilt ansvarig av sin svårighet, utan som en del av ett system där skolan och omgivningen 

också ingår. Det har blivit mer fokus på att utgå från ett helhetsperspektiv där den sociala 

kontexten runt eleven också räknas in i bedömningen (D-Wester 1996). Trots att skolkuratorer 

har funnits i Sverige sedan 40-talet har det inte tidigare varit lagbundet att varje skola ska 

erbjuda en skolkurator för sina elever. Kommunerna har själva ansvarat för hur 

organiseringen av kuratorer som en del av skolhälsopersonalen sett ut, vilket lett till stora 

skillnader runt om i landet. Vanligt förekommande är att högstadier haft större tillgång till 

kuratorer då skolpsykologer haft mer framtoning och liknande uppgift i låg- och mellanstadiet 

(Andersson m fl. 2002). 

 

I och med den nya Skollagen från 2010 ska skolkurator ingå i elevhälsan och finnas 

tillgänglig på alla grundskolor. Elevhälsan ska fånga de medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska behoven hos eleverna och arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Deras arbete strävar efter att tillgodose elevernas behov, så att eleverna själva 

kan uppnå utbildningens mål. I ett elevhälsoteam bör det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med socialpedagogisk utbildning (SFS 

2010:800). Kuratorerna ska arbeta som en stödfunktion till lärare med bland annat 

handledning och utbildning så att läraren själv kan hantera olika elevdilemman. En 

skolkurator kan ansvara för flera skolor inom kommunen beroende på hur organiseringen ser 

ut. Idag har de flesta skolkuratorer en socionomutbildning i botten och olika 
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vidareutbildningar inom familjeterapi och rådgivning samt tidigare erfarenhet av socialt 

arbete (Andersson m fl. 2002, D-Wester 2005). 

 

Riktlinjer för skolkuratorer 

Det övergripande syftet i yrket som skolkurator finns i Skollagen 2 kap. 25 §. Där anges att 

kuratorn ska finnas tillgänglig för alla elever och främja deras utveckling mot kunskapsmålen 

(SFS 2010:800). De ska även vara en stödfunktion till lärare och övrig personal vilket 

tydliggörs i en policy som beskrivs nedan. 

 

Akademikerförbundet SSR (2011) har tagit fram ett policydokument angående 

kvalitetssäkring vilket tar upp de grundläggande riktlinjer som ramar in kuratorns arbete. 

Först nämns Skollagen (SFS 2010:800) och läroplaner samt kommunala bestämmelser. 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), Förvaltningslagen (SFS 1986:223), 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 

(2009) och Salamancadeklarationen (2006) är några övriga exempel. I Skollagen finns 

nationella bestämmelser om skolans uppdrag och vilken funktion kuratorn har gentemot 

elever och övrig personal i skolverksamheten. Läroplanen (SKOLFS 2010:37) ger anvisning 

för den värdegrund som all personal ska följa och kommunala riktlinjer ger varje lokal 

skolverksamhet mer konkreta direktiv för utformningen och anställning av kuratorer i 

elevhälsan för att uppnå kraven och kunskapsmålen i skollagen. Offentlighets- och 

sekretesslagen reglerar den information om en elev som kuratorer kan lämna och inhämta 

från familj, personal och andra myndigheter etcetera för att utföra sitt arbete. 

Socialtjänstlagen innefattar en anmälningsplikt, en skyldighet för kuratorer att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke om att eleven far illa. Förvaltningslagen är en rättssäkerhet för 

eleven vid ärendehantering och ger kuratorer vägledning i vad som sker efter att anmälan 

gjorts. Rätten till utbildning och en skola för alla oavsett hinder eller svårigheter fastställs i 

Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention. Rektor har det övergripande ansvaret 

för elevhälsoarbetet på skolan där skolkuratorn ingår. Organiseringen av elevhälsan kan dock 

se olika ut. Ibland arbetar kuratorn med rektorn som chef eller i resursteam som skolan 

beställer tjänster från inom ett visst ämne eller fråga. Även socialtjänsten kan vara 

arbetsgivare åt kuratorn (Akademikerförbundet SSR 2011). 
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Kuratorn ska arbeta för att främja elevens utveckling mot kunskapsmålen genom att bland 

annat synliggöra elever som far illa eller är i riskzon för olika negativa utfall som psykisk 

ohälsa. De ska vara delaktiga i kartläggning och bedömning av en elevs behov av extra stöd 

samt samverka med familj och övrig personal tillhörande elevhälsan för att tillgodose dessa 

behov. Kuratorn har också en viktig roll i att samverka med externa aktörer och myndigheter 

som socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering både i direkt och 

förebyggande syfte (Akademikerförbundet SSR 2011, D-Wester 2005). Bemötande gentemot 

elever och vårdnadshavare ska grundas på respekt för den enskilde individen och leda till 

goda relationer kring en elevs nätverk. Det betonas att använda ett helhetsperspektiv för att 

kunna förstå hur omgivningen och sammanhanget påverkar elevens svårigheter och 

uppträdande (Akademikerförbundet SSR 2011) . 

 

Förutsättningarna för arbetet påverkas som nämnts ovan av organiseringen av elevhälsan men 

även andra faktorer som kopplade till enskild skola. Vilken anställningsgrad, hur många 

elever som ansvaras för, arbetsmiljö och resurser, skolans inriktning samt ekonomiska 

faktorer är några exempel. Förutom det direkta stödet till elever via enskilda samtal, 

gruppsamtal, nätverksmöten ska kuratorn bidra med sin kunskap till övrig personal genom 

handledning för att skapa en god lärandemiljö och förebygga negativ utveckling hos elever 

(Akademikerförbundet SSR 2011). 

 

Socialstyrelsen (2009) har gett ut en handbok med riktlinjer och vägledning för socialtjänst 

och andra aktörer som kommer i kontakt med barn och unga som lever i familjer med 

missbruksproblematik. Handboken är skapad utifrån bl.a. två kunskapsöversikter som 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete tagit fram och en intern arbetsrapport om 

sju stödgruppsverksamheter. Texten är skriven för att kunna systematisera och förbättra 

arbetet kring barn med föräldrar som har missbruksproblem. I handboken tas det bland annat 

upp vad det kan innebära att växa upp i ett missbrukshem, vikten av tidig identifiering, risk- 

och skyddsfaktorer, olika typer av insatser och deras effektivitet. Något som framhävs är den 

viktiga uppgift alla som möter dessa barn har i att hjälpa dem med råd och stöd. Det ses som 

positivt om flera olika aktörer har kunskaper kring dessa frågor så att barnen kan nås genom 

olika vägar och ha möjligheter till att finna trygga vuxna. Det är extra viktigt med många 

stödjande förebilder inom skola och fritidsverksamhet där barnen tillbringar mycket av sin tid. 

Det är värdefullt att hitta barnen i ett tidigt stadie så de kan få den hjälp de behöver redan från 

början. Dock kan det vara svårt att se några tydliga tecken eller uttryck hos barnen vilket 
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försvårar synliggörandet. Det är givande för alla yrkesverksamma att få fortbildning inom 

ämnet och att ha ett nära samarbete med andra verksamheter kring barnen. Stödinsatserna för 

barnen bör inriktas på att minska riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna, men ännu finns 

ingen tillförlitlig forskning kring effekterna av olika insatser. Rapporten framhäver ett stort 

behov av utvärderingar och uppföljningar kring metoderna och insatserna som ska hjälpa 

barnen med missbrukande föräldrar (Socialstyrelsen 2009). 
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2. Tidigare forskning och litteratur 

Under den här rubriken kommer vi att ta upp studier och rapporter som rör hur skolkuratorer 

arbetar generellt inom skolan och den forskning som finns rörande arbete med barn till 

föräldrar med missbruk. Vi har valt att belysa en bredare bild av kuratorers arbete då 

forskning kring kuratorns arbete med elever från missbrukshem visat sig vara begränsad. Det 

finns dock intressanta beröringspunkter för kuratorer i olika verksamheter som är relevanta 

för vår studies syfte, exempelvis handlingsutrymme, skolkuratorns arbete, otydliga 

gränsdragningar samt identifiering och synliggörande av elever med föräldrar som 

missbrukar.   

 

Handlingsutrymme 

I SOU-rapporten “Från dubbla spår till Elevhälsa” (2000:19) framhävs skolans viktiga uppgift 

att erbjuda en bra skolmiljö för alla barn, med kompetent och professionell personal som kan 

hantera alla elevers olika behov. Rapporten redovisar en ökning av emotionella, psykiska och 

sociala svårigheter som dagens ungdomar måste handskas med vilket innebär större 

svårigheter för skolan. För att skolan ska klara av dessa utökade krav måste det finnas klara 

riktlinjer och bestämmelser kring hur arbetet ska skötas och vem som ska utföra uppgifterna. 

En viktig del av detta arbete utför elevhälsan där bl.a. skolsjuksköterskor, specialpedagoger 

och kuratorer ingår. Undersökningen visar att elevhälsan har skiftande organisatoriska 

förutsättningar och innehåll, samtidigt som deras konkreta arbetsuppgifter varierar mycket 

från skola till skola. Det är svårt att göra några bedömningar kring elevhälsovårdens egentliga 

effekter för att utvärdera eller utveckla arbetet pågrund av att personalens kunskaper och 

erfarenheter sällan dokumenteras (SOU 2000:19). 

 

I avhandlingen ”Elevvård i grundskolan - Resurser, organisering och praktik” av Åsa 

Backlund (2007) tar författaren upp den problematik som finns med samordningen i 

elevhälsosteamet på skolor där flera professioner ska medverka för elevens välmående. 

Backlund beskriver skolkuratorns roll som relativt oetablerad på skolorna men varierar 

beroende på arbetsgivare och skolledning. Det kan vara otydliga riktlinjer för kuratorns arbete 

vilket ger dem mer fria tyglar men samtidigt skapar en osäkerhet av andras förväntningar. 

Upplevelsen av att inte höras på en arena med övervägande pedagoger framhålls av 

kuratorerna som en svårighet. Anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen och förhållandet till 

sekretess kan fungera som någon typ av ramar för arbetet. Kuratorernas arbete anpassas och 
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formas i stor grad utifrån skolans övriga personal och ledning samt externa aktörer som 

exempelvis resursenheter. Legitimering från externa aktörer kan ge kuratorn en starkare roll 

att göra sig hörd hos skolledningen i frågor som rör elevvårdens psykosociala arbete 

(Backlund 2007). 

 

Handlingsutrymmet vid samverkan är något som ofta påverkas av offentlighets- och 

sekretesslagen då tystnadsplikten begränsar den information som efterfrågas. Sekretessen 

förbjuder i stort sett alla personliga uppgifter kring eleven om inte den själv ger sitt samtycke, 

eller som här i frågan om vårdnadshavaren ger sitt godkännande. Ofta handlar det om en 

avvägning mellan vilken information som behöver delas, behövs informationen för elevens 

bästa för att främja dess hälsa och utveckling (SOU 2010:95). Till exempel bör kuratorn alltid 

göra en avvägning om vad lärarna egentligen behöver veta kring eleven för att kunna utföra 

sitt pedagogiska arbete.      

 

En amerikansk studie av Kelly och Stone (2009) analyserar hur olika yrkesrelaterade, skol- 

och miljöorganisatoriska samt sociokulturella faktorer formar de åtgärder och arbete som 

school social workers utför
4
. Reslutatet visar att faktorer kopplade till skol- och 

miljöorganisation var de som gav störst variation i val av arbetsmetoder/åtgärder. Även Allen-

Meares (1994) uppmärksammar hur kuratorers önskade arbetsuppgifter begränsas av skolans 

organisation och ledning. Eftersom kuratorerna i vår studie arbetar under liknande 

förhållanden som beskrivits ovan som handlingsutrymme är det möjligt att föra en diskussion 

om eventuella likheter och skillnader som vår studie visar.  

 

Skolkuratorns arbete/arbetsuppgifter 

Internationell forskning redovisar vilka arbetsuppgifter som anses viktigast i kuratorsyrket 

och därmed bör finnas med i skolkuratorernas arbetsbeskrivning, samt vilka uppgifter 

skolkuratorn föredrar att utföra (Allen-Meares 1994). Det är även relevant för vår studie då 

arbetet med elever som har föräldrar med missbruk kan tänkas innefatta dessa uppgifter. 

Bland de arbetsuppgifter som ansågs viktigast och som ingick i kuratorernas vardag var bland 

annat: 1. Mellanhand mellan skolans olika organ och övriga instanser utanför skolan. 2. 

Pedagogisk rådgivning för eleverna, där kuratorn hjälper eleven med metoder för att 

                                                 
4
Vi tolkar school social workers som den yrkeskategori som har en liknande funktion som skolkuratorer i 

Sverige. School social work är en internationell benämning på en inriktad del av socialt arbete som bedrivs på 

skolan där school social worker ingår som en viktig komponent.  
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ungdomen ska kunna göra det bästa av sin skolgång och ta till vara på de resurser som skolan 

har att erbjuda. 3. Samordnare mellan föräldrar och skola för att göra föräldrarna mer 

delaktiga och förbättra deras relation till lärarna. 4. Administration och kompetensutveckling 

där kurator arbetar med bland annat dokumentation och vidareutbildning. 5. Utför den 

övergripande kontakten mellan skola och socialtjänst. Några av de uppgifter som 

skolkuratorerna skulle vilja utföra mer utöver de som har nämnts ovan är: hjälpa lärare att 

tänka mer på mångfaldens olika sidor, hjälpa till att utveckla policys och riktlinjer för tidiga 

insatser, utveckla kuratorsyrket, hjälpa lärare att se till elevernas egna resurser och mer 

grupparbeten med utsatta elever. Uppgifterna som kuratorerna helst utför är de som 

överensstämmer med elevernas behov och att utveckla och framhäva deras egna resurser. 

Kuratorerna kunde dock inte utföra de föredragna uppgifterna så mycket som de skulle vilja 

pågrund av skolans organisation och administration (Allen-Meares 1994). Även Backlund 

(2007) visar att mycket av arbetet läggs på samordning och kontakt mellan övrig personal på 

skolan och socialtjänst. Elevkontakten styrs av inriktning direkt mot hela familjen eller genom 

att vara som en länk mellan skola och familj. I den senare men också generellt sett jobbar 

kuratorer med rådgivning och stöttning till lärare i stor grad (Backlund 2007).  

 

Agresta (2004) visar på liknande resultat att skolkuratorn främst jobbar med individuell 

rådgivning, grupprådgivning och handledning till lärare och administratörer. De önskade dock 

att få mer tid till individuell- och grupprådgivning samt minskad tid till handledning av annan 

skolpersonal. Kelly & Stone menar att antalet elever med behov av stöttning är en avgörande 

del i vilken typ av intervention som blir aktuell. Individuell- och grupprådgivning är mest 

förekommande arbetsmetod, vilket också kan påverkas av hur stor gruppen av elever med 

svårigheter är. Grupprådgivning är mer vanligt om målgruppen anses stor samt i lägre ålder 

som lågstadiet, i motsats till högre åldersgrupp och färre elever som tilldelas mer tid för 

individuell stöttning (Kelly & Stone 2009). Då vår studie rör skolkuratorer på högstadiet kan 

det därför tänkas att de ger mer individuell rådgivning till elever med föräldrar som 

missbrukar om förekomsten av dessa elever är liten.  

 

Otydliga gränsdragningar 

Nilsson och Svensson (2009) visar i sin C-uppsats att skolkuratorerna anser att de själva 

formar sin yrkesroll, och de berättar att det kan vara stora skillnader mellan olika kuratorer 

och skolor. Respondenter i intervjuerna var enligt författarna engagerade i sitt yrke och gjorde 
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ett professionellt arbete, men de har olika syn på sitt arbete och de arbetsuppgifter som ingår. 

Även den övriga personalen hade olika förväntningar på vad kuratorns uppgifter egentligen 

var, men att deras önskemål var att de skulle bidra med avlastning och stöd, till både enskilda 

elever, grupper och klasser. En definierad lagstadgad yrkesroll är något som enligt studien 

efterfrågas, både för att få riktlinjer att forma sitt arbete efter men också för att stärka 

yrkeskategorin. Utan lagstadgat underlag är kuratorerna beroende av vad respektive rektor 

anser om skolkuratorerna och det sociala arbetets betydelse för skolan. De intervjuade betonar 

att det i skolans pedagogiska värld ibland kan vara svårt att prioritera det sociala arbetet 

(Nilsson & Svensson 2009). Även Backlund (2007) menar att det är en otydlig gränssättning i 

kuratorers profession inom elevhälsan då de inte har något yrkesspecifikt arbetssätt då 

enskilda samtal och kontakter med andra aktörer också görs av exempelvis skolsköterskan 

och skolpsykologer.  

 

När det gäller skolkuratorns roll undersöker en amerikansk studie av Jacqueline Agresta 

(2004) hur kuratorns gränser flyter ihop med andra yrken som skolpsykolog och 

studievägledare. Detta kan i vår mening visa sig påverka kuratorns handlingsutrymme i 

arbetet med att stötta eleverna. Enligt Agresta visar tidigare undersökningar en oklarhet om 

vem som gör vad och vad skolkuratorn har för arbetsuppdrag inom skolan. Syftet med studien 

är därför att ta reda på vad de tre ovan nämnda professionerna upplever är deras uppgift och 

den faktiska tiden som läggs vid dessa uppgifter samt deras önskade tid på specifika uppgifter. 

Resultatet visar att kuratorerna inte ansåg sig lämpliga att arbeta med frågor angående 

utbildning och yrkesvägledning samt tester i kunskapsinlärning vilket samstämde med 

psykologernas och studievägledarnas åsikter. Agrestas studie visar också att både 

studievägledare och skolkuratorer har och ser individuell- och grupprådgivning som relevant 

arbetsuppgift. En diskussion förs om hur det skulle kunna orsaka konkurrens mellan 

kollegorna men resultatet ger inget stöd för en sådan slutsats (Agresta 2004). 

 

Identifiering och synliggörande 

En förutsättning för att kuratorn ska kunna stötta elever med föräldrar som missbrukar är att 

upptäcka och urskilja dem från övriga elever. Skolan har enligt en SOU-rapport unika 

möjligheter att uppmärksamma och stödja barn till missbrukare (SOU 1994:29). I Sverige har 

vi skolplikt vilket innebär att skolan och dess personal bör komma i kontakt med alla barn och 

ungdomar och därför ha goda förutsättningar att upptäcka problem eller speciella behov hos 
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eleverna. Rapporten visar att med stigande ålder ökar elevernas förmåga att kunna uttrycka 

behov och samtidigt möjligheten till att ta emot hjälp och bearbeta den information som de 

får, vilket borde underlätta kuratorns och den övriga personalens arbete med att synliggöra 

och stötta eleverna. Skolans stora personalgrupp med olika kompetenser har också viktig 

betydelse som goda förebilder för eleverna, och kan visa upp andra beteenden än de eleverna 

har mött tidigare i en missbruksmiljö. Rapporten tar upp några tecken som kuratorn kan se 

som varningslampor och indikationer på att barnet är i behov av stöd, till exempel om 

eleverna är oroliga, bråkiga eller ledsna under skoldagen, eller om de regelbundet uppsöker 

skolvården för olika sorters småkrämpor. Stor frånvaro kan också vara ett tydligt tecken då 

eleven drar sig undan, känner skam eller har för stort ansvar hemma vilket leder till att skolan 

inte känns så viktig att gå till. För att kunna nå eleverna krävs regelbunden information kring 

alkohol och alkoholmissbruk, och då är det en fördel om någon med särskild kompetens har 

detta som uppgift, till exempel kuratorn. Oftast fokuseras skolans alkoholundervisning på att 

motverka elevernas egna alkoholbruk och information kring “föräldrar med missbruk” glöms 

bort. Eleverna med föräldrar som missbrukar behöver bli medvetna om att de inte är ensamma 

och att det finns hjälp att få. De behöver höra att det inte är deras fel att föräldern missbrukar 

och att det inte ska bära hela ansvaret själva. Kuratorn behöver ha goda kunskaper kring 

samhällets övriga resurser och vad det finns för insatser för eleverna, och som tidigare 

rapporter har nämnt så behövs mer kunskap för att öka benägenheten att se barnen och ge 

möjligheter till att stödja och hjälpa eleverna (SOU 1994:29). 

 

I Folkhälsoinstitutets rapport “Insatser för barn till missbrukare” (1996:107) framhävs vikten 

av att skolpersonal inom skolan har kunskap kring missbruk och hur missbruket påverkar 

barnen, så att de sedan kan upptäcka och stödja de barn som lever i familjer med 

missbruksproblematik. Rapporten menar att okunskap och dålig insikt hos personalen kan 

försvåra synliggörandet av barnen och försena eller omöjliggöra insatserna. Betydelsen av 

mod är något som är återkommande i och med identifieringen, mod som utvecklas hos 

personalen i takt med att kunskapen och förståelsen för barnen ökar. Förälderns missbruk är 

ofta något som hålls hemligt och innanför hemmets murar, både föräldrar och barn har lärt sig 

att dölja missbruket för omgivningen. Detta försvårar identifieringen och för att kunna 

synliggöra missbruket och stödja barnen behövs därför professionell personal med kunskap 

och mod, både kuratorer och övrig skolpersonal, för att kunna uppmärksamma barnen och 

göra det möjligt för insatser. Kunskap har också stor betydelse vid tolkandet av tecken och 

mönster som eleven visar. Till exempel kan frånvaro från lektioner eller provocerande 



 

16  

beteende mot lärare vara tecken som misstolkas och inte kopplas ihop med eventuella 

problem i familjen, något som återigen kan förhindras med mer kunskap. Rapporten visar till 

sist att det finns klara önskemål från skolans personal om mer och djupare kunskap och 

utbildning kring området missbruk och barn till föräldrar med missbruk (FHI 1996:107). 

Resonemanget ovan visar att det finns ett behov av skolpersonal som kan identifiera dessa 

elever vilket även innefattar kuratorer som medverkar i vår studie. 

 

Hinder och möjligheter i arbetet med eleverna 

I en kommunstudie rörande arbetet med utsatta barn (SOU 2010:95) redovisades negativa och 

positiva faktorer som de yrkesverksamma inom elevhälsoteamen upplever. De intervjuade 

framhäver bristen på resurser som ett hinder då tiden och flexibiliteten inte är så stor som de 

önskar. Samverkan som inte fungerar som den ska med bristande kontakter och regler som 

begränsar kontakten är också negativt. Personalen saknar viss återkoppling från socialtjänsten 

när det gäller gjorda anmälningar från skolan och påstår att det lätt infinner sig en känsla av 

att ingenting händer. De tas upp hur beroende arbetet är av specifika personer och dess 

kompetens och engagemang. Bristen på utarbetade arbetssätt och okunskap hos vissa 

verksamma leder till oregelbundna metoder och den viktiga erfarenheten hos de som har varit 

yrkesverksamma länge tas inte tillvara på. Intervjupersonerna har varit oeniga om sekretessen 

kan ses som ett problem, men det är eniga kring att andra instanser sällan frågar om samtycke 

från föräldrarna och därför begränsas samverkan och sekretessen blir ett problem. Förtroendet 

och relationen mellan elever och kuratorn kan vara problemfyllda när de måste brytas vid 

exempelvis anmälningar om missförhållanden.  Det går också att se föräldrarna som ett hinder 

i fall de saknar förtroende som därmed kan försvåra till exempel utredningar och 

överlämningar till andra instanser. Ett bra samarbete med föräldrarna kan å andra sidan ses 

som en möjlighet till ett framgångsrikt arbete. Föräldrarnas viktiga betydelse för barnens 

skolgång måste framhävas och en nära kontakt mellan skola och föräldrar har en stor 

betydelse för elevens utveckling. En annan möjlighet som intervjupersonerna nämner är 

handledning och tid för reflektion där de kan får hjälp med sina tankar och problem och 

förhoppningsvis komma vidare med problemet. Elevhälsan ses som en bra resurs där alla 

yrkesgrupper på skolan kan söka råd och stöd (SOU 2010:95). 

 

Internationell forskning kring elevers syn på skolkuratorer har visat att många elever tycker 

att kuratorn har en viktig uppgift och att de har en positiv inställning till dem och deras yrke 
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(Fox & Butler 2007). Dock var det många av eleverna på vissa av skolorna som hade mycket 

dålig kunskap kring vad en kurator arbetar med eller var skolans kurator hade sitt kontor. 

Fördelarna som eleverna kunde se med en kurator var att ha någon att vända sig till. Många 

tyckte att det kunde vara lättare att prata med kuratorn som var utomstående än att vända sig 

till lärare eller föräldrar. Vissa ville speciellt inte prata med sina föräldrar om det var de som 

var problemet. Att kuratorn har tystnadsplikt sågs också som en bidragande faktor till att 

eleverna gick dit. När eleverna fick frågan varför de inte skulle gå till en kurator kom det fram 

att många tyckte att det var pinsamt om andra klasskamrater fick reda på “att man hade 

problem”. Många sa att ett kuratorbesök kunde leda till att eleven blev retad eller mobbad. 

Eleverna påpekade även att kuratorn kunde vara svår att få tag i när de behövde träffas. 

Många av ungdomarna kopplade det till bristande resurser och att kurator helt enkelt inte hade 

tid, ofta för att de arbetade på flera skolor samtidigt. En annan anledning till varför de inte 

ville träffa kuratorn var för att vissa såg henne/honom som en främling, och då hade mycket 

svårt att öppna upp sig och dela med sig av sina innersta tankar (Fox & Butler 2007). 

Huruvida elever har kunskap om kuratorn och dess funktion på skolan är en faktor som kan 

påverka kuratorns arbete med elever med missbrukande föräldrar. 

 

Vikten av relationsskapande mellan elev och kurator samt samverkansaktörer ses i en 

utländsk studie av Amy Chanmugam (2009). Om en anmälan görs på grund av misstanke om 

att eleven far illa kan relationen mellan elev och skolkurator förändras. Den kan antingen 

stärkas eller skadas beroende på elevens situation och önskan om anmälan eller inte. Om 

eleven underrättas av kuratorn om att en anmälan kommer ske eller är gjord varierar. Även 

när eleven informeras om kuratorns begränsning i tystnadsplikt och skyldighet till att anmäla 

så väcker det en mängd olika känslor både positiva och negativa. En upplevd svårighet är att 

balansera sekretessen mellan exempelvis lärare och kuratorn med elevens bästa i förhållande 

till situationen. Det ser därför olika ut på skolor huruvida lärare involveras i en elevs 

hemsituation. Kuratorns arbete med eleven verkar drivas av en underliggande önskan hos 

kuratorn att stärka elevens självbild och självförtroende. Forskningen antyder även att tidigare 

erfarenhet ger en ökad trygghet i förmågan att hantera dessa relationer till eleven och 

kontakten med familj och omgivande aktörer i och med anmälan (Chanmugam 2009). 

 

Andra studier beskriver vikten av utvärdering i det skolsociala arbetet (Franklin, Kim & 

Tripodi 2009). Författarna menar att krav på evidensbaserat arbete har ökat intresset för 

utvärdering av olika interventioner riktade mot elever. Studien visar på vilken effekt olika 
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interventioner har i förhållande till inåtvändhet, utåtagerande och skolrelaterade frågor hos 

elever. Resultatet indikerar att det sociala arbetet som bedrivs på skolan har en positiv 

inverkan på både elevernas känslomässiga, mentala, beteende och akademiska utveckling, 

vilket vi tolkar som ett tecken på att kuratorer behövs på skolorna. När det gäller elevens 

beteende verkar de arbetssätt som används vid oro, ångest och depression (inåtvändhet) ge ett 

bättre utfall än de vid aggression och utåtagerande beteende trots stora satsningar på det 

senare. En förklaring till det menar Franklin, Kim & Tripodi (2009) är att exempelvis 

aggressivitet och hyperaktivitet ofta kräver mer avancerat och fokusriktat mentalt arbete med 

eleven än skolan kan bistå med. Detta visar skolans begränsningar och behov av kontakt med 

andra instanser utanför skolan.  

 

Handlingsplaner och policys 

I rapporten ”Barn i missbruksmiljö – en studie kring policy och praktik på svenska skolor” 

granskas svenska skolors policy och handlingsplaner kring barn med föräldrar som 

missbrukar. Författarna Elgán och Leifman (2010) har försökt hitta faktorer som kan påverka 

identifieringen av dessa elever. Resultatet som undersökningen fick fram var att bl.a. att 37 % 

av de svenska skolorna hade fått utbildning i frågor som rör barn med föräldrar som 

missbrukar. 33 % av skolorna hade någon sorts handlingsplan och 73 % av skolorna hade 

någon gång identifierat någon elev som hade en eller båda föräldrarna i missbruk. Vidare gick 

det inte att se någon direkt koppling mellan att skolorna hade handlingsplaner och tidig 

identifikation av eleverna. Men undersökningen visade att handlingsplaner leder till större 

möjlighet till fortbildning, vilket i sin tur ökade identifieringen av elever med föräldrar som 

missbrukar. Det skiljde även mellan privata och kommunala skolor, högstadie- och 

gymnasieskolor och beroende på skolans storlek och elevantal. Resultaten visade att 

identifikationen ökade i större kommunala grundskolor, samt att yngre barn upptäcks oftare 

eftersom de har mer inåtvända känslor som är lättare att identifiera. Dessa resultat finns även 

redovisade i en vetenskaplig artikel ”Children of substance abusing parents: A national survey 

on policy and practice in Swedish schools” (Elgán & Leifman 2010). Elgán och Leifmans 

studie lyfter intressant information kring handlingsplaner som vi kan jämföra med vår empiri 

och förhoppningsvis få fram intressanta likheter och skillnader. 
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Källkritik 

På grund av begränsningen av tidigare studier av kuratorers arbete kring barn med föräldrar 

som missbrukar har vi även tagit med rapporter från Statens offentliga utredningar och 

Folkhälsoinstitutet. Dessa rapporter görs på uppdrag av regeringen och behandlar inte alltid 

forskningsfrågor utan fokuserar istället på aktuella samhällsproblem. Vi är medvetna om att 

de inte håller samma vetenskapliga nivå som en avhandling eller vetenskaplig artikel, men 

anser att rapporterna tillför delar som är värdefulla för vår studie. Gällande den internationella 

forskningen bör också tydliggöras att rollen som kurator kan innefatta andra befogenheter än 

vad som gäller för den svenska kuratorn. En helt överförbar jämförelse är därför svår att göra 

men vi har sökt så liknade förhållanden som möjligt och utgått från det.  
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3. Teoretiska referensramar 

De teorier som vi har valt för att belysa våra frågeställningar och resultat är gräsrotsbyråkrati 

och erkännandeteori. Vi betraktar skolkuratorn som ett exempel på vad Lipsky (2010) kallar 

en gräsrotsbyråkrat, med direktkontakt med eleven och deras behov samtidigt som de är 

styrda av skolan som organisation och de riktlinjer och resurser som de innehar. För att ge en 

bredare bild kring gräsrotsbyråkratens viktiga relationer som en del i handlingsutrymmet, 

använder vi oss av Honneths teori om erkännande tolkat enligt Heidegren (2009). Kuratorn 

kan erkänna eleven genom sitt arbete och de metoder den använder, men kuratorn kan också 

själv bli erkänd i sin yrkesroll vilket stärker både kuratorn och dess profession. En alternativ 

teori hade varit om människobehandlande organisationer men vi anser att den fokuserar för 

mycket på att förklara själva organisationen då vi fokuserar på kuratorns arbete och 

förutsättningar. I kommande avsnitt introduceras teoriernas grundläggande delar som vi sedan 

utvecklar vidare i analysen.   

 

Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 

Begreppet gräsrotsbyråkrati är en översättning från den amerikanske statsvetaren Michael 

Lipskys term “Street level bureaucrat”. Gräsrotsbyråkrati grundas utifrån “byråkrati” som 

kännetecknas av stark styrning och klara regelverk som ger strikta ramar för en organisations 

arbete (Johansson 2007). Michael Lipskys (2010) gräsrotsbyråkrati ger till skillnad från 

byråkratin en betydligt större handlingsfrihet och möjlighet för den anställde att själv påverka 

utformningen av sitt arbete och mötet med klienten. Förändringen har ägt rum genom ändring 

i lagstiftning och regler, som tidigare har varit mycket detaljerade och nu blivit mer till 

ramlagar och målstyrning. Detta har samtidigt ändrat organisationens uppgifter till att 

tillgodose klientens intressen och samtidigt ha en serviceanda. Detta kan ses som en väg att 

komma till rätta med en stelbent byråkrati. Detaljstyrning kan vara både positivt och negativt. 

Något som ofta nämns som positivt är rättssäkerheten, klienten behandlas utifrån de redan 

förutbestämda och utprövade mönstren. Det negativa som vi nämnt ovan är de “stelbenta” 

riktlinjerna som har små utrymmen för undantag eller individuellt tänkande. En fördel med 

mindre detaljstyrning är mer flexibilitet vilket gör det lättare att anpassa varje insats utifrån 

varje individ. Samtidigt innebär det ett större ansvar för kuratorn, i både ansvar för kontrollen 

över det egna arbetet och ökat ansvar för klientens insatser och beslut. Det kan ibland kännas 

som en trygghet att kunna hänvisa och stärka sina beslut med regler och direktiv (Berglind 

1995). Skolan sedd som en gräsrotsbyråkrati med kännetecken som lagstyrning och 
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målstyrning har också inslag av tvingande och normativ praktik. Det visas genom alla barns 

rätt till utbildning samtidigt som det är krav på att alla barn måste gå i skolan. Detta 

kombineras med lärare och kuratorers uppgift att motivera eleverna till att vara i skolan och 

ingå i det system som utbildningspolitiken förespråkar (Lipsky 2010).  

 

Att vara socialarbetare, i detta fall skolkurator, är ett mångsidigt yrke som innebär att du 

måste kunna hjälpa människor, kommunicera, bedöma, ge service, stärka människor, 

samarbeta, leda förändringsprocesser, kontrollera människor samt skapa förutsättningar för 

människor i samhället. Socionomens uppgift är att stå i direktkontakt med de personer som 

behöver hjälp och stöd, denna position kan beskrivas som “gräsrotbyråkrat” eller 

“gatubyråkrat” (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Deras roll är “gränsöverbryggande”, 

vilket innebär en nära kontakt med klienten och kännedom om personens behov samtidigt 

som de har kunskaper kring organisationens möjligheter och skyldigheter för att hjälpa 

klienten (Johansson 2007). I mötet med klienten har socialarbetaren den roll som skapats 

utifrån det uppdrag som organisationen har delegerat, samtidigt som rollen påverkas av mötet 

och relationen med brukaren. Positionen mellan organisationen och klienten kan innebära 

dilemman när klientens vilja och behov ska kombineras med det egna handlingsutrymmet 

som är skapat utifrån organisationens riktlinjer. Gräsrotsbyråkratens uppgift är att 

sammankoppla klientens behov med organisationens uppdrag och tillgodose båda parter 

(Svensson m fl. 2008). Vår tolkning är att skolkuratorn måste följa de riktlinjer som 

rektorerna sätter med exempelvis resurser samtidigt som elevens behov ska tillgodoses. 

Kuratorn har också en roll som stöttande och förtroendeingivande men måste ibland ta 

obekväma beslut utifrån elevens situation. Exempelvis göra en anmälan till socialtjänsten trots 

att eleven själv inte godkänner det. I arbetet kategoriserar kuratorn i avgörandet av vilka 

elever som är eller inte är berättigade till stöd och olika åtgärdsprogram, vilket kännetecknar 

en del av gräsrotsbyråkratin (Johansson 2007, Lipsky 2010). Kuratorns handlingsutrymme 

skapas inte bara av organisationen utan formas av andra faktorer som till exempel rutiner, 

professionella tolkningar, traditioner, individuella egenskaper hos skolkurator och elev samt 

deras interaktion mellan varandra. Kuratorn har ett stort handlingsutrymme med mycket 

frihet, men måste samtidigt förhålla sig till de lagar, regler, överenskommelser och traditioner 

som finns. Detta öppnar upp för möjligheterna till stor variation i kuratorns arbetssätt, och 

personer med olika erfarenheter och kunskaper formar sitt arbete efter eget tycke, så länge de 

håller sig inom ramarna vill säga. Även fast friheten är stor inom yrket så formar traditionerna 

mönster som medför att personer inom samma organisation arbetar och använder sitt 
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handlingsutrymme på liknande sätt (Svensson m fl. 2008). Vi menar att skolan och kuratorn 

har sina resurser som de måste förhålla sig till. Det kan vara ekonomiska och materiella 

resurser, arbetstid, kunskap och olika sorters befogenheter. Kuratorn måste till exempel ha tid 

med samtal för att kunna hjälpa sina elever, ha den rätta kunskapen och kanske någon 

“specialkunskap” för att kunna hantera olika sorters problem och hinder. Kuratorn måste 

också ha kunskap om vilka behov som finns hos eleverna, deras olika livsvillkor och 

levnadssituationer, andra insatser eller vilka möjligheter det finns att förmedla eleven vidare 

till andra instanser, och kunskap kring olika lagar och dess riktlinjer. Befogenheter är något 

som kan begränsa kuratorn i sitt arbete men samtidigt öppna upp för många möjligheter hos 

eleven En kurator har som sagt många olika arbetsuppgifter och en del av dem är praktiska 

men mestadels utförs arbetet genom samtal. Genom att prata och lyssna kan kuratorn hjälpa 

eleven och hitta de bästa lösningarna på problemen. Hjälpsamtal utför kuratorn i syfte att 

stötta, och för att kunna förändra och förbättra situationen för eleven (Svensson m fl. 2008).  

 

Erkännande 

Erkännande av medmänniskor är enligt Heidegren (2009) ett sätt att skapa den andres 

självbild och självuppfattning genom bekräftelse eller missaktning. Erkännande är en positiv 

bekräftelse som uppmuntran och uppskattning medan missaktning är en negativ bekräftelse 

som förnedring eller kränkning. Det är en viktig del i formandet av självkänslan och uppstår i 

mötet med andra människor som ett bevis på respekt och värdighet. Heidegren (2009) 

presenterar flera framstående teoretiker inom området, som alla har utvecklat en syn på olika 

former av erkännande och dess inverkan på samhället och individens utveckling. En av de 

främsta, Axel Honneth har belyst vikten av erkännande som en moralisk handling till en 

positiv självbild i tre former för utvecklande av en personlig identitet. Dessa tre är 

självförtroende, självaktning och självuppskattning. Enligt Heidegrens (2009) tolkning krävs 

ett erkännande inom tre olika områden för att nå dessa. Det första innefattar nära 

känslomässiga relationer och anknytning mellan modern och barnet vilket uttrycks som 

kärlek. Vidare kommer rättigheten att delta i samhället, politisk engagemang och tillgång till 

välfärdsservice. Till sist krävs social uppskattning som individ och värdesättande av 

egenskaper vilket skapar solidaritet i samhället (Honneth 1995 ref i Heidegren 2009 s.31). 

Heidegren (2009) beskriver också Honneths tre former av missaktning som kan verka negativt 

i uppbyggnaden av den personliga identiteten. Fysiska övergrepp i form av misshandel, 

sexuelltutnyttjande och liknande kan förekomma inom de primära relationerna. Du kan 
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förnekas dina medborgerliga rättigheter på grund av kön, status eller härkomst. Eller bli 

förnedrad och kränkt vilket kan leda till stigmatisering då du ser dig som mindre värdig eller 

annorlunda och bryter ner din egen självbild. Det finns även moraliska spänningar i relationer 

till andra beroende på situation, men också mellan de plikter som varje område innehåller 

(Heidegren 2009). 

 

Erkännande i skolkuratorns arbete 

På individnivå är handlingar och gester ett sätt att uttrycka attityd och inställning till en annan 

person. Bemötande blir således en typ av erkännande för den andre och visar vad vi har för 

tankar och antaganden om hur den andre är och kommer att uppföra sig (Heidegren 2009). 

Vår tolkning av teorin innebär att skolkuratorns arbete formas genom det erkännande som 

kuratorn får i skolan. Beroende på hur rektor, kollegor och övrig personal bekräftar och 

kommunicerar med kuratorn ges ramar för vad kuratorn förväntas arbeta med. Ett tydligt 

erkännande stärker kuratorn i dess arbete och kan öka möjligheterna att stötta lärare och övrig 

personal på skolan för att nå de uppsatta målen för elevernas kunskapsbildning. Vad i 

kuratorns arbete uppmärksammas, vilka resurser ges, samarbetets utformning och gehör för 

sina åsikter, betydelse av erfarenhet och kompetens som en del av ett arbetslag är faktorer 

som påverkar vilken grad av erkännande som kuratorn kan få. I motsats kan uteblivet 

erkännande eller missaktning ses som utanförskap, ingen att samtala med, brist på förståelse 

för kuratorns yrkesroll samt arbetsuppdrag och svårigheter att utföra sitt arbete. 

 

Enligt Heidegren (2009) finns det en mellannivå för erkännande där kortare eller längre 

relationer mellan människor ger olika förutsättningar för erkännande. Inom skolan har 

skolkuratorn ett arbete där bemötande kan spela en stor roll i hur en relation till en elev 

skapas. Kuratorns uppgift blir att se eleven på rätt sätt, vilket också påverkar den fortsatta 

kontakten mellan kurator och elev och det arbete som på bästa sätt ska tillgodose elevens 

behov. Det gäller för kuratorn att balansera sitt arbete i det erkända handlingsutrymmet och de 

etiska/moraliska åsikter som kan uppstå i situationen kring en elev. Heidegren (2009) ger 

exempel på ojämlika möten och hinder för erkännande, vilket enligt oss kan ses mellan elev 

och kurator. Eleven är den som är sårbar och kuratorn måste vara aktiv i sitt lyssnande och 

öppen för elevens förutsättningar. 
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Skolan kan för eleven ses som en arena för uppskattning, att bli sedd, känna trygghet bland 

sina klasskamrater, motiveras till bra studieresultat och närvaro i skolan. Men även en arena 

för missaktning, svek av exempelvis ett förtroende till kurator om innersta hemligheten som 

kan uppstå när kuratorn måste bryta tystnadsplikten. Det krävs även en känsla hos kuratorn 

för när det är lämpligt att uttrycka en viss åtgärd eller liknande för att inte eleven ska tolka det 

på fel sätt och känna sig kränkt. Det går att tolka som att skolkuratorn gör ett övervägande i 

handlande av ”moraliskt rätt” eller ”moralisk skyldighet”, vilket hänger samman med en 

objektiv reflektion över vad som är etiskt korrekt i situationen med eleven. 

 

Skolan som arena för erkännande av skolkuratorn i dess arbete, som en del av kuratorns 

handlingsutrymme men även erkännande av eleven i det direkta arbetet är något som vi valt 

att utgå från i vår analys senare i uppsatsen. 

 



 

25  

4. Metod 

Vetenskaplig ansats 

Vår studie har en tolkande hermeneutisk inriktning som syftar till att förstå hur människor, i 

vårt fall kuratorer, ser på sin omvärld (Bryman 2011). Vi har utgått från att det sociala 

samspelet och interaktionen mellan kurator och de personer de möter i sitt yrke är det som 

konstruerar deras verklighet. Detta förhållningssätt benämns som konstruktivism, vilket 

innebär att vi ständigt påverkar och förändrar de sociala konstruktionerna och vad vi upplever 

som sanning. Den skiljer sig från den objektivistiska läran som har en mer positivistisk syn 

där verkligheten uppfattas som bestående utan påverkan av individen själv. Anhängare till 

positivismen menar att sann kunskap är det vi kan observera, mäta och generalisera och på så 

sätt förklara olika fenomen (Bryman 2011). Med utgång i ett tolkande perspektiv som 

beskrivs ovan lämpar sig en kvalitativ metod bra då vi har sökt förståelse genom att studera 

den subjektiva bilden hos kuratorer. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vårt syfte är att beskriva hur kuratorerna själva ser på 

och hanterar sin del av arbetet med elever som har föräldrar som missbrukar alkohol eller 

narkotika. Kvalitativ metod syftar till att ge en djupare förståelse om sociala företeelser 

genom att tolka individens egna erfarenheter och berättelser. Fokus ligger på språket och hur 

vi talar om, tolkar och förstår verkligheten eller specifika fenomen. Den skiljer sig från 

kvantitativ metod där forskare utgår från en objektiv syn på verkligheten och sociala fenomen. 

Där är syftet att kvantifiera data genom att räkna, mäta, kategorisera, förklara, ge en överblick 

över statistik och kontrollera samband. Kvalitativa studier kan inrymma flera olika sätt att 

samla in data beroende på syftet. Ett fenomen kan undersökas via etnografi (ex. studier av 

miljöer och dess inverkan på sociala samspel) eller deltagande observation och även 

kombineras med kvalitativa intervjuer. Själva forskningsprocessen ses också som en del av 

teoriskapandet (induktion) då bearbetning av insamlad data leder fram till nya eller förändrade 

forskningsfrågor. Tonvikt på intervjupersonens upplevelser, kontexten eller sociala processer 

och dess utveckling varierar. De olika sätten att samla in data ger en flexibilitet som minskar 

begränsningarna i tolkningen av sociala verkligheten. Det öppna förhållningssättet ger ofta 

mindre strukturerat genomförande vilket gör det svårt att replikera studien (Bryman 2011).  
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Vi utgick från kvalitativ metod för att kunna belysa hur kuratorer arbetar kring elever med 

missbrukande föräldrar på ett mer djupgående sätt än vad en eventuell kvantitativ studie 

kunde gjort. Kuratorernas arbetet rent praktiskt hade kanske kunnat studeras genom enkäter, 

men genom våra personliga intervjuer fick vi en vidare förståelse kring kuratorernas 

förutsättningar att stötta eleverna och möjlighet att utveckla deras resonemang djupare. 

Intervjuguiden har varit till god hjälp för att kunna samla relevant information på kort tid, och 

hålla oss till det ämne som vi avsett att undersöka. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en 

dryg timme vilket inte är helt optimalt. Enligt Jacobsen (2007) bör de ta 1-1 ½ timme för att 

ge bäst resultat. Detta var inget som vi tyckte påverkade vårt arbete negativt, eftersom vi 

utgått från innehållet i respondenternas utsagor och tolkat den informationen som tillräcklig. 

Som Jacobsen (2007) skriver finns det alltid en risk att intervjupersonen ger det svar som kan 

tänkas förväntas, för att göra intervjuaren “nöjd”. Vi hoppas dock att vår frågeformulering och 

bemötande gett respondenten fritt utrymme att delge oss sina ärliga och “sanna” tankar. 

 

Genomförande 

Datainsamling 

Vi har samlat in data via sex semistrukturerade intervjuer som är en flexibel metod men ger 

viss struktur med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) som vi har utgått från men som 

samtidigt har gett oss utrymme för fördjupning i intressanta utsagor. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer har vi fått fram uttömmande och detaljerade berättelser som 

redovisar en större bild av respondenternas åsikter. En kvalitativ semistrukturerad intervju 

fokuserar på respondenternas åsikter och beskrivningar, till skillnad från kvantitativa studier 

som utgår mer från preciserade och slutna frågor. Vår intervjuguide innehåller ett fåtal teman 

som fungerar som rubriker till våra underliggande frågor. Det har gett oss stöd att följa en röd 

tråd samtidigt som respondenterna kunde lyfta egna frågor och infallsvinklar (Bryman 2011). 

Vi har använt begreppet respondenter för våra intervjupersoner, eftersom vi undersöker 

kuratorers bild av sin egen arbetssituation och tankar kring den. En respondent är någon som 

själv är delaktig i frågan, medan en informant ger synen från en åskådarposition (Jacobsen 

2008). Intervjuerna genomfördes på de anställdas arbetsplats i deras naturliga miljö, vilket 

kan ha en positiv inverkan på resultatet eftersom de känner sig mer bekväma. Jacobsen (2007) 

menar dock att personliga intervjuer alltid medför en risk att parterna påverkas av varandra 

vilket vi varit medvetna om. Intervjuerna som pågått ca 45-60 minuter har spelats in och 

transkriberats för att kunna analyseras och fånga kuratorernas uttryck ordagrant. Inspelningen 
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har gjort det möjligt att koncentrera sig på ämnet och fördjupa sig i respondenternas svar. Att 

transkribera intervjuerna har underlättat att urskilja teman som vi valt att analysera och citera 

på ett tillförlitligt sätt. 

 

Urval av respondenter 

Vi har intervjuat sex skolkuratorer utspridda på olika högstadieskolor fördelade på tre 

kommuner i Småland. Valet av enbart högstadieskolor gjordes av intresse för hur elever från 

missbruksfamiljer i den åldersgruppen uppmärksammas då tecken samt uttryck kan vara 

svårtolkade. Vi tänker oss även att elevernas benägenhet till att själva söka hjälp ökar ju äldre 

de är. Att tre olika kommuner valts är för att få ett bredare urval av respondenter och öka 

möjligheterna att hitta respondenter. Respondenterna valdes ut via kommunernas hemsida för 

grundskolor med enda kriterium att de skulle vara verksamma på en eller flera 

högstadieskolor. En förfrågan om intervju med bifogad information om studiens syfte 

skickades till totalt 14 kuratorer. Av dessa tackade sex personer ja till deltagande och övriga 

avböjde på grund av tidsbrist eller för att de inte ansåg sig kunniga inom ämnet. Vårt val av 

respondenter är gjort efter tillgänglighet och intresse för deltagande vilket betecknas som ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Vi har inte inriktat oss på någon specifik åldersgrupp 

eller könstillhörighet hos våra respondenter då detta inte har varit relevant för vårt syfte med 

studien. Dock har vår empiri visat vissa skillnader som kan tänkas hänga samman med ålder 

och erfarenhet. Vi har därför gjort en kort presentation av respondenterna (se bilaga 2). 

 

Etiskt övervägande 

Jacobsen (2007) framhäver vikten av att hela tiden ha ett etiskt tänkande. Några viktiga ledord 

är: kompetens, frivillighet, fullständig information, förståelse, privatliv och korrekt 

information. Vi har utgått från de riktlinjer som finns i “Forskningsetiska principer“ utgivet av 

Vetenskapsrådet (2002). Alla respondenter fick väsentlig och korrekt information, gav sitt 

samtycke till att deltaga, tillförsäkrades anonymitet och gav oss tillåtelse att använda och 

tolka deras intervjuer i vår studie. Både i mejlet och informationsbrevet (se bilaga 3) som gavs 

vid intervjutillfället upplyste vi om att alla deltagare var anonyma och att svaren blir 

behandlade konfidentiellt. Endast vi som skriver uppsatsen kommer att veta vem som säger 

vad och vara de som analyserar innehållet. Vi påpekade samtidigt att intervjun var frivillig 

och att de deltagande när som helst kan avbryta eller välja att inte besvara frågorna. Det är 

viktigt att intervjupersonerna inte känner sig utpekade eller på något sätt kränkta av vårt syfte 
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med studien. Trots att kuratorer inte ses som en utsatt grupp i sig kan de känna ambivalens 

inför att svara på frågor som rör deras arbete. Kollegors och chefers åsikter kan påverka de 

svar som respondenterna ger för att verka politiskt korrekt. En medvetenhet om detta kan även 

bidra till ett kritiskt förhållningssätt av den insamlade empirin som är viktigt inom forskning 

(Andersson & Swärd 2008). Genom att följa dessa principer hoppas vi ha kunnat minska de 

eventuellt negativa konsekvenser som kan uppstå för intervjupersonerna. 

 

Reliabilitet och Validitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet som visar på om undersökningen har utförts på ett 

korrekt sätt (Jacobsen 2007). När det gäller studiens reliabilitet anser vi att trovärdigheten är 

hög eftersom vi själva har genomfört intervjuerna, spelat in dem och transkriberat svaren. 

Validitet betyder giltighet och visar om man undersöker det man vill undersöka (Jacobsen 

2007). Vi anser att validiteten är stärkt genom att vi undersökt det vi avsett att göra och att 

den information som vi har fått fram fyller syftet med studien. Eftersom vi har gjort en så pass 

liten studie så är vi medvetna om att den inte kommer att ha någon extern validitet, med andra 

ord går det inte att generalisera vårt resultat. Begreppet trovärdighet och äkthet menar vissa 

forskare är en bättre förklaring på hur kvalitativa studier ska bedömas (Bryman 2011). 

Trovärdigheten innefattar reliabilitet och validitet i fyra punkter: Tillförlitlighet är att 

resultatet godkänns av deltagarna som en korrekt tolkning av deras verklighet. Våra 

respondenter har blivit erbjudna att läsa igenom transkriberingen av intervjuerna men tackat 

nej. Vi är medvetna om att det kan ifrågasätta tillförlitligheten, men anser att deras avböjande 

trots det ger oss medgivande då de alla fått information och valt att delta i vår studie. 

Överförbarhet innebär att studien redovisar välutvecklade beskrivningar vilket ger en 

möjlighet att överföra till andra kontexter. Våra respondenter uppger liknande resonemang 

vilket kan antyda att andra skolkuratorer resonerar och arbetar på liknande sätt, vilket kan 

innebära en viss överförbarhet. Pålitlighet är att studien är genomförd enligt de regler som 

gäller, att tillvägagångssättet tydligt redovisas samt att rätt slutsatser är gjorda. Genom att 

redovisa metod och argumentera för val av studiens genomförande anser vi att pålitligheten är 

god. Den sista punkten är möjligheten att styrka och konfirmera, som innebär att forskarens 

personliga värderingar inte medvetet har påverkat forskningsprocessen. Att vara helt objektiv 

är svårt men vi har försökt hålla personliga värderingar utanför för att inte påverka studien. 

Äkthetsbegreppet har väckt en del diskussion då det lägger vikt vid om undersökningen 

påverkat deltagarna i positiv mening, exempelvis till ökad förståelse eller möjlighet att 
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förändra sin situation (Bryman 2011). Vår studie kan i viss mån väcka reflektion hos 

kuratorerna och öppna upp för nya perspektiv. 

 

Analys av insamlat material 

Vi har valt att göra en innehållsanalys baserad på olika teman som framträtt i vår insamlade 

data. Innehållsanalys är ett sätt att dela in texten i olika teman som sedan fylls med kategorier 

som stärks med citat (Jacobsen 2007). Utifrån kategorierna har vi kunnat se vad som betonas 

mest när det gäller skolkuratorernas arbete med elever till föräldrar som missbrukar. 

 

Arbetsfördelning 

I arbetet med uppsatsen har vi gjort det mesta gemensamt men delat upp viss litteratur för att 

underlätta skrivandet. Teoriavsnitten har skrivits separat för att hålla en jämn 

arbetsfördelning, Malin har skrivit om gräsrotsbyråkrati och Nina om erkännande teori. Vi har 

läst igenom varandras text för att korrigera och diskutera eventuella frågor eller svårigheter. 

Intervjuerna har vi genomfört tillsammans där vi turats om att vara frågeställare (intervjuare) 

och den som antecknar. Den som antecknat har även kommit med följdfrågor under intervjun. 

Transkriberingen har också delats upp för att nyttja tiden på bästa sätt. Övriga delar har vi 

sammanställt och skrivit ned gemensamt. Vi har försökt att fördela arbete så rättvist som 

möjligt vilket vi anser fungerat bra och givit gott reslutat. 
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5. Resultat/ Analys 

Vår analys av resultatet utgår från de teoretiska perspektiven gräsrotsbyråkrati och 

erkännande. En jämförelse med tidigare forskning görs även för att utveckla vårt resonemang. 

Utifrån den insamlade data har vi funnit ett antal teman som på olika sätt påverkar kuratorns 

handlingsutrymme samt möjligheterna att stötta elever med missbrukande föräldrar. Vi har 

valt att göra en uppdelning i A) Organisatoriska förutsättningar som fokuserar på kuratorns 

handlingsutrymme styrt av övergripande lagar, mer specifika riktlinjer och handlingsplaner 

inom skolan. B) Kuratorns förutsättningar som bland annat metoder, erfarenhet och direkta 

arbetsuppgifter. C) Elevens förutsättningar som syftar på utmärkande tecken eller drag hos 

eleven och relationsskapande mellan elev och kurator. Respondenterna kommer att redovisas 

som Respondent 1, 2, 3 etc. både i texten och vid citat då påhittade namn inte känns relevant 

för vår redovisning. Vi anser att det ger en tydlighet i texten och underlättar för läsaren att 

kunna följa varje respondents tankar och åsikter genom resultatet. 

 

Organisatoriska förutsättningar 

Ramar och riktlinjer 

Enligt skollagen 2 kap 25§ ska kuratorn verka som en stödfunktion till lärare och övrig 

personal i skolan och främja elevers hälsa och utveckling mot kunskapsmålen. Alla våra 

respondenter uppger att deras arbete har en grund i att stötta alla elever som har svårigheter 

eller något som hindrar deras skolgång oavsett problematik. Hur detta arbete ska utföras är 

däremot oklart, vilket tidigare studier hänvisar till otydliga gränssättningar och skilda 

förväntningar på kuratorernas profession (Backlund 2007, Nilsson & Svensson 2009). Skolan 

som organisation styrs av rektorerna som har det övergripande ansvaret för organisationens 

styrning och utformning. Detta innebär att det är de som ansvarar för kuratorernas arbete och 

handlingsutrymme. Några av våra respondenter nämner att deras rektorer ger dem i stort sätt 

fria händer att utforma sitt arbete efter deras egen kunskap och tycke (respondent 1, 2, 4 & 5). 

Intervjupersonerna berättar att de till största delen kan planera sina dagar själva utifrån vilka 

uppgifter som anses vara aktuella för dagen. 

 

Jag har väldigt fritt arbete då jag jobbar, jag lägger upp mina dagar i stort 

sett som jag vill. 

(Respondent 1) 
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Ja, jag har ganska stort handlingsutrymme tycker jag. Vissa saker som jag 

måste göra annars för jag styra upp det själv […] Man jobbar utifrån sig 

själv väldigt mycket. 

(Respondent 5) 

 

De måste dock hålla sig inom organisationens gränser och inte utföra uppgifter som ligger 

utanför deras område, till exempel behandling av elever vilket inte ingår i deras 

yrkesbeskrivning. Denna typ av handlingsutrymme kan ses som typiskt för en 

gräsrotsbyråkrat då kuratorn har ett stort eget ansvar i sitt arbete men måste förhålla sig till 

organisationens ramar och riktlinjer (Lipsky 2010). Samtidigt som respondenterna säger att de 

har ett stort handlingsutrymme så anser de att den friheten bara sträcker sig inom skolans 

lokaler. Utanför skolan kan de lätt känna sig låsta där deras ansvar mest handlar om att göra 

en anmälan eller kontakta annan instans för överlämnande, de kan inte bestämma några 

påföljder eller insatser för eleven och dess föräldrar. I skolan kan de hjälpa eleven till en 

bättre skoldag, men de tycker sig själva ha mycket svårt att förändra något i grundorsaken, 

alltså förälderns missbruk och dess konsekvenser.    

 

Rektorn styr över skolans ekonomiska-, materiella- och personalresurser. De flesta av 

respondenterna gör uttalanden som pekar på resursbrist och respondent 6 anser att kuratorn 

inte är den mest prioriterade på skolan. Storleken på ansvarsområde för kuratorerna varierar 

och vissa anser att de har ansvar för alldeles för många elever på en tjänst (respondent 1 & 6). 

En återkommande kommentar är att det skulle behövas fler kuratorstjänster inom skolan, 

alternativt mer timmar på dygnet, för att kunna tillfredsställa elevernas och skolans behov 

(respondent 5 & 6). 

 

Skulle vilja ha mera tid, så att man faktiskt kan göra en skillnad för de 

enskilda individerna som man träffar här, jag skulle vilja göra nånting mer 

än att ha ett litet samtal varannan, var tredje vecka. Det är väl att kunna 

göra mer, jag vet att jag kan göra mer, jag vill göra mer, jag vet att de 

behöver mig. Men det går inte. […] Vi hade kunnat göra jättemycket här, vi 

hade kunnat gjort en mycket större skillnad för eleverna, men det är inte 

rimligt tyvärr. 

(Respondent 6) 

 

Respondent 6 har upplevelsen av att kuratorer ibland kan få arbeta hårt för att göra sig hörda 

på en arena där mestadels pedagoger arbetar. Det är ingen som tror att deras arbete inte är 
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uppskattat eller anses överflödigt av övrig personal, men att det är mycket fokus på 

skolämnen och de utbildningsmål som ska uppnås. Backlund (2007) anser att kuratorns roll på 

skolorna fortfarande är rätt oetablerad på skolorna, men att det varierar mycket från skola till 

skola och deras olika skolledningar och arbetsgivare. Kuratorernas otydliga riktlinjer som vi 

nämnt ovan kan skapa olika förväntningar både hos kuratorerna själva men även hos övrig 

personal. Ingen av våra respondenter upplevde de otydliga riktlinjerna som något problem, 

utan såg det istället som en möjlighet till ökad flexibilitet. Genom rektorer och annan personal 

på skolan kan skolkuratorn bli erkänd både genom bekräftelse eller missaktning. Om de 

övriga på skolan uppmärksammar och värdesätter kuratorns arbete så blir det positivt 

erkännande för kuratorn. Gör de istället motsatsen och inte ser kuratorn som en del av 

organisationen och förminskar betydelsen av dess arbetsuppgifter så kan detta ses som en 

missaktning. Våra respondenter har inga utsagor som kan kopplas till missaktning från den 

övriga personalen utan anser att de blir respekterade och uppskattade för det arbete de gör. 

Det tolkar vi i likhet med Heidegren (2009) som ett erkännande, vilket stärker kuratorns 

yrkesroll som i sin tur utvecklar prestationsförmågan. Respondenterna berättar att lärare ofta 

kommer till dem för stöd och rådgivning kring elever. Detta kan ses som erkännande då 

läraren litar på skolkuratorns kompetens och kunskap och tror att kuratorn kan göra skillnad i 

elevens situation. Samarbete mellan andra instanser utanför skolan kan även ses som positivt 

erkännande när till exempel socialtjänsten vänder sig till kuratorn för att få information om 

hur elevens skolsituation ser ut och vad skolkuratorn har för tankar och åsikter kring detta. 

Skulle sedan socialsekreteraren välja att samarbeta med skolan, med hjälp av medgivande från 

föräldrarna, visar det på att kuratorns profession är erkänd från ännu ett håll.    

 

Anmälningsplikten 

Enligt respondenterna är anmälningsplikten viktig i arbetet, men det varierar hur snabbt en 

anmälan görs. Elevens situation samt det akuta läget är en avgörande faktor för om en 

anmälan aktualiseras. Kuratorerna väljer främst att försöka motivera en elev och föräldrar att 

gå med på att ta kontakt med socialtjänsten eller någon frivillig verksamhet då icke frivillighet 

kan skada framtida relation mellan kurator och elev. Det speglar också det dilemma som 

enligt Lipsky (2010) finns mellan att tillgodose elevens behov med de lagbundna skyldigheter 

som föreligger kuratorerna i deras arbete som gräsrotsbyråkrat. 
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Gäller det missbruk så har vi en skyldighet att anmäla och sen får 

socialtjänsten bedöma hur allvarligt, den bedömningen överlåter jag till 

dom, så att säga. De gör jag alltid. 

(Respondent 1) 

 

Vissa saker är det ju ingen tvekan, då är det ingen anledning att vänta och 

då gör man det. Andra gånger kan man ha lite is i magen och se lite mer 

vad som händer, och se mer vad beror vissa saker på och se mer på det som 

ligger bakom, jobba lite på att stärka tilliten och sådär. 

(Respondent 5) 

 

Även om kuratorerna är anmälningsskyldiga så uppger de flesta att de alltid gör en viss 

övervägning först för att verkligen försöka se till elevens behov och önskningar, eftersom 

relationen till eleven kan påverkas negativt vilket även tidigare forskning visar (Chanmugam 

2009, SOU 2010:95). Chanmugam (2009) belyser relationen mellan elev och kurator vid 

anmälningar och de svårigheter som kan uppstå. 

 

Sekretess som hinder och möjlighet 

En av svårigheterna vid kuratorernas arbete kan vara tystnadsplikten, att balansera vad som 

behöver sägas eller inte i förhållande till elevens situation och vilken kontakt som behövs med 

andra aktörer (Chanmugam 2009). Respondenternas erfarenheter är att de ofta får medgivande 

från eleven att tala med övrig personal exempelvis lärare eller andra myndigheter som 

socialtjänst. De finner också vägar att tala om en elev på så sätt att den information som lärare 

behöver veta för att undervisa eleven blir tillräcklig. Kuratorerna menar att det alltid är ett 

övervägande om vad som är aktuellt att berätta för att kunna stötta eleven på bästa sätt, vilket 

vi tolkar enligt Lipsky i att tillgodose organisationens behov med elevens (2010). Kuratorerna 

uppger att i relationen mellan elev och dem är det viktigt att skapa en bra kontakt och inge ett 

förtroende så eleven känner sig trygg i att berätta om sitt problem. Kuratorn måste erkänna 

eleven på så sätt att den finner en självkänsla att våga berätta om sin hemlighet för att kunna 

få hjälp och stöd. Som vi tolkar Heidegren (2009) är omsorgen av tystnadsplikten gentemot 

eleven något som både kan ge positivt erkännande men också negativt i form av missaktning 

när den inte hålls. Bryts sekretessen kan det ses som ett svek och kränkning av elevens 

integritet vilket kan göra det svårt för kuratorn att återfå förtroende vid fortsatt kontakt i att 

stötta eleven i skolan.  
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När jag väl gjort anmälan så har jag tappat förtroendet, vilket kan göra att 

jag kanske inte kan fortsätta jobba med ungdomen som jag hade velat. 

(Respondent 5) 

 

Enligt respondenternas resonemang kan en anmälan till socialtjänsten om att föräldrarna 

missbrukar uppfattas som en kränkning av eleven vilket gör att den drar sig undan. En annan 

fara med att bryta sekretessen är att eleven berättar det vidare till klasskamrater vilket ger en 

rädsla för kuratorn och dåliga förutsättningar att skapa kontakt med övriga elever. 

 

... om jag gör en anmälan till en elev så kanske den eleven yppar det till nån 

annan, en annan elev, så sprider sig det där, ja då är det svårt att få kontakt 

just då. 

(Respondent 4) 

 

Kuratorn måste hantera de olika yttre tryck och förväntningar som sekretessen medför vilket 

även visats i tidigare undersökningar (SOU 2010:95). På så vis kan sekretess både vara en 

möjlighet och hinder om eleven inte vill att någon annan ska veta om föräldrarnas missbruk 

och kuratorn måste gå vidare för att eleven riskerar att fara illa om ingenting görs.  

 

Handlingsplaner gällande elever med föräldrar som missbrukar 

Ingen av våra respondenter har några specifika riktlinjer eller handlingsplaner just för elever 

med missbrukande föräldrar. Andra typer av planer finns vilket kan liknas med tidigare 

forskning om att en liten del av skolorna i Sverige har “någon typ” av handlingsplan för 

elever med missbrukande föräldrar (Elgán & Leifman 2010). Många respondenter är positiva 

till en handlingsplan men ser också svårigheter i att kunna skapa en plan just för dessa elevers 

problem med tanke på att varje elevs situation är så individuell. De ser en fara i att förlita sig 

enbart på en enda lösning och vill inte känna sig för detaljstyrda i sitt arbete. Enligt 

respondent 5 varierar elevens behov stort även från syskon till syskon som har missbrukande 

föräldrar. 

 

Jag har haft nån familj som jag har haft samtal med, där det har varit 

tablettmissbruk, hos den ena föräldern. Och då har jag pratat med två 

syskon, och båda, de behövde jätteolika saker. Så att bara för att den ena 

behöver den insatsen så behöver inte den andra ha samma sak. Det finns 

liksom ingen –så här ska man göra, det här funkar, utan man måste utgå 

från vilket behov har barnet av vilket stöd. 

(Respondent 5) 
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Ytterligare en nackdel enligt respondenterna är tidsåtgången att framställa handlingsplaner 

som sedan kanske inte används i praktiken. Den tiden skulle de vilja ge eleverna istället för att 

skapa en relation och kunna hjälpa dem bättre. 

 

Vi lägger mycket tid på att skriva olika planer, vi kanske ska lägga mer tid 

på å hitta dom som har problemen istället för att lägga tid på att skriva 

handlingsplaner. Jag vet inte men ibland kan jag känna så, vi har tusen 

möten för att skriva olika planer... 

(Respondent 2) 

 

Dock såg kuratorerna fördelar i att ha övergripande riktlinjer så alla arbetar på liknande sätt 

och vet vad som ska göras samt att ämnet hålls levande på skolan. Bergelind (1995) nämner 

rättsäkerheten i detaljstyrning som en fördel, men även den begränsning det kan medföra i 

arbetet när arbetet bör individanpassas. Tidigare studier visar att handlingsplaner lett till ökad 

kunskap om elevernas situation vilket ökar chanserna att identifiera eleverna i 

missbruksfamiljer (Elgán & Leifman 2010). Eftersom ingen av våra respondenter har 

erfarenhet av handlingsplaner kring studiens ämne kan detta ha påverkat deras kunskap. 

Resonemanget ovan visar att kuratorerna upplever ett behov av flexibilitet i sitt arbete med 

elever som har missbrukande föräldrar vilket en handlingsplan kan begränsa. De anpassar sitt 

arbete efter de förutsättningar som finns och trots avsaknad av tydliga direktiv uppger 

kuratorerna liknande arbetsmetoder för att stötta eleverna (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). 

 

Kuratorns förutsättningar 

Arbetet med eleverna 

Alla respondenter anser att de som kuratorer själva kan planera och utforma sin dag med de 

uppgifter som känns mest aktuella och relevanta. Våra respondenter anger att den största och 

viktigaste delen i deras arbete med att hjälpa elever som har missbrukande föräldrar är 

stödsamtal. Respondenterna 1 och 5 nämner att de prioriterar samtalen framför andra uppdrag 

som till exempel administrativa uppgifter. Genom samtalen kan de motivera och stärka 

eleverna till bättre självkänsla och försöka att arbeta bort den skam som förälderns missbruk 

har byggt upp. Heidegren (2009) menar att formandet av den egna självkänslan uppstår i 

mötet med andra individer, som i detta fall kuratorn. Genom att kurator lägger märke till 
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eleven och identifierar deras eventuella behov av stöd, synliggör kuratorn eleven och 

problemet. Genom att uppmärksamma dem öppnas möjligheter upp för stödinsatser och 

framtida hjälp. Eleven blir erkänd genom kuratorns arbete och dess vilja och engagemang 

som den väljer att lägga på eleven och dess behov. Saknas acceptans hos eleven kan det dock 

upplevas som en kränkning. Motivationen handlar också om att de ska våga berätta för andra 

och kanske gå med i en stödgrupp eller liknande. 

 

Kuratorerna arbetar också med att hjälpa eleven genom att anpassa skoldagen efter elevens 

individuella behov. Genom att samarbeta med lärare och övrig personal försöker de underlätta 

för eleven och stötta med praktiska saker som hjälper eleven att orka igenom dagen och utföra 

de skoluppgifter som ska göras. 

 

... är det en tuffare period då eleven inte orkar så får man anpassa 

skolgången så att dom, dels med ämnen, men också med skolgången om de 

behöver ta paus, man kanske behöver gå ifrån om man är ledsen och det är 

nånting. 

(Respondent 4) 

 

Två av respondenterna nämner att de skulle vilja lägga mer tid på förebyggande arbete än vad 

det idag är möjligt (respondent 5 & 6). De anser att förebyggande arbete kan hjälpa eleverna 

att våga berätta om förälderns problem och se att den inte är det enda barnet som har föräldrar 

som missbrukar. Exempelvis genom att vara ute bland eleverna mer i det vardagliga 

skolarbetet och i gruppträffar där kuratorn kan informera och föra en diskussion kring ämnet. 

De menar att på grund av framförallt tidsbrist så måste de utföra de arbetsuppgifter som anses 

mer aktuella eller akuta. Liknande resultat kring önskan om mer förebyggande arbete kan 

även ses i tidigare forskning (Allen-Meares 1994). Respondenterna 3 och 5 anser att det 

förebyggande arbetet i skolan kring alkohol och droger fokuseras mestadels på elevernas egna 

alkoholkonsumtion eller drogbruk och deras eventuella riskbruk. 

 

Flera av respondenterna ser det som sin uppgift att vara skolans “första instans” som då har 

till uppgift att hjälpa eleverna vidare till den verksamhet eller organisation som har bäst 

kunskap och kompetens för att hjälpa eleven (respondent 1 & 5). Skolkuratorerna anser att de 

ofta saknar de kunskaper eller befogenheter som behövs för att till fullo kunna hjälpa elever 

med missbrukande föräldrar, och därför väljer att lämna över till annan organisation.   
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Jag kan ju inte förändra så mycket i familjen utan det måste jag lämna 

vidare dom till myndigheterna som ska jobba med det. 

(Respondent 5) 

 

... det är nog en viktig del att inse sin begränsning och möjlighet utefter 

verksamhetens förutsättningar så att man inte försöker sig på saker som inte 

är meningen att man försöker sig på att göra. Då är det bättre att använda 

andra organisationer som har mer tid och möjligheter och struktur för att 

göra det. 

(Respondent 6) 

 

Lipsky (2010) beskriver gräsrotsbyråkratens roll som gränsöverbryggande, vilket innebär en 

nära kontakt med både organisation och klient. Kuratorn är skolans gräsrotsbyråkrat som ska 

fungera som en medlare mellan skolans och elevens behov. Det är kuratorns uppgift att känna 

till elevens styrkor och svagheter och hur de kan arbeta kring dem, samt vilka resurser och 

ramar organisationen styrs utifrån (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008). Detta kan 

kopplas till tidigare stycke där vi redovisar kuratorernas handlingsutrymme och dess 

begränsningar från bland annat rektorn. Respondenterna 1, 2, 4 & 5 säger att de har ett gott 

samarbete med rektorn och övrig ledning vilket innebär att de till största delen kan utföra 

självvalda uppgifter för att stötta eleverna. Positionen som mellanhand eller “spindeln i nätet” 

är det två av våra respondenter som nämner (respondent 1 & 5). De beskriver deras arbete 

som en sammankopplande roll som ska ha kunskap och kontakt med många olika instanser 

för att kunna samordna elevens stöd från flera håll. Även Backlund (2007) visar i sin 

avhandling att mycket av kuratorernas tid läggs på samordning och samarbete mellan olika 

aktörer. 

 

Ofta blir man lite alltiallo eller vad man ska säga, att när de inte riktigt vet 

var de ska vända sig så kan man liksom lite skicka vidare till rätt instans, så 

det tror jag faktiskt att man är, man blir lite som spindeln i nätet på nått 

sätt, den som, man kan hjälpa till lite vart de ska vända sig både eleverna 

och om föräldrarna ringer så kan de också få veta lite vart de ska vända sig 

(Respondent 1) 

 

Johansson (2007) skriver att en kurator behöver kunna inta en mängd olika roller i sitt arbete 

med eleverna. En kurator måste kunna vara stöttande och förtroendegivande, men bör 

samtidigt kunna ta obekväma beslut utifrån elevens bästa. Våra intervjupersoner beskriver 

rollen som hjälpande och stärkande. Vissa nämner även att de ska vara goda förebilder och ge 
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de elever som behöver det en ny föreställning om hur vuxna ska vara, en beskrivning som vi 

tolkar som “trygga vuxna”. Allen-Meares (1994) redovisar att enligt hennes studie föredrar 

kuratorer att utföra uppgifter som kopplas samman med elevernas behov och att utveckla och 

framhäva deras egna resurser. 

 

Elevens förutsättningar 

Identifiering 

De intervjuade ser skolan som en bra plats för att kunna identifiera elever som har föräldrar 

som missbrukar, vilket även nämns i tidigare forskning (SOU 1994:29). Men de är eniga om 

att arbetet kring att hitta eleverna inte är lätt utan har en mängd svårigheter. Kuratorernas 

arbete och handlingsutrymme påverkas av de begränsningar som finns med att identifiera och 

hitta eleverna som har föräldrar som missbrukar. Även om de har kunskapen och resurserna 

till att stötta eleverna så är det svårt när de inte kan få kontakt med målgruppen. Enligt 

respondenterna försvåras identifieringen av att elever med missbrukande föräldrar uppvisar 

mycket skiftande uttryck från elev till elev. 

 

... alla signalerar ju väldigt individuellt, när de mår dåligt, när de inte 

fungerar, en del är väldigt utåtagerande, en del vänder det inåt [...] Det är 

ju väldigt individuellt hur de reagerar så jag kan inte säga att – det här är 

ett mönster och så gör alla som har missbruk hemma. 

(Respondent 5) 

 

En del elever är utåtagerande, missköter sig på lektioner eller har hög frånvaro, vilket kan ses 

som tecken på att något är fel i elevens livssituation. Respondent 1 ser olika typer av 

“normbrytande beteende” som ett tecken på att något problematik finns. Dock är det svårt att 

hänvisa det direkt till missbruk hemma eftersom dessa tecken även kan kopplas till en mängd 

olika svårigheter hos eleven. 

 

... de som egentligen är återkommande är väl att det finns någon sorts 

annan normbrytande beteende, eller vad man ska säga, och sen ger det sig 

ju uttryck på olika sätt, att det är allt ifrån de som är väldigt utåtagerande, 

visar det genom att bli aggressiva eller nått åt det hållet, medans andra 

kanske visar det på något annat sätt... 

(Respondent 1) 
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Ytterligare en begränsning enligt kuratorerna är att vissa elever inte uppvisar några av 

ovanstående tecken utan istället är väldigt tysta, osynliga och studerar flitig i skolan. 

 

Ja det är ju svårt på det sättet, det står ju inte skrivet i pannan så där, det 

kan ju vara precis, i stort sett vem som helst. 

(Respondent 1) 

 

I de fallen är det nästan omöjligt att hitta eleverna om inte de själva uppsöker kuratorn för 

stöd. Något som enligt kuratorerna hindrar deras arbete är den skam och lojalitet mot 

föräldrarna som barnen har, vilket får dem till att dölja föräldrarnas missbruk och bevara 

familjehemligheten. Kuratorerna anger att om de ska kunna hjälpa eleven och bygga en 

relation krävs stor lyhördhet och starkt engagemang. Ett förtroende måste skapas innan eleven 

väljer att öppna upp sig och kan bli redo för att ta emot hjälp. Heidegren (2009) menar att det 

är i relationen med andra som erkännande skapas och stärker individerna och deras fortsatta 

kontakt. Vi tolkar det som en möjlighet för kuratorn att se eleven på rätt sätt så eleven blir 

erkänd och anförtror sig till kuratorn. 

 

Rapporten “Barn, Föräldrar, Alkohol” (1994:26) visar att ju äldre eleven är ju lättare har de att 

uttrycka sina behov och blir bättre på att ta emot hjälp och bearbeta sina problem, vilket även 

nämns under några av våra intervjuer. En av respondenterna menar att under högstadietiden är 

det mycket annat som kretsar kring eleven och att den vill mest vara som alla andra. När den 

sedan börjar på gymnasiet så har mognaden och självkänslan hos eleven ökat och ungdomen 

vågar dela med sig av sina problem (respondent 3). 

 

Jag tror att de allra flesta söker hjälp för det här kanske på gymnasiet eller 

när de är lite större och känner att de är lite tryggare och har funderat ett 

tag, de har sett mycket, hur det ser ut hos andra och hur det borde vara. 

(Respondent 3) 

 

Andra respondenter påpekar dock att i de yngre åldrarna kan det var lättare att se tecken som 

visar på brister i omvårdnaden, när barnen t.ex. inte har rätt kläder för årstiden eller kommer 

hungriga till skolan. På högstadiet är eleverna oftast så pass mogna att de till stor del kan ta 

hand om sig själva och sköta skolgången utan förälderns hjälp (respondent 2, 3 & 5). 
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Metoder för kunskap 

Något som tidigare forskning har visat haft stor betydelse för identifieringen är kunskap och 

vidareutbildning för personalen inom området elever med föräldrar som missbrukar (FHI 

1996:107, Elgán & Leifman 2010). För att kunna känna igen tecken och mönster måste 

kuratorerna ha viss förförståelse kring hur elevernas livssituation kan se ut. Våra respondenter 

har alla någon sorts kunskap inom ämnet genom tidigare erfarenheter eller utbildning, men 

nivån på kunskapen bland de intervjuade skiljer sig mycket. Alla av de intervjuade nämner de 

kommunala stödgrupperna för barn med missbrukande föräldrar som en viktigt källa för 

information, både för kuratorer och elever. Dock uppgav några respondenter att det inte alltid 

gick att prioritera utbildningar då arbetstiden ska räcka till elever, lärare, administration och 

möten (respondent 3 & 5). Tidigare forskning (Kelly & Stone 2009) har visat att kuratorer 

önskar lägga mer tid på samtal med elever vilket vi kan se en likhet med i våra respondenters 

resonemang. Respondent 4 som hade längst erfarenhet av yrket kände för tillfället en mättnad 

i önskad vidareutbildning då hon precis påbörjat ett projekt och läst in sig på det och behövde 

tid att låta det sjunka in. Samtidigt bör beaktas att de organisatoriska ramarna också kan 

tänkas påverka vilka utbildningar som faktiskt finns tillgängliga. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) redogör för de resurser som en gräsrotsbyråkrat måste förhålla sig till och 

bör inneha för att utföra sitt arbete korrekt. Vår tolkning utifrån detta är att kuratorernas 

kunskap kan ses som en betydelsefull och avgörande resurs.   

 

Kuratorerna har stor handlingsfrihet när det gäller hur de ska forma sitt arbete för att hitta 

eleverna som är i behov av hjälp och stöd. Till exempel har en av kuratorerna som vi har 

intervjuat valt att träffa alla elever i årskurs sju för “hälsosamtal”, för att både uppmärksamma 

eleverna om kuratorns roll på skolan och för att kunna göra en snabb koll på elevens situation 

och eventuella problem (respondent 5). Skulle det finnas missbruksproblematik hemma 

kanske detta uppdagas under ett sådant samtal eller öppnar upp för framtida kontakt mellan 

elev och kurator. Ett annat exempel som en skola använde sig av var “elevhälsoenkäter” som 

delas ut till eleverna för att kunna synliggöra elevens bekymmer och problem. Respondent 6 

påpekar dock att nära kontakt och god relation med eleverna kan gå förlorad genom enkäter 

som är relativt opersonliga. 
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Samverkan kring eleven 

Kuratorerna måste vara medvetna om vilka andra stöd- och hjälpmöjligheter som finns 

utanför skolan då kuratorerna inte får utföra behandling och elevens hemsituation ofta kräver 

ett djupgående arbete. Under intervjuerna framkommer att kuratorerna ser sig själva som en 

länk till externa aktörer för elever med svårigheter och missbrukande föräldrar, vilket även 

överensstämmer med tidigare forskning (Allen-Meares 1994, Backlund 2007). 

Respondenterna har olika vida kontaktnät, några som nämns är socialtjänstens 

ungdomsenheter och kommunala stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar. En av de 

intervjuade var delaktig i ett samverkansprojekt att införa stödgrupper på skolan för barn till 

missbrukare (respondent 4). Enligt respondent 4 var en kommunal stödgrupp mycket drivande 

i alkoholfrågor och initierat till projektet. Respondent 5 som nyss bytt skola arbetade med att 

etablera ett kontaktnät genom att besöka olika verksamheter utanför skolan. 

 

Man blir lite som vårdcentralen, den första instansen, men vi får ju inte 

jobba med behandling, utan samtal och hänvisa vidare, och då behövs 

kunskap kring de andra organisationerna, och de behöver kunskap kring oss 

samtidigt. 

(Respondent 5) 

 

Relationer mellan externa aktörer beror både på kuratorns engagemang att söka kunskap och 

kontakt samt de andra aktörernas egna kontaktsökande och marknadsföring. Vi ser det som att 

de båda parterna erkänner varandra i sitt samarbete vilket är en förutsättning för att det ska 

fungera och verkligen hjälpa eleven. Enligt Heidegren (2009) ställs mer krav på arbetaren att 

vara delaktig, kunna samarbeta och ta mer ansvar då vi är beroende av andras erkännande. 

Respondenterna har en liknande funktion i elevhälsoteamet på skolan där alla kuratorer 

samverkar med annan elevhälsopersonal. Ingen av våra respondenter upplevde några större 

svårigheter i samverkan. Dock fann några kuratorer i likhet med tidigare forskning (SOU 

2010:95) en begränsning i återkopplingen från socialtjänsten efter de gjort en anmälan då de 

anser att skolan kan tillföra viktigt information till utredningen (respondent 1 & 3). 

 

... jag kan tycka att det vore bra om vi får reda på om det har startats en 

utredning eller inte. Sen behöver vi ju inte, sen är det ju upp till familjen hur 

mycket de vill att vi ska veta och sånt, men jag tycker att socialtjänsten är 

ganska dålig på att utnyttja sin, dom har rätt att ta in uppgifter från skolan. 

(Respondent 3) 
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Inför kuratorns fortsatta arbete med eleven tolkar vi detta som negativt då avsaknad av 

information kan försvåra relationen och erkännande av eleven. Den negativa inställningen kan 

också tolkas som att kuratorerna inte uppmärksammas av socialtjänsten i den 

beroendeställning som finns när det gäller elevens bästa. Enligt vår tolkning av Heidegren 

(2009) kan detta uppfattas som en viss form av missaktning då kuratorn inte blir erkänd 

genom sin medverkan. 

 

Respondent 3 och 6 nämner skolans goda möjligheter att hitta och stödja ungdomar i skolan 

och önskar att den möjligheten skulle användas mer genom utökat samarbete och mer resurser 

till skolan. I och med att eleverna tillbringar mycket av sin tid i skolan så skulle det vara 

lättare att identifiera problem och sedan hjälpa eleverna med rätt stöd. 

 

Vi skulle behöva alla resurser i skola, socialtjänsten kan flytta hit och vara 

här också, och alla egentligen som jobbar med ungdomar skulle kunna 

flytta hit till skolan och vara tillgängliga här, om dom skulle hjälpa till så 

att eleverna klarade skolan så skulle de ju ha mycket mindre att göra. 

(Respondent 3) 

 

Det hade ju varit exemplariskt om skolan hade haft mera hjälpverksamhet 

eftersom det är en sån god väg in. Men förutsättningen är ju vad den är 

liksom. Så som det är nu så är ju skola och som den alltid har varit, det kan 

ju hända att det förändras nån gång i framtiden, det hade varit jättebra i 

såna fall att man hade fått mer handlingsutrymme och mera resurser till att 

faktiskt göra en skillnad. 

(Respondent 6) 

 

Skolans funktion för eleven 

Skolan lyfts av några respondenter fram som en sorts frizon för eleverna (respondent 1, 2, 4 & 

5). De menar att eleven kan få känna sig som alla andra, vara en vanlig elev och slippa tänka 

på hur läget ser ut hemma. Eleven kan få motivation att lyckas genom sina studier, umgås 

med vänner och andra trygga vuxna finns tillgängliga för att ge en god förebild för eleven. 

Hälften av respondenterna uttryckte en oro i att elever med missbrukande föräldrar löper en 

risk att tappa förtroende för vuxna vilket kan leda till negativ utveckling och dåligt umgänge 

(respondent 1, 5 & 6) . Skolan blir på så vis en viktig punkt för att fånga upp elever med 

missbrukande föräldrar. En respondent menar dock att det kanske inte alltid är det bästa att 

urskilja de elever som har missbrukande föräldrar (respondent 3): 
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För många behöver skolan bara vara vanlig också, det behöver vara ett 

ställe där man bara kan få va och kanske få ha nån som kanske vet hur det 

är. 

(Respondent 3) 

 

Enligt respondent 3 kan även skollagen tolkas på olika sätt, om eleven inte har svårigheter i 

skolan är det då kuratorn eller övriga personalens uppgift att arbeta med det. 

 

... vi ska undanröja hinder för lärande, och finns det inte hinder för lärande 

då är det inte sagt att vi behöver gå in där, om det inte är så att det är 

uppenbart att eleven söker hjälp för det eller så, eller att det uppdagas på 

nått sätt. 

(Respondent 3 

 

Hur ämnet elever med missbrukande föräldrar behandlas på skolan är också något som vi valt 

att belysa genom intervjuerna då omgivande arbets- och miljöfaktorer enligt tidigare 

forskning påverkar kuratorns arbete (Kelly & Stone 2009). Det varierade hos respondenterna 

om de mött några elever i den situationen, hälften uppgav att det inte var ett prioriterat ämne 

hos övrig personal eller kuratorn (respondent 1, 3 & 6). Eftersom kuratorerna själva inte 

upplevde att det var vanligt förekommande på skolan med elever med missbrukande föräldrar 

och identifieringen är svårtolkad så läggs helt enkelt tiden på att jobba med frågor som anses 

mer aktuella och synliga. Respondenternas förklaring är att när eleven inte upplevs visa några 

specifika tecken eller det faktum att vissa klara sig extra bra resultatmässigt i skolan så läggs 

energin på andra målgrupper. Som vi ser det så handlar det om att erkänna vilka problem som 

kuratorer och ledning anser vara största hindren i lärandet. Respondent 2 belyser medias 

inverkan, att det skulle kunna vara en väg att göra ämnet mer synligt på skolan. 

 

Sen tror jag massmedia har en stor del i det också, och om man ja 

”normaliserar”, alltså jag är inte ensam om det här problemet, det finns 

hjälp att få, var kan jag vända mig, hur kan jag göra? 

(Respondent 2) 

 

Ett synliggörande av ämnet skulle på så vis kunna öka chansen att göra ämnet levande på 

skolan och inte bara gälla elevers egna missbruk som det till största delen görs idag. 
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Sammanfattning av reslutat 

Kuratorerna ser sitt övergripande handlingsutrymme som brett inom skolan men begränsat 

utanför. Eleverna med föräldrar som missbrukar har ofta ett stort behov av hjälp där hela 

familjen är inblandad vilket begränsar kuratorns möjligheter inom den egna organisationen. 

På skolan kan kuratorn stötta eleverna genom bl.a. stödsamtal och anpassad skolgång. En av 

kuratorernas viktigaste uppgift är att hänvisa eleven vidare till annan verksamhet, t.ex. 

stödgrupper för barn med föräldrar som missbrukar. Resultatet visar också att samverkan är 

en viktig del då kuratorn beskriver sig som spindeln i nätet med uppgift att ha kunskap och 

kontakt med andra aktörer. Sekretessen mellan organisationerna har inte framställts som något 

större hinder bland våra respondenter. Dock kunde relationen mellan elev och kurator skadas i 

och med en anmälan mot elevens vilja. Relationen var något som upplevdes som viktigt för 

att kuratorn skulle kunna stötta eleven eller hjälpa vidare. Kuratorerna ser skolan som en bra 

plats för att kunna upptäcka och identifiera elever som har föräldrar som missbrukar, men att 

det kan vara svårt att avgöra vilka elever det gäller. Eleverna uppvisar sällan specifika tecken 

vilket kan göra det svårt att urskilja dem från elever med annan problematik. Respondenterna 

ser både positiva och negativa aspekter med att arbeta efter en handlingsplan. Elevernas 

behov anser vara för individuella för att kunna systematisera arbetet med att identifiera och 

stötta dem. Kuratorerna menar samtidigt att en handlingsplan kan lyfta ämnet och öka 

medvetenheten kring elever med föräldrar som missbrukar. Eftersom ingen hade erfarenhet av 

någon specifik handlingsplan kring föräldrar och missbruk är det svårt att helt tillförlita sig till 

respondenternas argument kring handlingsplaner och dess betydelse för arbetet med 

ungdomar till föräldrar som missbrukar. 
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6. Diskussion 

I diskussionen kommer vi återgå till våra frågeställningar och lyfta vissa, enligt oss, 

intressanta ämnen som vi vill utveckla vårt resonemang kring. Frågeställningarna handlade 

om kuratorns möjligheter och begränsningar i arbetet med elever med missbrukande föräldrar, 

hur kuratorerna ser på sitt handlingsutrymme, hur handlingsplaner och policys kan påverka 

deras arbete samt hur identifieringen av eleverna med behov av stöttning sker. Några 

intressanta teman som vi sedan vill fördjupa oss ytterligare i är hur ämnet elever med 

missbruk erkänns hos kuratorn och skolan, anmälningsplikten och skolans utökade möjlighet 

att stötta dessa elever. Som avslutning har vi en kort genomgång av förslag till vidare 

forskning. 

 

Kuratorns handlingsutrymme 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar kring kuratorns möjligheter samt begränsningar och 

handlingsutrymme har studien visat att kuratorerna anser att deras möjligheter till att stötta 

elever med föräldrar som missbrukar är relativt goda på skolan, men att de begränsas av vissa 

organisatoriska faktorer när det gäller deras handlingsutrymme utanför skolan. På skolan kan 

kuratorn stötta eleverna genom bl.a. stödsamtal, anpassad skolgång och hjälpa dem vidare till 

socialtjänst eller annan stödverksamhet. Respondenterna menar dock att eleven oftast har ett 

större behov av hjälp, där hela familjen innefattas, vilket kuratorn inte kan tillgodose då det 

inte ingår i deras uppdrag. Detta gör det aktuellt att diskutera om kurator ska ha större 

befogenheter inom men även utanför den egna organisationen, där t.ex. behandlingsarbete kan 

ingå. Med tanke på att respondenterna upplever att tiden inte räcker till i sitt arbete för de 

arbetsuppgifter som de ska utföra vore det svårt att i dagens läge förändra och utöka 

möjligheterna utan mer resurser. Ingen av kuratorerna har uttryckt att de vill utöka sina 

arbetsuppgifter då de redan har fullt schema, men att de samtidigt önskar att de kunde hjälpa 

eleverna mer i sitt arbete. En av våra frågeställningar berörde identifieringen av elever med 

behov av stöd och hur den skulle ske. Resultatet visar att identifieringen är en betydande 

faktor som påverkar handlingsutrymmet, då det är svårt att urskilja särskilda mönster eller 

tecken hos eleverna med föräldrar som missbrukar. För att kuratorn ska kunna upptäcka 

elevernas behov behövs därför en vid överblick och nära kontakt med eleverna, vilket 

begränsas då kuratorn har stort ansvarsområde och många elever. Kanske ska mer ansvar 

kring identifiering ligga hos övrig personal på skolan eftersom de möter eleverna i det 

vardagliga arbetet. Som vi ser det så arbetar kuratorerna utifrån de förutsättningar som finns 
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inom organisationen och faktorer bundna till skollagen. För att kuratorns möjligheter ska 

förändras behövs troligtvis förändringar i hela organisationen. En tänkbar fråga är dock om 

skolans ansvar enbart ska hålla sig till utbildningssyftet och kuratorn endast vara en 

stödfunktion.    

 

Möjligheter och hinder kring handlingsplaner 

Som vi tidigare nämner i resultatet är de flesta respondenter positiva till handlingsplaner, men 

de har svårt att föreställa sig hur just riktlinjer för elever med missbrukande föräldrar skulle se 

ut. De anser att en policy för dessa elever lätt kan bli för detaljstyrd och missa elevernas 

individuella behov. Här ser vi likheter med den flexibilitet som Lipsky (2010) redovisar som 

viktig när det gäller socialt arbete med olika individer. Skolkuratorn måste kunna anpassa sitt 

arbete och inte känna sig alltför låst av regler och riktlinjer. Vi tror att det är viktigt att 

ständigt göra en individuell bedömning kring elevens olika behov, och detta gäller inte endast 

inom kuratorsyrket. Det är lätt att forma sitt arbete efter redan utprövade metoder som har 

fungerat bra tidigare, men kanske inte är universella för alla individer. Det positiva med en 

handlingsplan kan vara att den lyfter ämnet så att all skolpersonal får kunskap kring 

problemet, den skapar gemensamma mål och ger en trygghet hos eleven då den vet vilken 

sorts stöttning den kan förvänta sig. Vi ser det även som en viss rättsäkerhet, att alla elever får 

samma möjlighet till relevant stöttning. Angående vår frågeställning om det finns några 

handlingsplaner eller policys som kuratorerna måste förhålla sig till är svaret att det inte finns 

några specifika riktlinjer hos våra respondenter för arbetet med elever vars föräldrar som 

missbrukar. Då kuratorerna inte har några specifika riktlinjer är det svårt att avgöra om det har 

någon inverkan på det arbetet som de utför. Dock finns det tankar hos kuratorerna kring 

vilken effekt och verkan en handlingsplan skulle kunna medföra. Något som flera av 

respondenterna nämnde var att handlingsplaner lätt blir bortglömda eller liggande på hyllan. 

Om det skulle vara lättare att hitta eleverna på skolan och att ämnet var mer levande, så skulle 

enligt vår mening inte handlingsplanerna samla damm utan användas mer flitigt. En tänkbar 

anledning till att behovet av en handlingsplan inte finns är pågrund av att problemet inte är 

tillräckligt stort, syns inte problemet så behövs ingen lösning. Enligt Elgán och Leifmans 

studie (2010) är det 33 % av de utvalda skolorna som har en handlingsplan kring elever med 

missbrukande föräldrar. Eftersom ingen av våra intervjuade hade någon handlingsplan så 

ingår de inte i de procenten. Elgán och Leifmans studie (2010) kunde inte visa på några 

tydliga kopplingar mellan befintlig handlingsplan och ökad identifiering, men vi ställer oss 
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ändå frågan om våra undersökta skolor skulle kunna hitta och stödja fler elever ifall det fanns 

en policy riktad till just vår målgrupp.  

 

Erkännande av elever med föräldrar som missbrukar 

Respondenternas resonemang kring elever med föräldrar som missbrukar har väckt frågan hos 

oss om det är ett aktuellt ämne på skolan? De flesta kuratorer påtalar att det troligtvis finns ett 

mörkertal som är stort och att det är viktigt att identifiera dessa elever så de kan få adekvat 

hjälp. Dock har få kuratorer någon erfarenhet av att elever uppvisar några tecken som 

utmärker eleverna och upplever att det inte är vanligt förekommande bland skolans elever. 

Detta visar enligt våra respondenter att identifieringen är svår att göra och blir på så sätt en 

begränsning i deras arbete. Eftersom studier visar att var femte elev har en eller två föräldrar 

med riskabelt alkoholintag (Ljungdahl 2008) indikerar det att dessa elever bör finnas på de 

flesta skolor. Att det sen kan se olika ut på skolorna är vi givetvis medvetna om. En annan 

faktor som vi kan anta påverkar kuratorns mottagande av ämnet är riktlinjer som exempelvis 

skollagen, vilken kopplar elevernas studieresultat till om de ska anses behöva extra stöttning 

från kurator eller övrig personal. Det uttrycks även av vissa respondenter som styrande av 

arbetet. Med andra ord kan det kritiskt tolkas som att när betygen och inlärningen fungerar bra 

så ska inte skolan blanda sig i vad som pågår hemma. De elever som inte visar några tecken 

eller klarar sig bra i skolan men trots det kan behöva stöttning riskerar i vår mening att missa 

den hjälp som finns att få. De flesta kuratorer ansåg ändå att de och skolan hade bra 

möjligheter att upptäcka elever med föräldrar som missbrukar. Även då största hindret som 

nämnts ovan är att det är så individuellt hur en elev uttrycker och påverkas av föräldrarnas 

missbruk. Att ämnet inte diskuteras vidare bland personal och med elever kan tänkas ha en 

inverkan på varför det inte upptäcks fler elever med denna problematik. Om ämnet var mer 

levande kanske fler elever skulle våga öppna upp sig inför kuratorn och öka chansen att kunna 

stötta dem och hjälpa vidare till andra organisationer. Eleverna behöver inte känna sig 

utpekade utan kan se de möjligheter som kuratorn kan erbjuda.  

 

Att anmäla eller avvakta? 

Kuratorer har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att en 

elev far illa, vilket våra respondenter också uppger är en viktig del i deras arbete. Eftersom de 

inte kan hjälpa eleven utanför skolans ramar eller förändra själva hemsituationen, så är det ett 

sätt att hjälpa när inte eleven själv vill gå vidare men kuratorn anser att det måste göras något. 



 

48  

Det sätter kuratorn i en position där de står mellan att tillgodose lagplikten och att tillgodose 

elevens vilja och önskningar. Som framhållits i resultatet kan en anmälan försvåra men också 

stärka relationen mellan kurator och elev. Att relationen påverkas vid anmälningar har även 

tidigare forskning visat (Chanmugam 2009). Vissa av våra respondenter anser att det kan vara 

bättre att avvakta och anmäla när de har skapat en relation med eleven. Den analys vi gjort 

visar hur kuratorn genom att vara lyhörd och se eleven genom erkännande vinner ett 

förtroende vilket främjar deras fortsatta relation och arbete. De försöker motivera och stärka 

elevens egen vilja och självbild vilket Heidegren (2009) menar är avgörande för hur våra 

förutsättningar skapas. Vårt intryck är att tryggheten i sin yrkesroll påverkar hur fort en 

anmälan görs, men det är självklart också bundet till hur akut elevens situation är. Trots att 

några respondenter upplevde bristande återkoppling vid anmälningar så kan vi inte se någon 

risk att kuratorerna skulle undvika att anmäla eftersom det är ett direkt regelbrott. Dock kan vi 

anta att en god relation och kommunikation mellan socialtjänsten och kuratorn förbättrar 

samarbetet kring eleven. 

 

Skolans utökade möjligheter 

Skolkuratorerna har väckt frågan vad som egentligen är skolans ansvar och vad de ska lämna 

vidare till annan verksamhet. Skolan har unika möjligheter att komma i kontakt med 

ungdomar i riskzon och se deras individuella behov (SOU 1994:29). Skulle det då kunna vara 

ett alternativ att utöka skolans verksamhet och ge kuratorn och det övriga elevhälsoteamet 

mer ansvar och bli en större del av skolan? Vi tänker att om fler verksamheter skulle vara 

delaktiga i elevernas skolsituation så skulle troligtvis olika sorters problematik kunna 

upptäckas tidigare och skolans befogenheter skulle utökas. I skolan skulle det troligtvis vara 

lättare att hitta problematiken, att komma i kontakt med eleverna och även ha insatser på 

skolan för att hjälpa eleven både praktiskt och psykiskt. Skulle t.ex. stödgrupper för elever 

med missbrukande föräldrar finns på skolorna så kanske rädslan att bli utpekad som ett 

“problembarn” minska och innebära ökat deltagarantal i stödgrupperna. Det skulle lyfta och 

bekräfta problemet vilket normaliserar och på så sätt minskar elevens skam, eleven får 

möjlighet att upptäcka att det finns fler i liknande situation. Att placera stödgrupper på skolan 

ger också en annan tillgänglighet, eleverna slipper tänka på hur de ska ta sig till och från 

mötena. En annan aspekt på ansvaret är att skolan ska ses som en frizon och stärka elevens 

resurser och plocka fram det goda hos eleven. Ur den synvinkeln ska skolan hålla sig till att 

“undanröja hinder för lärande” och fokusera på elevens skolprestation, medan andra 
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verksamheter får arbeta med djupare insatser kring elevernas behov. I skolan ska eleverna 

kunna vara sig själv och slippa tänka på de eventuella problem som finns i hemmet. Eleven 

ska i skolan få en möjlighet att vara som alla andra tonåringar. För att eleven ska kunna 

fokusera på studierna behöver skolan var fri från hemmets problematik. Eventuella 

stödgrupper på skolan gör att ämnet väcks, men i detta fall får en negativ betydelse för eleven. 

    

Uppsatsen övergripande syfte var att beskriva hur skolkuratorernas arbete kring elever i 

familjer med missbruksproblem ser ut och vad som formar skolkuratorers handlingsutrymme i 

det arbetet. Kuratorerna arbetar med att stötta och hänvisa eleverna vidare till andra 

organisationer för barn till missbrukare. De anser sig nöjda med handlingsutrymmet och 

hjälper eleverna efter de förutsättningar som skolorganisationen, kuratorn själv och eleverna 

tillsammans skapar. En avgörande faktor är svårigheten att urskilja och identifiera elever med 

föräldrar som missbrukar från övriga elever. Hur eleverna uttrycker sig är väldigt individuellt, 

arbetet påverkas därför i stor grad av kontakten och relationen mellan elev och kurator. Vi 

anser att vi fyllt vårt syfte i uppsatsen genom att de redovisade resultatet besvarar våra 

frågeställningar ovan. 

 

Vidare forskning 

Med tanke på de olika aspekter vi lyft angående stödgrupper på skolan vore det intressant att 

studera hur deras implementering på skolor skulle fungera. Eftersom det även var aktuellt 

med ett samverkansprojekt kring detta hos en av våra respondenter ökar det vår önskan att 

ämnet ska studeras vidare. Den begränsade forskning som vi hittat angående skolans hjälp till 

elever med föräldrar som missbrukar och att kuratorer nu ska finnas tillgängliga på alla 

grundskolor ger ytterligare en anledning till vidare forskning. Fler kuratorstjänster skulle 

enligt oss ge ökade möjligheter till att stötta elever och personal, vad som sedan går att 

utveckla i arbetet från möjligheterna återstår att undersöka vidare. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Personliga uppgifter 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Antal år inom yrket 

 

Inledningsfrågor 

4. Enligt skollagen ska skolan arbeta hälsofrämjande och stöttande för elever, hur ser du på 

skolans möjligheter till att hjälpa elever med föräldrar som missbrukar alkohol?   

5. Är ämnet kring ungdomar med missbrukande föräldrar något som diskuterats på skolan? 

 

Identifiering av elever med missbrukande föräldrar 

6. Anser du att det är vanligt förekommande med elever som har föräldrar som missbrukar? 

7. Hur ser du på möjligheterna att identifiera och synliggöra eleverna? 

8. Finns det svårigheter i identifieringen av eleverna? 

9. Upplever du att dessa elever visar några återkommande mönster eller uttryck som går att 

koppla till förälderns missbruk? 

10. Har du några tankar kring mörkertalet? 

 

Handlingsplan & policy 

11. Har er skola riktlinjer för arbetet med barn till föräldrar med missbruk? 

12. Vem ansvarar för riktlinjerna? 

13. Hur ser du på att arbeta utifrån en handlingsplan? 

14. Finns det negativa och positiva aspekter med en handlingsplan? 

 

Kuratorns arbete med dessa barn 

15. Hur stort ansvar för dessa barn anser du vilar på dig som kurator? 

16. Vad gör du för att stötta barnen? 

17. Hur ser du på dina möjligheter till att hjälpa dessa barn? 

18. Kan du se några hinder? 

19. Finns det något samarbete med andra organisationer och myndigheter? 

20. Hur tänker du kring skydds- eller riskfaktorer hos ungdomarna? 

 

Handlingsutrymme 

21. Hur ser du på ditt handlingsutrymme när det gäller arbetet med eleverna? 

22. Finns det faktorer som påverkar ditt handlingsutrymme? 

23. Anser du att offentlighets- och sekretesslagen eller anmälningsplikten påverkar ditt 

arbete? 

24. Skulle du vilja ändra ditt handlingsutrymme på något sätt? (T.ex. minska eller öka 

friheten/ramarna) 
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Bilaga 2: Presentation respondenter 

 

Respondent 1: 25-30 år, arbetat som kurator ca 1 ½ år. Även arbeta på HVB-boende (Hem 

för vård och boende) med utredningar. 

 

Respondent 2: 40-45 år, arbetat ca 7 månader som kurator, har mer än 20 års erfarenhet som 

socionom inom bl.a. socialtjänsten och landstinget. 

 

Respondent 3: 40-45 år, arbetat som kurator i ca 12 år, har tidigare erfarenhet från 

socialtjänsten. 

 

Respondent 4: 55-60 år, arbetat som kurator i 10 år, tidigare erfarenhet från socialtjänsten. 

 

Respondent 5: 25-30 år, arbetat som kurator i ca 5 år, tidigare erfarenhet från 

utredningsboende för barn och dess familj. 

 

Respondent 6: 25-30 år, har arbetat som kurator i 1½ år.  
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Bilaga 3: Introduktionsbrev 

 

Vi heter Nina Larsson Åström och Malin Jakobsson och studerar 6:e terminen på 

Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet. Den här intervjun kommer att ingå i vårt 

examensarbete som kommer att belysa kuratorers arbete kring barn med föräldrar som 

missbrukar. Vårt syfte med studien är att studera kuratorers arbete med elever som har 

föräldrar med alkohol- och narkotikamissbruk. 

 

Våra frågor kommer bland annat att beröra din roll som kurator, hur ditt arbete ser ut och 

möjligheterna till att synliggöra dessa elever samt hur du ser på ditt handlingsutrymme i 

arbetet med elever som har föräldrar som missbrukar. 

 

Du som medverkar under våra intervjuer kommer att bli anonymiserad i redovisningen av 

resultatet i vår studie och svaren är konfidentiella. Vi är de enda som kommer att veta vem 

som säger vad och är de som sedan analyserar innehållet. Intervjun är helt frivillig vilket 

innebär att du när som helst kan avbryta ditt deltagande eller välja att inte svara på alla våra 

frågor. 

 

Har du några frågor eller vill komplettera intervjun är du välkommen att kontakta oss på: 

Malin: mjanl09@student.lnu.se, 070-29 19 394 

Nina: nlasa09@student.lnu.se, 070-52 97 929 

 

Ni kan även nå vår handledare Cecilia Jonsson på: 

cecilia.jonsson@lnu.se, 0470-76 7546 


