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The aim of this study was to examine the knowledge and the experience that school 

counsellors have about tics and Tourette syndrome. This study is based on a qualitative 

research which we conducted with semi-structured interviews. We have done five 

interviews with different school counsellors in a small municipality in southern Sweden. 

The theoretical approach that was used in this study was theory of knowledge as a 

comprehensive theory and professional competence which includes formal knowledge 

and tacit knowledge. Some of the study’s conclusions are that the School Counsellors 

had different professional competence about tics and Tourette syndrome. The school 

counsellors had received their knowledge through formal educations and work 

experience. School counsellors had different types of education which mean that they 

had different knowledge and experiences but also different approaches, methods and 

way to relate students with tics and Tourette syndrome in their profession. In our 

results, it appears that work experience and formal education often exist together. 

Therefore it is not possible to say which specific form of knowledge school counsellors 

use in a meeting with a student with tics and Tourette syndrome, and whether this could 

have affected the meeting. 
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till samtliga skolkuratorer som generöst bidragit med sin 

kunskap och erfarenhet, om tics och Tourette syndrom, och därmed gjorde denna studie 

möjlig för oss att genomföra. Er medverkan har varit mycket värdefull för oss. 

Detta examensarbete har inneburit ett intensivt och tufft arbete, men det har också varit 

roligt och intressant att genomföra. Denna period har varit mycket kreativ och 

inspirerande för oss då vi lärt oss mycket på vägen, och vår förhoppning är att genom 

denna studie föra en del av denna kunskap vidare.  

Malin Stenborg & Alexandra Livh 

Kalmar, våren 2013  
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1 Inledning  
Skolan är en central plats för de flesta barn och ungdomar under stor del av deras liv. 

Detta innebär att verksamma inom skolan har den viktiga uppgiften att ansvara för att 

eleven får en bra utbildnings- och utvecklingsmiljö utifrån elevens egna förutsättningar. 

Därför krävs kunnig och kompetent personal som strävar efter att tillgodose elevens 

individuella behov. Intresset för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som 

Tourette syndrom och andra ticsspektrumstörningar, har vaknat under den senaste 

tioårsperioden vilket har medfört att barn och ungdomar med Tourette syndrom har 

uppmärksammats alltmer. För att diagnostiseras med Tourette syndrom så krävs det att 

personen har vissa verbala och motoriska tics. Elever med Tourette syndrom har en viss 

tendens att ha problem med social interaktion och att bli accepterade av andra barn och 

brist på förståelse och överseende från skolkamrater kan leda till att eleven blir isolerad 

och tillbakadragen i rädsla för mobbning. Skolkuratorn är skolans sociala expert och 

den person som elever kan vända sig till om elever behöver råd, hjälp och stöd. 

Skolkuratorn ska ha kunskap om och erfarenhet av att använda ett brett register av 

arbetsmetoder i det skolsociala arbetet och på så sätt kunna möta elevers och skolans 

behov. 

 

1.1 Problembakgrund 

Under 1940-talet på gymnasieskolorna upptäcktes behovet av någon från skolan som 

kunde hjälpa eleverna och deras familjer med deras sociala problem, på den tiden bestod 

hjälpen mestadels av att vara en länk mellan skolan, hemmet och 

barnavårdsmyndigheten. Under 1960-1970-talet ökade antalet skolkuratorer på skolorna 

och kuratorerna började även få anställning på grundskolan. Skolkuratorn blev därmed 

en del av elevvården och dennes position uppfattades som skolans sociala expert, dit 

elever och föräldrar skulle kunna vända sig för att få råd. Skolkuratorns uppdrag bestod 

av att stödja elever och föräldrar bland annat genom samtalsstöd och förmedling till 

kontakter på andra myndigheter. I läroplaner från 1980-talet saknas det klara riktlinjer, 

rutiner och mål för elevvården och skolkuratorns roll på skolan nämns vare sig 

detaljerat eller specifikt. Personal som ingår i elevvården bestämmer mycket själva och i 

stor utsträckning vad de ska arbeta med och vilken verksamhet som ska prioriteras. 

Bristen på generella riktlinjer, trots de starka omständigheter där det krävs akuta 
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insatser, gör att personalen inom elevvården arbetar situationsstyrt med elever och inte 

förebyggande (SOU, 2000: 19).  

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

förebyggande åtgärder för ungdomars negativa utveckling och främjandet av en god 

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

(Backlund, 2007). Trots att skolkuratorer har funnits i Sverige sedan 1940-talet har det 

inte tidigare varit lagbundet att varje skola ska erbjuda en skolkurator (SOU 2000: 19). 

Sedan tre år tillbaka är det dock genom skollagen (2010: 800) lagstadgat att det på varje 

skola ska finnas en skolkurator att tillgå, det skall alltså finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.   

Tics och Tourette syndrom är områden som har uppmärksammats alltmer under det 

senaste decenniet (Gillberg, 1999). I Khalifas studie framkommer det att Tourette 

syndrom förekommer hos 0,6 % i grundskolepopulationen, 0,8 % hos barn med 

upptäckta fall av ticssymptom samt 6,6 % som hade övergående tics. I studien framkom 

det även att alla de barn som hade tics i hennes undersökning kallades till elevvården. I 

SOU (2000: 19) beskrivs att den skolpersonal som ingår i elevvården är kuratorn, 

skolsköterskan, skolpsykologen och specialpedagogerna. Backlund (2007) menar att 

skolkuratorns roll i elevvården består av insatser på flera olika nivåer, där samtal i olika 

former, stöd till skolpersonal och samverkan med andra myndigheter lyfts fram som 

centrala uppgifter. Backlund (2007) beskriver även att skolkuratorn är det sociala 

arbetets främsta representant och den person som elever ofta möter då de söker kontakt 

med någon professionell.  

Backlund (2007) beskriver att skolkuratorn är en profession som är relativt outforskad i 

Sverige. Skolkuratorn kan inneha varierande utbildningar, så som socionom, 

behandlingsassistent, socialsekreterare samt beteendevetare (Backlund, 2007). I 

regeringens proposition 2001/02: 14 framgår det att kunskap och färdigheter erövras 

genom grundutbildning, kontinuerlig fortbildning och praktisk erfarenhet och att 

kompetens inte endast handlar om ett examensbevis (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Akademikerförbundet SSR (2011) beskriver att det skolkurativa yrket ställer stora krav 

på självständighet i yrket och praktisk erfarenhet av socialt arbete. Skolkuratorn ska ha 

kunskap om att använda ett brett register av arbetsmetoder för att på så sätt kunna möta 

elevers och skolans behov av insatser. Backlund (2007) menar att det saknas tydliga 
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riktlinjer och direktiv för skolkuratorernas övergripande arbete vilket skapar oklara 

ramar för deras handlingsutrymme. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar 

att kuratorns handlingsutrymme inte enbart skapas av organisationen utan formas även 

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 för möjligheten 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.  

1.2 Problemformulering 
 

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

möjlighet att uppmärksamma elever med Tourette syndrom och andra 

ticsspektrumsstörningar, som behöver extra stöd och hjälp i skolan. Skolkuratorn är en 

viktig del av skolans elevvård och är en av dem som kommer i kontakt med dessa elever 

och ansvarar för att se till deras hälsa och behov. Backlund (2007) förklarar att det 

saknas tydliga riktlinjer och direktiv för skolkuratorernas arbete, vilket skapar oklara 

ramar för deras handlingsutrymme. Yrkesbenämningen skolkurator har ingen specifik 

utbildning, vilket leder till att en skolkurator kan ha olika yrkesutbildningar, detta 

medför att skolkuratorer kan ha varierande kunskaper och erfarenheter men även olika 

synsätt, arbetssätt och förhållningssätt i deras yrkesutövande. Därför vill vi undersöka 

vilken yrkeskompetens som skolkuratorer har och hur det kan komma att påverka mötet 

och bemötandet av en elev med tics och Tourette syndrom. För att undersöka detta har 

vi valt att göra kvalitativa intervjuer med fem skolkuratorer i en liten kommun i södra 

Sverige. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken yrkeskompetens skolkuratorerna tillämpar i sitt 

yrkesutövande och hur denna kan komma att påverka mötet med elever med tics och 

Tourette syndrom.  
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1.4 Frågeställningar 

- Hur kommer skolkuratorerna i kontakt med elever som har tics och Tourette 

syndrom inom skolans verksamhet? 

- Vilket stöd och hjälp har skolkuratorerna att erbjuda elever med tics och Tourette 

syndrom inom skolans verksamhet?  

- Vilken kunskaps- och erfarenhetsbas har skolkuratorerna om tics och Tourette 

syndrom, och hur möter och bemöter de dessa elever?  

1.5 Disposition 

Vi har nu beskrivit uppsatsens övergripande forskningsproblem samt syfte och 

frågeställningar. I uppsatsens andra kapitel presenteras den tidigare forskningen som 

finns gällande det skolkurativa yrket men även kort gällande tics och Tourette syndrom. 

I detta avsnitt presenteras skolkuratorns historia, utbildning, arbetsuppgifter, 

handlingsutrymme, kompetens och arbetssätt. Vidare följer en beskrivning av tics och 

Tourette syndrom, hur kontakten uppstår mellan skolkuratorn och eleven, stöd och hjälp 

för personer med funktionsnedsättning samt en sammanfattning av den tidigare 

forskningen. I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkterna, det kommer att göras 

en övergripande presentation av kunskapsteorin, en introduktion till skolkuratorernas 

yrkeskompetens samt en redogörelse för påståendekunskap och tyst kunskap. Det fjärde 

kapitlet ger en presentation av uppsatsens metod och metodologiska överväganden. I 

avsnittet beskrivs val av forskningsansats, semi-strukturerade intervjuer, urvalsprocess, 

genomförandet av intervjuerna. Vidare följer en presentation av metodens tillförlitlighet 

och äkthet, bearbetning och analys, etiska överväganden, arbetsfördelning samt 

litteratursökning. I kapitel fem följer uppsatsens resultat och analys, i detta avsnitt 

bearbetas skolkuratorernas intervjusvar med hjälp av tidigare forskning. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattande analys där vi bearbetar skolkuratorernas uttalanden 

med hjälp av våra analysverktyg samt tidigare forskning. I kapitel sex knyts till sist 

uppsatsen samman i en avslutande diskussion. Därmed görs en återkoppling till syfte 

och problemformulering, där även svaret på frågeställningarna framställs i 

sammanfattad form.  
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2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att presentera den tidigare forskningen som finns gällande 

det skolkurativa yrket men även kortfattat om tics och Tourette syndrom. Vi kommer att 

dela in den tidigare forskningen i ett antal underrubriker för att få en struktur och göra 

det mer lättbegripligt för läsaren. Avslutningsvis kommer vi att göra en kort 

sammanfattning för att summera den tidigare forskningen och för att se hur det aktuella 

kunskapsläget ser ut. 

2.1 Skolkuratorernas historia 
 

Kuratorer anställdes först på gymnasieskolorna på 1950-1960-talet. I mitten av 1970-

talet fanns det 700 kuratorer anställda i grundskola, gymnasieskola och komvux. 

Grundtanken var att tjänsten som skolkurator skulle främja kontakten och samarbetet 

mellan barnavårdsmyndigheter, skola och elevernas hem. I Lgr 69, läroplanen för 

grundskolan, framställdes kuratorn som skolans specialist. Skolkuratorns centrala 

uppgifter var att samarbeta med sociala myndigheter och institutioner, samt ge råd och 

hjälp åt föräldrar och elever. Förutom detta skulle kuratorn uppmuntra och stimulera 

eleverna att använda sin fritid på ett betydelsefullt sätt. I Lgr 80, läroplanen för 

grundskolan, nämns ingen av orden elevvård eller yrkesgruppen skolkurator, 

skolkuratorn finns heller inte nämnd i skollagen. Det enda som nämns om elevvård är 

att rektorn är ansvarig för att det ska finnas en elevvårdskonferens i skolan. Det står 

skrivet att det ska finnas representanter från elevvården i elevvårskonferensen, däremot 

står det inte vilka representanterna är utan det är rektorns ansvar att besluta vilka 

representanterna ska vara (SOU 2000: 19). 

 

2.2 Skolkuratorns utbildning 

Backlund (2007) förklarar att det inte finns mycket forskning kring det skolkurativa 

arbetet i den svenska skolan. I Backlunds (2007) avhandling framkommer det att 

majoriteten av de 97 skolor som medverkat har en skolkurator anställd på deras skola. 

Yrkesbenämningen skolkurator kan ha varierade utbildningar, så som socionom, 

behandlingsassistent, socialsekreterare samt beteendevetare. Eftersom skolkuratorn inte 

har en specifik utbildning kan det medföra att skolkuratorer kan ha varierande 

kunskaper och erfarenheter men även olika synsätt, arbetssätt och förhållningssätt i 
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deras yrkesutövande (Backlund, 2007). I regeringens proposition 2001/02: 14 framgår 

det att kunskap och färdigheter erövras genom grundutbildning, kontinuerlig 

fortbildning och praktisk erfarenhet och att kompetens inte enbart handlar om ett 

examensbevis, kompetens och utbildning hör därmed ihop (Utbildningsdepartementet, 

1994). I Milsom och Akos (2003) studie deltog 137 personer med avsikt att undersöka 

vilka aktuella kurser och erfarenheter med inriktning på funktionshinder som erbjuds i 

skolkuratorers utbildningar, resultatet visade att utbildningen innehåller mer lärdom om 

funktionshinder än vad som har varit tidigare (Milsom & Akos, 2003). 

2.3 Skolkuratorns arbetsuppgifter 

Skolkuratorns arbetsuppgifter består av att genomföra yrkesmässiga samtal, så som 

stöd-, motivations-, kris-, och konfliktsamtal liksom utredande-, rådgivande-, och 

bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer. Skolkuratorns arbete 

handlar även om att ha kontakt med elever och föräldrar, handledning till skolpersonal 

samt utveckling av olika mål och handlingsdokument på skolan (SOU, 2000: 19).  

D-Wester (2005) beskriver att skolkuratorns arbete utförs på tre nivåer; 

individ(elev)nivå, grupp(klass)nivå och organisatorisk nivå. På individnivå har 

skolkuratorn individuell kontakt med elever, lärare och föräldrar för att främja lärandet 

på skolan. På gruppnivå arbetar skolkuratorn med grupper, som elev och 

personalgrupper. På organisatorisk nivå samverkar skolkuratorn med andra 

organsationer och myndigheter. Vidare består skolkuratorns arbetsuppgifter av 

gruppsamtal med elever, till exempel tjej- och killgrupper, kontakt och rådgivning till 

föräldrar, skolsocial kartläggning av elever, handledning och rådgivning åt annan 

skolpersonal, deltagande i föräldramöten, elevhälsomöten och andra viktiga möten som 

sker på skolan, värdegrundsarbete och krishantering.  

2.4 Skolkuratorns handlingsutrymme 

Det skolkurativa yrket är ett ensamarbete, då skolkuratorn är den enda som innehar 

denna yrkesbeteckning på skolan (D-Wester, 2005). Skolkuratorn har ett fritt och 

självständigt arbete, med insatser på flera olika nivåer. Det saknas tydliga riktlinjer och 

direktiv för skolkuratorernas övergripande arbete, vilket skapar oklara ramar för deras 

handlingsutrymme (Backlund, 2007). Handlingsutrymmet formas delvis av 

organisationen, då det är organisationens uppdrag som avgör hur stort utrymmet är för 

den enskilde yrkesutövaren. Utrymmet och dess användning påverkas även av flera 
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andra faktorer så som rutiner, professionella tolkningar och traditioner, likaväl som 

individuella faktorer hos yrkesutövaren och brukaren, och interaktionen dem emellan. 

Som skolkurator har man stor frihet i sitt arbete samtidigt som man är styrd av lagar, 

regler, överenskommelser och traditioner. Skolkuratorns frihet och samtidigt ansvar 

ligger i hur man hanterar det utrymmet som ges. Handlingsutrymmet kan därmed 

utnyttjas på många olika sätt. Yrkesutövare med olika erfarenheter utnyttjar 

handlingsutrymmet olika, även om traditioner utvecklas så att personer i en viss 

organisation utnyttjar sina handlingsutrymmen relativt lika (Svensson et al., 2008). 

2.5 Kompetens och arbetssätt 

I SOU (2000: 19) beskrivs att kuratorn, skolsköterskan, skolpsykologen och 

specialpedagogerna ingår i elevvården. Inom elevvården är det av betydelse för eleverna 

att det finns olika kompetensområden att tillgå, kompetenser som tillsammans fungerar 

som ett komplement till skolans pedagogiska kompetens. Elevvården har gemensamt de 

kunskaper om hur eleverna mår, hur den psykosociala miljön i skolan ser ut, hur den 

kan förändras och förbättras. Elevvården har också kunskaper om elevernas utveckling 

och villkor för lärande och om elevernas upplevelser av sin skoldag.  

Akademikerförbundet SSR (2011) har gjort en kvalitetspolicy för skolkuratorer som 

syftar till att säkra och utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet. Den värnar om elevers rätt 

till stöd i sitt lärande och i sin sociala och emotionella utveckling. Det skolkurativa 

yrket ställer höga krav på självständighet i yrkesrollen och praktisk erfarenhet av socialt 

arbete. Utgångspunkter som är centrala i socialt arbete är teorier om mänskliga 

beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Skolkuratorn ska 

ha kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, så som sociologi, juridik, psykologi 

och statsvetenskap samt socialt förändringsarbete och psykosocialt behandlingsarbete.  

Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne inom socionomutbildningen som lägger 

grunden till det arbetssätt, synsätt och förhållningssätt som skolkuratorn bidrar med i 

skolans elevhälsoarbete. Skolsocialt arbete kräver kunskaper om barn och ungdomars 

utveckling och deras situation i samhället. Det omfattar även kunskap om vårt 

välfärdssystem i form av socialförsäkringar och sociallagstiftning. Förutom detta krävs 

kunskap om den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet. Skolkuratorn ska ha 

kunskap om och använda ett brett register av arbetsmetoder i det skolsociala arbetet och 

på så sätt kunna möta elever och skolans behov av insatser. I det skolsociala arbetet 

ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både 
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gällande det enskilda elevarbetet och gällande det övergripande förebyggande arbetet. 

Det innebär ett arbetssätt som har sin grund i kommunikation, bemötande och 

relationer. Det grundar sig även på samverkan med elevens nätverk, helhetssyn i 

kartläggningsarbetet och ser till vikten av de sammanhang som eleven befinner sig i 

(Akademikerförbundet SSR, 2011).   

2.6 Tics och Tourette syndrom 

Tourette syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Intresset för 

neuropsykiatriska faktorer så som Tourette syndrom och andra ticsspektrumstörningar 

har vaknat under den senaste tioårsperioden. För att diagnostiseras med Tourette 

syndrom så krävs det att personen har vissa verbala och motoriska tics. Tics innefattar 

ofrivilliga, plötsligt påkommande, återkommande, snabba, icke-rytmiska stereotypa, 

röstutryck eller motoriska rörelser. Svårighetsgraden varierar mycket, alltifrån kliniskt 

betydelselösa ryckningar, blinkningar och liknande till svåra och handikappade tillstånd 

med mängder av olika former av bisarra eller groteska tics. Tics kan variera i grad och i 

intensitet och de kan öka och minska i styrka under olika perioder. Tics upplevs som 

oemotståndliga men kan vanligtvis undertryckas för kortare eller längre stunder. De 

förvärras vid belastning och försvinner under sömn. Vanliga motoriska tics innefattar 

blinkningar, huvudkast, skulderryckningar och ansiktgrimaser. Vanliga vokala tics 

innefattar hostningar, snörvlingar, harklingar och väsanden. Vanliga komplexa tics 

(ekopraxi) kan innefatta springande, hoppande eller slag mot den egna kroppen. Vanliga 

komplexa vokala tics innefattar upprepningar av särskilda ord, ibland sådana som är 

socialt oacceptabla och oftast obscena (koprorali). Tics kan vara enbart motoriska eller 

enbart vokala och uppfyller då inte kriterierna för Tourette syndrom, diagnosen kallas 

då kronisk tics (Gillberg, 1999).  

Khalifa (2006) har skrivit en avhandling vars population omfattar 4479 

grundskoleelever i Ludvika/Smedjebacken, årskurs 1-9 ålder 7-15 under en 

tolvmånadersperiod mellan 1999-2000. Denna studie är en populationsbaserad 

screening med frågor till barn och föräldrar i grundskolan, alla barn som svarade att de 

hade tics kallades till elevvården för ytterligare undersökning. Avhandlingens resultat 

visade att förekomsten av Tourette syndrom var 0,6 % i grundskolepopulationen, 0,8 % 

hos barn med upptäckta fall av ticssymptom samt 6,6 % som hade övergående tics. 

Resultatet visade även att förekomsten av tics och Tourette syndrom är vanligare än vad 

som tidigare rapporterats (Khalifa, 2006). Robertson (2002) har gjort en studie där 
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målet har varit att göra en genomgång av litteratur för att utvärdera förekomsten av 

Tourette syndrom. Robertsons (2002) slutsats visade liksom Khalifas (2006) studie att 

tics och Tourette syndrom är vanligare än vad som tidigare dokumenterats. Resultatet 

visade att Tourette syndrom förekommer hos cirka 1 % av ungdomar i vanliga skolor i 

åldrarna 5-16 år. Tourette syndrom finns i alla kulturer, länder och alla grupper av 

människor och förekomsten av Tourette syndrom är tre till fyra gånger vanligare hos 

män än hos kvinnor (Robertson, 2002). 

2.7 Hur kontakten uppstår mellan skolkuratorn och eleven 

Khalifa (2006) beskriver i sin avhandling att alla barn som svarade att de hade tics i 

enkätundersökningen kallades till elevvården för ytterligare undersökning. Skolkuratorn 

ingår i elevvården och det är sedan tre år tillbaka lagstadgat att det ska finnas en 

skolkurator tillgänglig på varje skola. Därför är sannolikheten stor att det skolkurativa 

yrket kommer i kontakt med personer som har tics och Tourette syndrom (Khalifa, 

2006, SFS, 2010:800). Det som ofta ses som en viktig del i det skolkurativa yrket är att 

vara den första kontakten med eleven. En vanlig anledning till att elever ofta kommer i 

kontakt med skolkuratorn är skolfrånvaro. Andra anledningar kan vara störande 

beteende, kamratsvårigheter, inlärningsproblem, koncentrationssvårigheter, psykisk 

ohälsa samt social problematik (Backlund, 2007). D-Wester (2005) beskriver att 

ärenden oftast aktualiseras hos skolkuratorn i form av en slags beställningar av insatser 

där en lärare till exempel kan önska en samtalskontakt för en elev som denne 

uppmärksammat.  

2.8 Stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning 

Skolans verksamhet ska enligt skollagen ta hänsyn till elevers behov av särskilt stöd och 

utforma verksamheten så att elever får det stöd och hjälp som de behöver (Backlund, 

2007). Eftersom antalet elever med funktionshinder och funktionsnedsättningar har ökat 

markant under det senaste decenniet har behovet av ytterligare stödtjänster också ökat. 

Skolkuratorn kan erbjuda olika former av stöd till personer med funktionshinder men de 

måste ha kunskap för att kunna bemöta elevers behov i skolmiljön (Owens, Thomas & 

Strong, 2011). Det är viktigt att skolans personal har kunskap om tics och Tourette 

syndrom för att kunna planera för extra resurstilldelning (Gillberg, 1999). För att kunna 

möta och bemöta en individ måste man ha någorlunda samma nivå och utgångspunkt, 

man måste veta vart den andra befinner sig och då krävs insikt och kunskap om 
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varandra. Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har rätt till stöd, 

förutsättningarna är dock att det krävs att det finns en diagnos (Widerlöv, 2003). Att 

diagnostiseras med Tourette syndrom kan vara viktigt för de drabbade individerna, detta 

för att de ska kunna få optimal hjälp och få tillgång till de hjälpinsatser som finns. 

Hjälpbehovet bestäms först och främst av personen med tics och dem som står nära 

honom eller henne. Ett flertal individer har tics utan att någonsin söka eller behöva hjälp 

för det, behovet av insatser är givetvis större för den som har svåra, frekventa och 

multipla tics än för personen med enstaka eller ett fåtal lindriga och glest 

förekommande tics (Gillberg, 1999). 

2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen kan vi se att det finns bristfälligt med forskning både 

nationellt och internationellt gällande det skolkurativa yrket och om tics och Tourette 

syndrom. Ur ett historiskt perspektiv kan man se att det inte fanns några skolkuratorer 

att tillgå i skolan förr, men behovet av en skolkurator växte fram för att kunna hjälpa 

elever och deras familjer med deras sociala problem. Den tidigare forskningen visar att 

förekomsten av tics och Tourette syndrom har blivit allt vanligare än vad som tidigare 

rapporterats och dokumenterats vilket gör att ämnet är relevant att forska mer kring. Att 

diagnostiseras med Tourette syndrom kan vara betydande för de personer det gäller, 

detta för att personerna ska kunna få optimal hjälp och få tillgång till de hjälpinsatser 

som finns. Skolkuratorn kan erbjuda stödinsatser till elever med funktionshinder men de 

måste ha kunskap för att kunna bemöta elevers behov i skolmiljön. Skolkuratorn är 

skolans sociala expert och den person som eleverna kan vända sig till om de behöver 

råd, hjälp och stöd. Skolkuratorns arbete präglas främst av yrkesmässiga samtal, dels 

med enskilda elever, dels med deras familj men även med lärare och annan 

skolpersonal. Yrkesbenämningen skolkurator saknar en formell utbildning vilket 

innebär att en skolkurator kan ha varierande utbildningar vilket kan medföra att 

skolkuratorn kan ha olika kunskaper och erfarenheter in i sitt skolkurativa yrke. Det 

skolkurativa arbetet är ett ensamarbete vilket innebär att skolkuratorn har ett fritt och 

självständigt arbete som saknar tydliga riktlinjer och direktiv, vilket skapar oklara ramar 

för deras handlingsutrymme.  
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3 Teoretisk ansats 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera kunskapsteorin som teoretisk utgångspunkt i vår 

studie. Då kunskapsteorin är ett brett fält med olika inriktningar har vi valt att fokusera 

på skolkuratorernas yrkeskompetens som därefter mynnar ut i två kunskapsformer, 

påståendekunskap samt tyst kunskap. 

3.1 Kunskap som teori  

Kunskap och dess innebörd har diskutetrats sedan antik tid. Platon (427-347 f.Kr.) 

diskuterade skillnader mellan att veta och att tro, mellan att ha kunskap och att ha en 

åsikt. För att ha kunskap om ett visst fenomen skulle man enligt Platon kunna ange goda 

skäl för det man tror eller menar är sant. Kunskap är detsamma som sann, berättigad tro. 

Kunskapsteorin, epistemologi, menar att om vi kan ange goda skäl för det vi tror är sant, 

så är det kunskap (Kronberg, 2004). Kunskapsteorin behandlar frågor om kunskapens 

ursprung och natur, vad som avses med kunskap, vilken typ av kunskap som är särskilt 

värdefull och hur man kan nå fram till kunskapens innersta kärna (Andersson, 2000). 

Kunskapsteori är den gren inom filosofin som studerar grundläggande frågor om 

kunskapens natur, objekt och källor. Teorin handlar bland annat om frågor om vad 

kunskap är och vad man kan ha kunskap om. Kunskap behövs för att vi ska förstå 

verkligheten, vi samlar erfarenheter och lär oss av våra misstag. Kunskap är en viktig 

förutsättning för att socialt arbete ska fungera och utvecklas. När det gäller vad kunskap 

är och vilka olika sorters kunskap det finns så är en grundläggande idé att kunskap 

skiljer sig från det vi enbart tror eller gissar. De traditionella kunskapsteorierna benämns 

ofta som påståendekunskaper. Under senare tid har även andra former av kunskap 

uppmärksammats. Kunskap innefattar många olika sorters begrepp med olika 

kunskapsinnebörder (Kalman, 2006).  

 

Enligt Gustavsson (2002) är kunskap en del av den mänskliga strävan att överleva och 

skapa sig ett bättre liv. Kunskap kan delas upp bland annat i teoretiska och praktiska 

kunskaper, denna uppdelning är enligt Gustavsson (2002) långt ifrån självklar då dessa 

två ofta är sammankopplade. I modern tid har vetenskaplig och teoretisk kunskap fått en 

betydande roll vilket har inneburit en marginaliserad ställning för de praktiska 

kunskaperna. Benner och Widmalm (2011) menar att det krävs en förståelse för i vilken 

kontext kunskapen skapas för att vi ska kunna förstå själva kunskapsprocessen. 
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Kunskapsmiljön är inte alltid densamma och kan skilja sig markant åt mellan olika 

sammanhang, därför blir kunskapen kontextuellt villkorad och arbetet med kunskap blir 

beroende av sammanhang, traditioner och tekniker.  

 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) talade om olika slags kunskap, de tre kunskapsformerna är 

episteme, techne och fronesis. Den första syftar till en vetenskaplig teoretisk kunskap. 

Den andra innebär praktisk produktiv kunskap. Den tredje fokuserar på den praktiska 

etiska kunskapen, om hur vi handlar mot varandra utifrån etiska och demokratiska 

aspekter, så kallad praktisk klokhet. Idag talar vi hellre om påstående- färdighets- och 

förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap (teoretisk kunskap, ”know that”, kunskap att 

något är fallet), kan uttryckas i ord och därmed förmedlas till andra människor. 

Färdighetsskunskap (praktisk kunskap, ”know how”, kunskap i hur man gör något), 

vilket består i förmågor eller färdigheter att utföra praktiska uppgifter. 

Förtrogenhetskunskap (erfarenhetskunskap) är förmågan att känna igen saker 

(Kronberg, 2004, Andersson & Fejes, 2010).   

  

3.2 Yrkeskompetens  

Kunskap kan relateras till begreppet kompetens, där kompetens kan ses som ett 

samlingsbegrepp för kunskaper, praktiskt handlag och erfarenheter. Kompetens omfattar 

olika kunskapsformer där färdigheter, fakta, förståelse och förtrogenhet används i det 

arbete som utförs. Kompetens syftar till att personer har tillräckliga kunskaper inom ett 

visst område och förmåga att förstå, handla och agera på ett skickligt sätt (SOU 2000: 

19).  

Ett av de karaktäristiska som kännetecknar en profession är dess kunskapsbas. 

Yrkeskompetens är ett begrepp som innebär kunskaper från såväl både teori som 

praktik, och kunskapen utvecklas både från reflekterad praktik och från systematiskt 

uppbyggda kunskaper. En formell utbildning är förenad med olika typer av 

förväntningar på hur yrkesrollen ska formas (Svensson et al., 2008). Yrkeskunskap 

innefattar olika kompetenser för att en individ ska kunna bedriva sitt yrkesutövande. 

Yrkeskunskaper som bygger på såväl formell och informell kompetens kommer att 

utvecklas under studietiden och fördjupas under tiden som yrkesverksam. I yrkeslivet 

kommer kunskaperna att kompletteras och fördjupas med erfarenheter, interna 

vidarutbildningar, handledning och eventuellt formella vidarutbildningar. Genom att 
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använda sig av olika yrkeskunskaper kommer socialarbetaren att utnyttja sitt 

handlingsutrymme olika (Svensson et al., 2008).  

Skön, eller handlingsutrymme innebär att man som professionell yrkesutövare har 

möjlighet till handlingsalternativ vilka man med sitt eget omdöme kan välja att tillämpa 

eller inte. En klassisk syn på professionell autonomi är att den tillåter beslutsfattande på 

grundval av skönsmässiga (eller diskretionära) omdömen. Som professionell 

yrkesutövare har man beslutandefrihet som har delegerats av en auktoritet och som är 

relativ till de måttstockar som fastställs av auktoriteten. En person som har 

skönsbefogenhet kan hållas ansvarig och uppmanas att rättfärdiga sina bedömningar och 

beslut. Den professionella yrkesutövaren har förtroende att fatta vissa typer av beslut 

inom ramen för vissa restriktioner (Molander, 2011). Organisationen bestämmer 

ramarna för den professionella yrkesutövarens diskretionära handlingsutrymme 

(Johansson, 2007).  

Gustavsson (2002) skriver att Ludvig Wittgenstein hade en tanke kring att viss kunskap 

inte går att uttrycka i ord, i språkliga satser, medan annan inte var möjlig att uttrycka 

verbalt och som man därför skulle vara tyst om. Det sägbara och det osägbara kom att 

bli två områden för olika former av kunskap, som kom att benämnas påståendekunskap 

och förtrogenhetskunskap. De båda kunskapsformerna, det sägbara och det osägbara, 

behöver inte utesluta varandra utan kan existera gemensamt och kan till fördel 

komplettera varandra. Påståendekunskapen kom att användas i det vetenskapliga och 

förtrogenhetskunskap är det praktiska verksamheter som sysslar med så kallad ”tyst 

kunskap”. Josefson (1996) ser inte påståendekunskap och förtrogenhetskunskap som två 

skilda typer av kunskap utan snarare samma kunskap betraktad ur olika perspektiv.  

3.3 Påståendekunskap  

Påståendekunskap motsvarar teoretisk kunskap och kan explicit uttryckas i regler, 

former och teorier, samt kan formuleras som utsagor som antingen är sanna eller falska. 

Påståendekunskapen kan ibland, till exempel i vetenskapliga sammanhang, vara 

generell och syssla med mönster och orsakssamband. Påståendekunskap syftar till alla 

typer av kunskap som kan formuleras i form av fakta (Johannessen, 1999). 

Påståendekunskap innebär vetande om något, den säkra kunskapen som skiljer sig från 

att ha en åsikt eller att tro något. Påståendekunskap blir liktydlig med det sägbara och 

likställs ofta med vetenskaplig eller teoretisk kunskap. Den är till för att beskriva och 
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förklara hur världen, naturen, samhället och mäniskan är uppbyggda och fungerar. 

Påståendekunskap förmedlas genom läroböcker, föreläsningar och andra former av 

språklig kommunikation. Påståendekunskap är den kunskap som sker inom det formella 

utbildningssystemets ram, det som vi tänker på i första hand när vi talar om utbildning 

är skolbarnomsorg, förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 

och högskola. Formell utbildning sker i en miljö som är organiserad och strukturerad för 

lärande och sker även i ett sammanhang som är specifikt skapat för lärande (Gustafsson 

& Mouwitz 2008, Gustavsson, 2002, Josefson, 1996).  

 

3.4 Tyst kunskap  

Praktisk kunskap är i likhet med Polanyis tacit knowledge, en erfarenhetsbaserad 

kunskap. Förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap är två kunskapsformer som 

ibland kan kallas för tyst kunskap, eftersom de inte går att förklara i exakt verbal 

språklig form.  

Polanyi (2013) använder sig av begreppet tacit knowledge som på svenska kan 

översättas till ”tyst kunskap”. Den tysta kunskapen spelar en grundläggande roll för 

både praktiskt och teoretiskt kunnande. Grundtanken gällande tyst kunskap är att ”vi 

kan veta mer än vad vi kan säga” (Polanyi, 2013, s. 27). Med detta menar Polanyi 

(2013) att vi till exempel kan känna igen en annan människas utseende, men vi kan inte 

beskriva hur personen i fråga ser ut. Likaså kan vi läsa av sinnesstämningar hos andra 

människor utan att mer än vagt kunna beskriva dem för andra. Detta betyder att vi alla 

besitter kunskaper som vi inte alltid är fullt medvetna om eller kan uttrycka verbalt. 

Dock kan vi ha möjlighet att uttrycka vår kunskap om vi ges adekvata medel för att 

uttrycka oss. Grundstrukturen i tyst kunskap består av två led där vi genom att vända 

vår uppmärksamhet mot det andra ledet skapar oss kunskap om det första. Tyst kunskap 

består av förståelsen av helheten som de två sammansatta leden utgör. Polanyi (2013) 

förklarar vidare att den moderna vetenskapen syftar till att upprätthålla oberoende, strikt 

och objektiv kunskap. Detta menar han dock kan vara problematiskt. Skulle vi utgå från 

tyst kunskap som en oumbärlig del av kunskap i sig, så skulle ambitionen om en 

objektiv kunskap egentligen innebära en förstörelse av kunskapen. Av denna anledning 

blir uteslutandet av tyst kunskap kontraproduktivt. Polanyi (2013) ser i stället tyst 

kunskap som grunden för giltig kännedom gällande ett problem. Polanyi (2013) menar 

att all vår kunskap vilar på en tyst dimension.  
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Bertil Rolf är en filosof i Sverige som har studerat och presenterat Polanyis 

kunskapsteori. Rolf (1995) förklarar att tyst kunskap innebär att en yrkesutövare utövar 

sitt yrke på ett sådant sätt som är invant genom upprepningar under lång tid i en och 

samma miljö. Yrkesutövaren har assimilerat sitt redskap i sig själv, eller som en av 

Polanyis termer säger; att man ingjutit sig själv i redskapet. Begreppet tyst kunskap har i 

den svenska samhällsdebatten ofta använts som ett honnörsord, men det är naturligtvis 

inte enbart det vi verkligen menar med kunskap som fungerar tyst. Även 

vaneföreställningar, fördomar, känslor och färdigheter har en tyst funktion som det är 

minst lika viktigt att bli medveten om eftersom dessa kan uppkomma ur det tysta.   

Även Gustavsson (2002) definierar tyst kunskap som sådan kunskap som individen inte 

kan förmedla verbalt eller redogöra för. Tyst kunskap kan vara kunskap som nedtystas 

på grund av att den ses som obekväm och tabubelagd. Kunskapen är dock inte alltid tyst 

då den kan ta sig uttryck i annat språk än det verbala, till exempel genom kroppsspråk. 

Gustavsson (2002) hävdar att vi lever i ett framväxande ”kunskapssamhälle”. Det krävs 

därför att vi i ökad grad kan uttrycka den tysta kunskapen vi besitter för att möjliggöra 

utvecklandet av den egna kompetensen. Benner och Widmalm (2011) tar också upp 

vikten av att kunna uttrycka den tysta kunskapen. Benner och Widmalm (2011) anser att 

det finns vissa generella drag inom den vetenskapliga kunskapens kulturer, en av dessa 

handlar om värdet av att kommunicera. Den tysta, erfarenhetsbaserade kunskapen, är 

ofta bunden till specifika handlingar och förkroppsligande erfarenheter. Till följd av 

detta blir kunskapen svår att förmedla både verbalt och skriftligt. Gustavsson (2002) 

hävdar att för att kunna behärska en praktik krävs att man vet vad man ska göra och 

varför. Gustavsson (2002) menar att all kunskap kan ses som tyst kunskap i en mening, 

samtidigt som ingen kunskap kan ses som helt och hållet tyst.  
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4 Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet med studien genom vilka metodologiska 

överväganden som gjorts. Avsnittet har ett antal underrubriker som mer ingående 

beskriver val av forskningsansats, semi-strukturerade intervjuer, urvalsprocess, 

genomförandet av intervjuerna, tillförlitlighet och äkthet, bearbetning och analys, etiska 

överväganden, arbetsfördelning samt litteratursökning.  

4.1 Val av forskningsansats 

Vi anser att en kvalitativ forskningsmetod är relevant för vår studie då vårt syfte berör 

människors uppfattningar, kunskaper och erfarenheter. I en kvalitativ forskningsstudie 

produceras kunskap socialt i samspel mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vår uppfattning är att en kvalitativ metod möjliggör att fånga in 

respondenternas egna beskrivningar av tics och Tourette syndrom samt att det ger oss 

möjlighet att individuellt forma följdfrågor efter respektive respondents intervjusvar. Vi 

bedömer dock att en nackdel med vårt metodval har varit att den kvalitativa intervjun 

kan ha påverkats av oss som intervjuare vad gäller vilka följdfrågor som ställts och 

därmed vilken riktning intervjuerna har tagit.  

En kvantitativ studie hade visserligen kunnat ge en insamling av numeriska data, men 

inte en förståelse för själva upplevelserna och uppfattningarna om det man vill studera 

(Bryman, 2011). En kvantitativ studie hade kunnat vara genomförbar, vi hade då kunnat 

få ut ett mätbart resultat med högre grad av generaliserbarhet, men detta ansåg vi inte 

relevant för vårt syfte med studien.  

4.2 Semi-strukturerade intervjuer  

I vårt tillvägagångssätt har vi använt oss av en semi-strukturerad intervjuguide med 

fastställda frågor, det innebär att vi hade en lista över förhållandevis specifika teman 

som skulle beröras och där respondenten hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Semi-strukturerade intervjuer innebär att nya frågor kan tillkomma under 

intervjuerna om vi valde att knyta an till något respondenten sagt, detta gav en flexibel 

intervjuprocess som vi anser gynnade vår studie. Vi använde oss främst av öppna frågor 

i vår studie, dels för att öppna frågor gav respondenten större möjlighet att svara fritt 
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och dels för att respondenten kunde besvara frågorna utifrån sina egna ord (Bryman, 

2011).  

Om vi inte hade valt att utgå från semi-strukturerade intervjuer hade ett alternativ varit 

att samla in material via fokusgrupper med skolkuratorer. Genom fokusgrupper hade det 

varit möjligt att få en öppen diskussion kring de olika frågeställningarna vilket hade 

kunnat resultera i att skolkuratorerna hade kunnat komplettera varandras kunskap och 

erfarenheter. I våra intervjuer med skolkuratorerna upptäckte vi dock att flera av dem 

var mer framåt och pratsamma än andra, vilket vi hävdar hade kunnat bidra till problem 

i en fokusgrupp då det med sannolikhet skulle ha påverkat samtalsdiskussionen. Utifrån 

denna vetskap bedömer vi att vi valde rätt metod med enskilda intervjuer då varje 

skolkurator fick samma möjlighet att synas och att få sin röst hörd. 

4.3 Urvalsprocess 

Avsikten med vår uppsats är att ge en komprimerad framställning av vårt material som 

består av tidigare forskning, teori, samt fem kvalitativa intervjuer med skolkuratorer i en 

liten kommun i södra Sverige. Vi tog kontakt med våra respondenter genom att vi 

skickade ut informationsbrev via mail samt tog telefonkontakt direkt med de berörda 

skolkuratorerna. De skolkuratorer som ingår i vår studie arbetar på kommunala skolor i 

olika stadier, låg-. mellan-. och högstadieskola samt på gymnasienivå. Vi gjorde därmed 

ett målstyrt urval av respondenter eftersom vi var intresserade av en särskild målgrupp, 

som vi ansåg gav oss det data som var relevant och gav ett bra underlag för att 

genomföra vår studie (Bryman, 2011). Eftersom det skolkurativa yrket kommer i 

kontakt med en stor mängd antal elever anser vi att fem intervjuer har varit tillräckligt 

för att få fram vårt empiriska material. Vi är medvetna om att fem intervjuer kan 

upplevas som få men eftersom skolkuratorer är ett relativt begränsat urval så har det 

varit svårt att få respondenter att ställa upp för medverkan i vår studie. Vårt empiriska 

material utgår från de skolkuratorer vi har intervjuat och därmed är det inte sagt att 

resultatet är generaliserbart till landets alla skolkuratorer. 

4.4 Genomförandet av intervjuerna  

Intervjuerna ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats för att respondenterna 

skulle känna sig bekväma och trygga (Meeuwisse, et al., 2008). Vi, uppsatsförfattare, 

hade ett samarbete som fungerade väl och som fortlöpte under samtliga intervjuer. 
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Intervjuerna tog cirka 35-45 minuter.  Båda deltog i intervjuerna men endast en av oss 

hade huvudansvaret medan den andra bidrog med stödjande frågor och eventuella 

anteckningar. Om vi hade genomfört intervjuerna med gemensamt huvudansvar hade 

risken varit stor att vi hade skapat förvirring hos respondenten. Om vi hade valt att 

genomföra intervjuerna enskilt och antecknat under tiden hade det kunnat skapa ett 

störningsmoment i samtalet. Efter respondenternas samtycke har vi spelat in 

intervjuerna med bandspelare, detta gjorde vi för att öka tillförlitligheten i vår studie och 

för att så långt som möjligt ta del av all information som framkom under intervjun. 

Skulle respondenterna inte ha samtyckt till bandinspelning så hade den personen av oss 

som inte hade huvudansvaret ansvaret att anteckna löpande under intervjun, detta hade 

då kunnat medföra att studiens reliabilitet blivit lidande. Vi menar att om vi inte använt 

bandinspelare hade vi som intervjuare kunnat förbise viktig information som 

respondenten belyser samt att våra tolkningar av respondenternas intervjusvar hade 

kunnat påverka vårt resultat negativt. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer 

oftast ska spelas in på band för att det är intressant att höra både vad respondenterna 

säger och hur de säger det. Detta tillvägagångssätt är viktig för den detaljerade analys 

som ofta krävs vid kvalitativa undersökningar och för att vi ska kunna fånga 

respondenternas svar i deras egna ordalag.  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom kvantitativ forskning. Flera 

forskare menar att begreppen validitet och reliabilitet är svåra att applicera på kvalitativ 

forskning. Anledningen till detta är att mätningen inte är grundläggande i kvalitativa 

studier. Istället finns det andra uppfattningar om hur kvaliteten i kvalitativa 

undersökningar bör mätas. Ett alternativ är att byta ut de traditionella begreppen 

validitet och reliabilitet mot äkthet och tillförlitlighet. Tillförlitligheten består av fyra 

delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten i våra intervjuer skapas genom att studien 

utförs i enlighet med de regler som finns gällande metodlitteratur, de forskningsetiska 

principerna från vetenskapsrådet och genom att vi ska rapportera resultaten som 

framkommer i studien till de skolkuratorer som medverkat i vår studie. Det är viktigt att 

skolkuratorerna som deltagit i vår studie får godkänna och bekräfta att resultatet 

överensstämmer med deras situation. Med överförbarhet menas huruvida våra resultat är 

överförbara i en annan kontext vid en senare tidpunkt. Vi kommer att göra tydliga 
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beskrivningar av studiens alla moment för att andra forskare ska kunna bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö. Pålitlighet är viktigt för att kunna skapa en 

fullständig redogörelse för hur forskningsprocessens alla olika delar har sett ut. Detta är 

av betydelse för att kollegor på ett tydligt sätt ska kunna granska forskningsprojektet 

och bedöma kvalitén på de olika delarna i studien. I vår uppsats har vi varit tydliga med 

att beskriva olika tillvägagångssätt. Exempelvis förklarar vi tydligt det urval som vi har 

gjort, valet av intervjuform samt vilken analysmetod vi tillämpat. Under 

uppsatsskrivandet har vi haft regelbunden mailkontakt med vår handledare och haft ett 

flertal handledningstillfällen där vår handledare har läst uppsatsens delar vid ett flertal 

tillfällen. Handledarens uppgift blev att slå fast i vilken utsträckning det går att styrka 

resultaten som framkom i vår studie. Pålitligheten kan även styrkas genom att vi utgått 

från en intervjuguide som finns i studien (se Bilaga 2), vilket ger möjlighet för andra 

forskare att genomföra en liknande studie med samma frågor. Möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om att vi som forskare ska vara medvetna om hur färgning genom 

personliga erfarenheter och referensramar kan påverka de slutliga resultaten. I arbetet 

med vår uppsats har vi regelbundet reflekterat och haft en dialog både med varandra och 

även med vår handledare, för att undvika att våra egna fördomar och föreställningar 

påverkat de slutsatser som vi gjort i vår studie.  

Förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier är äkthet ett viktigt kriterium i vår studie. 

Äkthet handlar om huruvida studien ger en tillräcklig rättvis bild av de olika 

uppfattningar och åsikter som finns bland respondenterna i studien. I vår studie har vi 

försökt att redovisa samtliga skolkuratorers uppfattningar om deras kunskap och 

erfarenhet om tics och Tourette syndrom. Vi har även försökt att ge en så balanserad 

och nyanserad bild av respondenternas intervjusvar som möjligt. 

4.6 Bearbetning och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi bearbetat det emiriska material som 

samlats in. Vi har spelat in våra intervjuer med bandspelare, dels för att undvika att 

anteckna under intervjuerna och dels för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på 

respondenternas intervjusvar. Efter genomförandet av våra intervjuer har vi 

transkriberat dem vilket innebär att vi har skrivit ut de inspelade intervjuerna ordagrant 

samt givit intervjupersonerna fingerade namn. När intervjuerna översatts i skriftlig form 

inledde vi med att understryka det som kunde ses som användbart i vår studie. I 
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samband med genomläsningen av våra transkriberade intervjuer valde vi utifrån 

studiens syfte och frågeställningar ut de teman som vi ville arbeta vidare med. De teman 

vi valde ut resulterade sedan i de underrubriker som använts i uppsatsen resultat- och 

analysdel. 

4.7 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att det är av betydelse att den som utför studien informerar 

de personer som medverkar om vad studien handlar om samt vad deras deltagande 

kommer innebära. Samtyckeskravet innebär att det krävs ett samtycke från 

respondenterna och att det är viktigt att vara medveten om att barn under 18 år måste ha 

föräldrarnas samtycke. Det är även viktigt att poängtera att deltagandet i studien är 

frivilligt samt att respondenten har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång. 

Konfidentialitetskravet innebär att den som utför studien ansvarar för att 

respondenternas personuppgifter hålls konfidentiella och att de förvaras på ett sådant 

sätt. Nyttjandekravet innebär att den insamlade data endast får användas i den aktuella 

studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi har skickat ut informationsbrev via mail (se Bilaga 1) där vi beskriver syftet med 

studien och vad studien ska leda till. Vi har informerat respondenterna om deras 

rättigheter att avbryta sin medverkan under studiens gång. Vi har även informerat 

respondenterna om att de kommer tilldelas fingerade namn samt att deras kommun inte 

kommer att nämnas vid namn. Vi har förvarat inspelade ljudfiler och intervjuutskrifter 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Slutligen har vi informerat 

respondenterna om att det data som samlats in enbart kommer att användas för denna 

studie och kommer att förstöras när uppsatsen är examinerad och godkänd. 

4.8 Arbetsfördelning 

Arbetet med föreliggande studie har utförts gemensamt. Det förberedande arbetet har 

disponerats gemensamt, vilket bland annat innebär inläsning av litteratur, bearbetning 

och sammanställning av empiri samt övrig textproduktion är en gemensam produkt. 

Eftersom denna studie är en gemensam produkt så står vi båda ansvariga för allt som 

står angivet i uppsatsen. 
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4.9 Litteratursökning 

Vi började leta tidigare forskning kring ämnet genom eftersökningar i Linnéuniversitets 

databaser. Vi sökte i databaserna ”OneSearch”, ”PsykInfo” och ”Libris”. Sökorden vi 

använde oss av på svenska var; Tourette syndrom, tics, skolkurator, yrkeskompetens 

och handlingsutrymme. De sökorden vi använt oss av på engelska var; Tourette 

syndrome, tics, school counsellor, professional competence and discretion. Vi sökte 

även på olika bibliotek för att få fram vetenskaplig litteratur kring ämnet och inte endast 

vetenskapliga artiklar.  
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5 Resultat och Analys 

Vi har valt att göra en integrerad resultat- och analysdel då vi anser att detta underlättar 

för läsaren. I detta avsnitt kommer vi först att presentera vårt resultat och löpande 

koppla detta till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer vi att genomföra en 

sammanfattande analys som vi kopplar till vår teori och till tidigare redovisat resultat.  

5.1 Presentation av respondenterna 

Här följer en kort avidentifierad presentation av respondenterna som deltagit i 

intervjuerna, namnen är fingerade. Maja, som är vår första respondent, arbetar på en 

gymnasieskola och har arbetat som skolkurator sedan 1977. Tidigare har Maja arbetat 

på barn och ungdomspsykiatrin (BUP), med missbruk, med barn och ungdomar i olika 

sammanhang samt inom hennes eget företag som gestaltterapeut. Maja är utbildad 

beteendevetare. Louise, som är vår andra respondent, arbetar på en högstadieskola och 

anställdes som skolkurator så sent som våren 2013. Tidigare har Louise arbetat som 

undersköterska innan hon skolade om sig och utbildade sig till socialpedagog där 

arbetade hon inom skolans värld i ett antal år. Sandra, som är vår tredje respondent, 

arbetar på en högstadieskola och har arbetat som skolkurator sedan 1999. Sandra har 

tidigare arbetat inom socialtjänsten ett antal år i en liten kommun där hon fick utföra en 

mängd olika arbetsuppgifter. Sandra har en socionomexamen och har bland annat 

arbetat med försörjningsstöd, familjerätt och med barn och familjer med olika 

bekymmer. Charlotte, som är vår fjärde respondent, arbetar på en gymnasieskola och 

har arbetat som skolkurator sedan våren 2012. Charlotte har tidigare studerat 

företagsekonomi men började sedan läsa kurser däribland psykologi, pedagogik och 

socialt arbete. Charlotte är även en utbildad socialpedagog och efter examen fick 

Charlotte arbete som socialsekreterare inom försörjningsstöd. Ann-Kristin, som är vår 

femte respondent, arbetar på en kombinerad låg-, mellan-, och högstadieskola och har 

arbetat som skolkurator där sedan 2002. Ann-Kristin är utbildad socionom och har 

tidigare arbetat som socialsekreterare på ett socialkontor på familj och individ, bland 

annat med missbruksproblematik.  
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5.2 Skolkuratorns kontakt med elever med tics och 

Tourette syndrom  

Efter att ha sammanställt vår empiri har det framkommit att det finns vissa likheter och 

skillnader i hur skolkuratorer kommer i kontakt med elever som har tics och Tourette 

syndrom.  

I Robertsons (2002) och Khalifas (2006) studier framgår det att tics och Tourette 

syndrom är vanligare är vad som tidigare har rapporterats och dokumenterats. Maja 

beskriver att hon kommer i kontakt med tics och Tourette syndrom dagligen och 

förklarar att det kan bero på att Tourette syndrom har blivit alltmer uppmärksammat det 

senaste decenniet.  

Om vi ska säga på riktigt riktigt nära håll är det på de tio senaste åren som man sätt en 

tydlig tourette i min dagliga verksamhet. Personer som diagnostiseras med Tourette 

syndrom har ökat i jämförelse med när jag var ung… Detta tror jag kan ha att göra med att 

skolkuratorer kommer i kontakt med dem oftare (Maja, 2013-04-23).  

Louise och Charlotte har inte kommit i kontakt med elever med tics och Tourette 

syndrom i sitt skolkurativa yrke, vilket även Ann-Kristin förklarar till en början. Under 

intervjun frågar Ann-Kristin oss, uppsatsförfattare, vad Tourette syndrom är och när vi 

sedan beskriver vad det innebär så upplever Ann-Kristin att hon kommer i kontakt med 

detta dagligen. Sandra beskriver att hon kommer i kontakt med tics och Tourette 

syndrom genom att det praktiskt taget alltid finns någon eller några elever på hennes 

skola som har denna problematik varje läsår. Trots att syndromet förekommer på skolan 

upplever Sandra att hon inte möter dessa elever så mycket då hon tror att elever med tics 

och Tourette syndrom inte behöver just henne utan att resterande skolans personal är 

medvetna om problematiken. Sandra, Louise och Ann-Kristin nämner alla att 

bekymmer i hemmiljön och skolmiljön är vanliga orsaker till att elever med tics och 

Tourette syndrom kommer i kontakt med det skolkurativa yrket. Khalifa (2006) 

förklarar i hennes avhandling en variant av hur skolkuratorer kommer i kontakt med 

elever med tics och Tourette syndrom, vilket kan ske via elevvården. I SOU (2000:19) 

framkommer det att skolkuratorn är skolans sociala expert och den person som eleven 

kan vända sig till om eleven behöver råd, hjälp och stöd. För att en elev ska kunna 

vända sig till det skolkurativa yrket menar Louise och Maja att det är viktigt att ha en 
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relation, Louise förklarar vidare att det är grundläggande för att kunna möta och arbeta 

med elever med tics och Tourette syndrom.  

Jag tycker att det är viktigt med en relation, att eleven ska vilja komma hit själv och inte 

känna sig tvingad… Men en relation tar tid, innan eleven kan känna sig trygg med mig och 

att vara här (Louise, 2013-04-23).  

För att belysa hur skolkuratorer kommer i kontakt med elever med tics och Tourette 

syndrom tog Charlotte upp ett exempel. Om läraren misstänker tics eller Tourette 

syndrom så kontaktar denne kuratorn och kuratorn tar i sin tur kontakt med eleven och 

ger ett förslag på ett möte dem sinsemellan. D-Wester (2005) tar upp just detta 

resonemang då hon menar att ärenden oftast aktualiseras hos skolkuratorn i form av en 

slags beställningar av insatser, där en lärare till exempel kan önska en samtalskontakt 

för att en elev som denne uppmärksammat. Andra exempel som Sandra tog upp var att 

eleverna själva tar kontakt med kuratorn och ber om ett möte, eller att föräldrar 

kontaktar skolkuratorn angående elevens svårigheter kring tics och Tourette syndrom 

och ber skolkuratorn kontakta den aktuella eleven. Sandra nämnde även att kompisar till 

eleven med Tourette syndrom kan kontakta kuratorn eller hjälpa den berörde eleven att 

komma i kontakt med kuratorn. 

5.3 Stöd och hjälp som skolkuratorn erbjuder 

Eftersom antalet elever med funktionshinder och funktionsnedsättningar har ökat under 

de senaste åren har behovet av ytterligare stödtjänster också ökat. Skolkuratorn är en 

profession som kan erbjuda stödtjänster till elever med funktionshinder inom skolans 

verksamhet (Owen et al., 2011). Backlund (2007) beskriver att samtal är en skolkurators 

främsta verktyg, samtal med elever, med föräldrar och konsultation till lärare. Samtliga 

fem respondenter beskriver att det stöd som skolkuratorn kan erbjuda inom skolan 

främst är samtalsstöd med eleven själv, men även med föräldrar, kamrater eller klassen. 

Charlotte förklarar vidare att samtalsstöd är viktigt för att eleven ska ha någon att prata 

med. Hon förklarar vidare att det kan vara bra för den berörda eleven att samtala med 

någon som har tystnadsplikt för att man ska kunna våga säga vad man tycker och 

känner, vilket man kanske inte kan till alla. Sandra och Charlotte förklarar att 

skolkuratorn även kan erbjuda en elevassistent till elever med tics och Tourette syndrom 

som kan finnas med både inom och utanför klassrummet, men menar att detta styrs av 

ekonomiska förhållanden.   
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Maja, Louise och Sandra förklarar att elever med tics och Tourette syndrom har rätt till 

samma stöd som andra elever, oavsett funktionshinder eller inte. Maja förklarar vidare 

att det inte finns några specifika lagrum för Tourette syndrom utan det handlar mer om 

det stöd som elever har rätt till enligt skollagen. Backlund (2007) bekräftar detta genom 

att beskriva att skolan skall enligt skollagen i sin verksamhet ta hänsyn till elever i 

behov av särskilt stöd och utforma verksamheten så att de får det stöd och hjälp som de 

behöver. Skollagen betonar alla barns rätt till en likvärdig utbildning och skolan 

ansvarar för att ge stöd åt elever som av olika skäl har sämre förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Sandra och Maja tar upp att när det rör sig om en elev 

med Tourette syndrom kan skolan ibland anpassa läroplanen, för att denne ska uppnå 

målen och klara av skolgången så bra som möjligt. Om skolan därför är medveten om 

vad eleven går igenom är det lättare för skolpersonal att hjälpa eleven att klara av skolan 

på bästa sätt. Owens et al. (2011) hävdar att lagstiftningen under åren har blivit bättre att 

stödja barn med särskilda behov vilket gör att elever har större möjlighet att få den hjälp 

och stöd som dem behöver. 

Ann-Kristin, Sandra, Louise och Maja upplever att de som skolkuratorer har ett stort 

handlingsutrymme, deras situation som ensam skolkurator på skolan påverkar att 

handlingsutrymmet är stort. Maja beskriver att de har en stor frihet och ansvar att 

hantera utrymmet som ges.  

Jag utformar mitt arbete helt och hållet själv och det är jag som formar hur min arbetsdag 

ser ut. Skolkurator som yrke är väldigt fritt och självständigt och man måste kunna arbeta 

självständigt om man ska kunna arbeta som skolkurator för man är ju väldigt ensam i sin 

yrkesroll och ingen annan att luta sig emot (Maja, 2013-04-23).  

Charlotte tyckte sig däremot inte ha ett stort handlingsutrymme, tvärtom upplevde hon 

att hennes handlingsutrymme var begränsat. 

Jag tycker att jag inte har så stor frihet i mitt arbete att göra vad jag vill, jag skulle vilja 

påverka beslut kring insatser mycket mer än vad jag gör idag. Jag hade önskat att 

handlingsutrymmet skulle utökas som skolkurator så att man kan få mer fria tyglar. 

(Charlotte, 2013-04-25). 

Backlund (2007) menar att det saknas tydliga riktlinjer och direktiv för skolkuratorernas 

övergripande arbete vilket skapar oklara ramar för deras handlingsutrymme. Svensson 

et al. (2008) förklarar att kuratorns handlingsutrymme inte endast skapas av 
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organisationen utan formas även av andra faktorer så som rutiner, professionella 

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

interaktion mellan varandra. Kuratorn har ett fritt handlingsutrymme men måste 

samtidigt förhålla sig till de lagar, regler, överenskommelser och traditioner som finns. 

Samtliga respondenter beskriver att rektorn är högst i hierarkin gällande beslutanderätt 

kring insatser och att de som skolkuratorer inte har någon beslutanderätt, däremot kan 

de som skolkuratorer komma med förslag till rektorn vilka eventuella insatser som ska 

ges till elever i behov av stöd och på så sätt påverka insatserna som ges till den berörda 

eleven. Svensson et al. (2008) beskriver att kuratorer med olika erfarenheter utnyttjar 

sitt handlingsutrymme olika beroende på hur de uppfattar utrymmet. 

5.4 Skolkuratorernas kunskap och erfarenhet om tics och 

Tourette syndrom  

Samtliga respondenter upplevde att Tourette syndrom är ett svårt ämne, dels på grund 

av att Tourette syndrom är svårt att definiera och dels för att Tourette syndrom kan 

framträda olika mellan enskilda individer. Våra respondenter definierar Tourette 

syndrom olika, därför kommer det nu göras en kort förenklad redogörelse av hur 

respondenterna definierar Tourette syndrom och hur de menar att symptomen 

framträder. Majas definition av Tourette syndrom är att det rör sig om ett syndrom som 

är varaktigt och som inte upphör samt att det ofta handlar om tvång och ritualer. Louise 

bedömer tics och Tourette syndrom som något som inte är medvetet eller påverkbart 

och något som man inte kan styra över. Charlotte definierar tics och Tourette syndrom 

som blinkningar och ryckningar i exempelvis en arm eller i ansiktet. Ann-Kristin 

förknippar Tourette syndrom med humörsvängningar, envishet och att man vill ha sista 

ordet. Sandra definierar Tourette syndrom som ett synnerligen handikappande tillstånd.  

Man skulle kunna säga att Tourette syndrom är ett handikappande tillstånd i form av 

rörelser och ljud. Symptomen kan uttrycka sig olika och går upp och ner i perioder. Vissa 

perioder märker man inte av något tics alls, medans det andra gånger kan vara jätte mycket 

(Sandra, 2013-04-25).  

Det fanns olika uppfattningar och synsätt gällande hur skolkuratorer definierade tics och 

Tourette syndrom. Samtliga skolkuratorer var dock alla överens om att tics och Tourette 

syndrom framträder verbalt, ofta opassande-, sexualiserade-, tabulagda ord och 

svordomar. Respondenternas resonemang kring definitionerna av tics och Tourette 
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syndrom stämmer överens med tidigare forskning. Gillberg (1999) beskriver att 

syndromet framträder i plötsliga ofrivilliga rörelser som först uppträder i ansiktet men 

som sedan sprider sig vidare till andra kroppsdelar. Tourette syndrom innefattar även 

ekotal, med ordagrann upprepning på det andra har sagt, tvångsmässigt svärande och 

uttalandet av ”fula ord” som kallas för koprolalia. Symptomen växlar i svårighetsgrad, 

liksom från en tid till en annan.  

Maja anser att hon har kunskap om tics och Tourette syndrom då hon har en lång 

arbetslivserfarenhet av att möta elever med tics och Tourette syndrom. Louise, Sandra, 

Ann-Kristin och Charlotte anser sig ha begränsad kunskap kring tics och Tourette 

syndrom. Trots att Ann-Kristin själv anser sig ha begränsad kunskap om tics och 

Tourette syndrom så har hon erfarenhet av att möta dessa elever dagligen. Sandra menar 

att det förekommer elever med tics och Tourette syndrom på hennes skola varje läsår, 

men menar att hon som skolkurator inte har erfarenhet av att möta dessa elever. Louise 

och Charlotte beskrev båda att de har liten erfarenhet av att möta elever med tics och 

Tourette syndrom, vilket de tror kan ha att göra med deras korta tid i rollen som 

skolkurator. Trots detta resonemang kring skolkuratorernas olika kunskaper och 

erfarenheter tycks samtliga respondenter anse sig ha den kunskap kring Tourette 

syndrom som krävs för att kunna möta elever med tics och Tourette syndrom. Det var 

heller ingen av skolkuratorerna som upplevde att Tourette syndrom är svårt att arbeta 

med på grund av att de saknade kunskap. Trots att respondenterna har begränsat med 

kunskap om tics och Tourette syndrom, så menar samtliga respondenter att deras 

kunskap kring Tourette syndrom har vuxit fram dels genom utbildning, dels genom 

arbetslivserfarenhet och även genom personliga erfarenheter.  

Våra respondenter har varierande utbildningar, Ann-Kristin och Sandra har en 

socionomutbildning, Louise och Charlotte är utbildade socialpedagoger och Maja är 

beteendevetare. Backlund (2007) beskriver att inom yrkesbenämningen 

kuratorer/socionomer ingår förutom kurator och socionom även behandlingsassistent, 

socialsekreterare samt beteendevetare. Eftersom skolkuratorn är en yrkeskategori som 

saknar formell yrkesutbildning, så kan deras kunskaper från deras olika utbildningar 

variera. Backlund (2007) menar också att eftersom skolkuratorn inte har en specifik 

utbildning kan det medföra att skolkuratorer kan ha varierande kunskaper och 

erfarenheter, men även olika synsätt, arbetssätt och förhållningssätt i deras 

yrkesutövande. Baserat på detta menar Louise att det därför vore önskvärt att det fanns 
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manualer att tillgå, så att alla skolkuratorer ska kunna arbeta lika och ge liknande 

insatser till alla elever. Samtliga respondenter beskriver att deras utbildning har gett 

dem grundläggande kunskaper och förståelse. Inom det skolkurativa arbetet har de 

sedan fått fördjupa sig i exempelvis Tourette syndrom, för att få tillräckliga kunskaper 

kring ämnet. Charlotte, Sandra, Ann-Kristin och Louise kan inte minnas att Tourette 

syndrom var något som togs upp i någon större utsträckning under deras respektive 

utbildningar, medan Maja menade att tics och Tourette syndrom förekom i hennes 

terapistudier. Louise förklarar att utbildningen har gett henne grundläggande kunskaper 

men att man som skolkurator bör uppdatera sina kunskaper.  

Min utbildning har gett mig en kunskapsbas att stå på, sen är jag medveten om att jag 

saknar viss kunskap om bland annat Tourette syndrom, och då är det extra viktigt för mig i 

rollen som skolkurator att hålla mig uppdaterad (Louise, 2013-04-23).  

Detta resonemang kan kopplas till det resonemang som D-Wester (2005) för, att 

socionomutbildningen är en grundläggande utbildning och att det ständigt krävs att 

yrkesverksamma söker nya kunskaper och utvecklas i sin yrkesroll. Sandra, Louise och 

Ann-Kristin framhäver också vikten av att ständigt söka ny kunskap och att uppdatera 

sig. De tar också upp vikten av att på olika sätt hålla sig uppdaterade. Sandra, Louise 

och Ann-Kristin är överens om att man kan uppdatera sig genom att läsa ny forskning, 

prata med kollegor, läsa böcker eller söka information på internet.  

Tiderna förändras och man behöver hela tiden förnya sig och hålla sig uppdaterad på ny 

vetenskaplig forskning för att kunna möta elever med olika svårigheter i praktiken (Sandra, 

2013-04-25).  

Detta resonemang liknar det som Owens et al. (2011) för, att skolkuratorn måste ha 

kompetens för att kunna bemöta behoven hos elever med funktionshinder. Samtliga 

respondenter förklarar att det är viktigt med kunskap för att kunna möta och bemöta en 

elev med tics och Tourette syndrom på bästa sätt i skolmiljön. Charlotte menar även att 

kunskap är viktigt för att få förståelse för varandra. Widerlöv (2003) stärker detta 

resonemang då hon poängterar att man måste ha någorlunda samma utgångspunkt och 

nivå för att kunna möta och bemöta en annan människa. Man bör veta var den andre 

befinner sig och då krävs insikt och kunskap om varandra.  

Kunskaper och färdigheter erövras genom grundutbildning, kontinuerlig fortbildning 

och praktisk erfarenhet. Det innebär att kompetens inte enbart handlar om ett 
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examensbevis (Utbildningsdepartementet, 1994). Sandra beskriver att det inte enbart 

handlar om kunskap från en utbildning utan att erfarenhet och utbildning går hand i 

hand med varandra. Hon menar att man inte enbart kan ha det ena eller det andra utan 

att man måste ha båda. Sandra beskriver även att arbetslivserfarenhet och tidigare 

utbildning spelar stor roll i vad man har för kunskap om tics och Tourette syndrom. 

5.5 Skolkuratorernas förhållningssätt 

Louise, Charlotte och Sandra beskriver att deras utgångspunkt är att möta eleven där 

den är, oavsett om den har funktionshinder eller inte. De upplevde inte några svårigheter 

i att bemöta en elev med tics och Tourette syndrom utan att det handlar om att utgå från 

varje unik situation. Ann-Kristin och Maja däremot, upplevde att tics och Tourette 

syndrom är svårt att bemöta då syndromet uttrycker sig olika från person till person.  

Hur ska vi bemöta en elev med Tourette? Det är inte så enkelt. Alla är ju olika så det är 

svårt att utgå från ett speciellt förhållningssätt. Jag tror att man måste ha kunskap om 

många olika arbetssätt och metoder för att kunna bemöta en elev på bästa möjliga sätt 

(Maja, 2013-04-23). 

Det kan vara svårt att veta hur man ska bemöta dessa elever eftersom alla människor är 

olika, men man måste hitta en metod och sådana saker. Det kan vara svårt att möta en elev 

med Tourette syndrom innan man har hittat den metoden och hur man ska bemöta den 

personen direkt […] En metod kan vara att man försöker lära sig hur man ska prata med 

personen och komma närmare vilket förhållningssätt man har (Ann-Kristin, 2013-04-26).  

Akademikerförbundet SSR (2011) för ett liknande resonemang kring att skolkuratorn 

ska ha kunskap om och använda ett brett register av arbetsmetoder i det skolsociala 

arbetet och på så sätt kunna möta elever och skolans behov av insatser.  

Charlotte menar att förhållningssätt eller handlingar kan bli rutinmässiga, vilket kan 

påverka skolkuratorns arbete negativt på så sätt att alternativa förhållningssätt minskar. 

Om skolkuratorn har ett förutbestämt förhållningssätt kan det påverka hur skolkuratorn 

bemöter en elev med tics och Tourette syndrom, en negativ aspekt av detta menar 

Charlotte är att skolkuratorn kan bemöta eleven felaktigt.  Charlotte menar därför att det 

kan vara viktigt att ha kunskap dels från formell utbildning och dels från 

arbetslivserfarenhet för att en skolkurator ska kunna möta en elev på bästa sätt i 

skolmiljön.  
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5.6 Sammanfattande analys 

Tyst kunskap är kunskap som kan kopplas till en yrkesroll. Tyst kunskap är knuten till 

en kontext och skapas i den aktuella miljön. En skolkurator med längre 

arbetslivserfarenhet besitter rimligtvis mer tyst kunskap än en skolkurator som är ny 

inom yrket. Maja och Ann-Kristin är de skolkuratorer som har längst arbetsliverfarenhet 

i rollen som skolkurator och besitter rimligtvis mer tyst kunskap än Louise, Sandra och 

Charlotte som inte har lika lång arbetslivserfarenhet. En skolkurator kan stöta på olika 

situationer i sin yrkesroll och tyst kunskap kan då vara användbart. Vårt resultat har 

visat att skolkuratorer inte alltid har samma utbildning, vilket gör att de kan ha olika 

påståendekunskaper om vissa ämnen. När påståendekunskaperna från skolkuratorernas 

formella utbildning inte alltid räcker till att hantera en situation, kan tyst kunskap i vissa 

situationer vara kompletterande. Om man stött på en liknande situation tidigare eller på 

annat sätt skaffat sig tyst kunskap om en sådan situation kan det bli enklare för 

skolkuratorn att hantera detta. I situationer där det gäller vilket förhållningssätt eller 

bemötande som är lämpligt eller olämpligt i ett möte med elever med tics och Tourette 

syndrom, kan den tysta kunskapen även vara ett sätt att kunna reda ut vad som är 

lämpligt eller inte. När det handlar om situationer där en elev uppvisar vissa symptom 

för Tourette syndrom kan den tysta kunskapen hjälpa skolkuratorn att reda ut om det rör 

sig om just Tourette syndrom. Utifrån detta perspektiv kan man se tyst kunskap som en 

positiv aspekt i skolkuratorns yrkesroll. Tyst kunskap kan ses som ett verktyg för att ge 

elever stöd och hjälp i olika situationer som kan uppkomma. Om man som skolkurator 

inte har tyst kunskap i en situation eller om den tysta kunskapen inte räcker till, finns 

respektive skolkurators erfarenhet och formella utbildning som stöd. 

Om man ser tyst kunskap från ett annat perspektiv kan den dock ses som problematisk. 

Enligt Polanyi (2013) är tyst kunskap individuell och går ofta inte att uttrycka verbalt, 

det är därför svårt att förmedla eller förklara den. Att den tysta kunskapen är individuell 

innebär att samtliga skolkuratorer har olika tyst kunskap. Då tyst kunskap är 

problematisk att förmedla verbalt eller skriftligt är det svårt att överföra kunskapen 

skolkuratorer sinsemellan. Därmed blir det svårt att ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter angående vissa ämnen, som kan vara relevanta för samtliga skolkuratorer. 

Detta kan speciellt vara problematiskt när en skolkurator slutar sin tjänst och en ny 

skolkurator tar vid. Om den tysta kunskapen hade varit enklare att förmedla hade det 
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också varit enklare för en nyanställd skolkurator att ta del av en annan skolkurators 

kunskaper och erfarenheter från en lång yrkeskarriär.  

Inom det skolkurativa yrket kan vi anta att det finns ett stort förråd av tyst kunskap hos 

de olika skolkuratorerna. Polanyi (2013) bekräftar detta då han menar att tyst kunskap är 

mer än vad vi kan säga. Då det skolkurativa yrket i sig är så pass individualiserat och 

fritt är det rimligt att anta att tyst kunskap i ett flertal fall kan ha stor betydelse. Det är 

då rimligt att ställa frågan hur stor roll den tysta kunskapen kan och bör ta i yrket. Om 

den tysta kunskapen tar för stor del i det skolkurativa yrket kan detta leda till skild syn 

och tillvägagångssätt mellan skolkuratorerna. Om den tysta kunskapen tar för liten del i 

det skolkurativa yrket kan man däremot gå miste om kunskap som kan vara relevant för 

olika situationer i en skolkurators yrke. Grundat på detta och att det inte finns en 

specifik utbildning gällande det skolkurativa yrket, kan det vara relevant att ställa frågan 

om det skulle behövas vissa manualer för hur det skolkurativa arbetet bör utföras. 

Louise framför ett önskemål om att det ska finnas tillgång till manualer för alla 

skolkuratorer för att alla ska arbeta lika och ge liknande insatser till alla elever. Vi 

menar, att dessa detaljerade manualer hade kunnat göra att man som skolkurator i stor 

utsträckning hade kunnat utföra samma arbete som andra skolkuratorer i andra 

kommuner. Detta hade kunnat möjliggöra samma typ av stöd och hjälp för alla elever 

oavsett kommun. I denna manual skulle då innehållet baseras på all den kunskap som är 

möjlig att skriva ner och som en skolkurator behöver i sitt yrke. Med denna manual 

skulle en skolkurators yrkesroll dock inte bli lika fri och skolkuratorns diskretionära 

handlingsutrymme skulle begränsas. Däremot skulle den bli mer likvärdig mellan alla 

skolkuratorer och den tysta kunskapen skulle inte kunna ta lika stor del som den har 

möjlighet att ta i dagsläget.  

Sandra beskriver att utbildning och erfarenhet går hand i hand med varandra och menar 

att man inte enbart kan ha det ena eller det andra utan att man måste ha båda. Sandra 

beskriver även att erfarenhetsbaserade kunskaper och tidigare utbildning spelar stor roll 

för vad man har för kunskap. Charlotte menar att det kan vara viktigt att ha kunskap 

dels från formell utbildning och dels från arbetslivserfarenhet för att en skolkurator ska 

kunna möta en elev på bästa sätt i skolmiljön. Utbildningsdepartementet (1994) för ett 

liknande resonemang, att kunskap erövras genom utbildning och praktisk erfarenhet. 

Gustavsson (2002) stärker detta resonemang genom att beskriva att påståendekunskap 
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och tyst kunskap är två kunskapsformer som inte behöver utesluta varandra utan kan 

existera gemensamt och med fördel kan komplettera varandra.  

När det handlar om frågan vilka yrkeskompetenser skolkuratorerna tillämpar i mötet 

med en elev med tics och Tourette syndrom så finns inget direkt svar. Kanske använder 

skolkuratorerna enbart påståendekunskap i mötet eller kanske enbart den tysta 

kunskapen. Kanske behöver man inte utesluta någon av dessa kunskapsformer utan de 

kan existera gemensamt. Kanske är det bra att det inte finns en manual så att alla 

skolkuratorer är så lika som möjligt i utföranden, kanske är det bra att hitta sin 

individuella roll i det skolkurativa yrket och arbeta utifrån det. Angående vilka 

yrkeskompetenser skolkuratorn bör tillämpa i mötet med elever är en fråga som vi anser 

genererar i allt fler frågor, vilket gör att ämnet blir mer komplext än vad vi ansåg ifrån 

början. 
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6 Avslutande diskussion 

I våra frågeställningar har vi ställt frågor om hur skolkuratorerna kommer i kontakt med 

elever med tics och Tourette syndrom, vilket stöd och hjälp skolkuratorerna har att 

erbjuda elever med tics och Tourette syndrom inom skolans verksamhet samt vilken 

kunskaps- och erfarenhetsbas skolkuratorerna har om tics och Tourette syndrom och hur 

de möter och bemöter dessa elever. I vårt resultat framkommer det att skolkuratorerna 

kommer i kontakt med elever med tics och Tourette syndrom på olika sätt. 

Skolkuratorerna kan komma i kontakt med dessa elever dels genom elevvården, dels att 

eleverna själva tar kontakt med skolkuratorn men även att personer i elevens omgivning 

tar kontakt med skolkuratorn som i sin tur tar kontakt med den berörda eleven. Samtliga 

skolkuratorer är överens om att det stöd som skolkuratorn kan erbjuda inom skolan 

främst är samtalsstöd med eleven själv, men även med föräldrar, kamrater och klassen. I 

vårt resultat kan man i en sammanfattande del säga att en övergripande åsikt som delas 

av samtliga skolkuratorer är att Tourette syndrom är svårt att definiera. I vårt resultat 

har det även framkommit att skolkuratorerna får sin kunskap kring tics och Tourette 

syndrom dels genom utbildning och dels genom arbetslivserfarenhet. Däremot har 

skolkuratorerna olika erfarenheter av hur många elever med tics och Tourette syndrom 

som dem stöter på i sitt dagliga yrke. Några utav skolkuratorerna ansåg att tics och 

Tourette syndrom är vanligt förekommande medan andra ansåg att det inte är lika 

vanligt förekommande.  

I vår studie har vi intervjuat fem olika skolkuratorer på fem olika kommunala skolor i 

en liten kommun i södra Sverige. Bland dessa respondenter har det funnits tre olika 

utbildningar; socionom, socialpedagog och beteendevetare. Anledning till att det finns 

skilda utbildningar bakom skolkuratorerna är att det inte finns en specifik utbildning för 

yrkesbenämningen skolkurator, utan det är ofta en socionomutbildning eller liknande 

utbildning som kriterier för att få jobb som skolkurator. Innan vi började med våra 

intervjuer inför uppsatsen hade vi en föreställning om att skolkuratorerna skulle ha en 

socionomexamen, allt eftersom fler intervjuer genomfördes förstod vi bredden av 

utbildning som ligger bakom skolkuratorernas yrkeskompetens. Genom intervjuerna 

fick vi fram att några respondenter ansåg att både deras arbetslivserfarenhet och tidigare 

utbildning spelar stor roll i deras kunskap om tics och Tourette syndrom. Eftersom 

arbetslivserfarenhet är tyst kunskap och att påståendekunskap går att få genom tidigare 

utbildning är frågan vilken av kunskaperna som är den bästa i varje unik situation och 
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om det är rätt att skolkuratorer, som är en yrkeskategori i sig, ska ha så olika kunskaper 

från skolkurator till skolkurator. Om man som skolkurator inte har tyst kunskap när det 

gäller en situation eller när den tysta kunskapen inte räcker till, finns respektive 

skolkurators utbildning och erfarenhet som stöd. När det handlar om frågan vilken 

yrkeskompetens skolkuratorerna tillämpar i mötet med en elev med tics och Tourette 

syndrom så kan vi i vårt resultat se att det inte finns ett direkt svar. I vårt resultat 

framkommer det att erfarenhetsbaserad kunskap och formell utbildning ofta går hand i 

hand med varandra och kan därmed existera gemensamt. Därför går det inte att säga 

vilken specifik kunskapsform skolkuratorerna använder i ett möte med en elev med tics 

och Tourette syndrom. Kanske använder de enbart påståendekunskaper, kanske enbart 

den tysta kunskapen. När det handlar om frågan vilken yrkeskompetens skolkuratorerna 

tillämpar i mötet med en elev med tics och Tourette syndrom så finns det alltså inget 

direkt svar.  

En sak som vi har funderat kring är att om alla skolkuratorer vi intervjuat hade haft 

samma formella utbildning, om det då hade påverkat vårt resultat. Vi menar att olika 

formella utbildningar kan medföra olika yrkeskompetenser, därför hade det varit 

intressant att utforska om skolkuratorerna har samma påståendekunskaper när de gått 

exempelvis socionomutbildningen. En tanke som vi fått under studiens gång är om det 

hade funnits en specifik skolkuratorsutbildning om det då hade kunnat resultera i att 

samtliga skolkuratorer skulle ha lika påståendekunskaper när de kommer ut i det 

skolkurativa arbetet.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Efter genomförandet av vår studie kan vi konstatera att skolkuratorn som yrkesgrupp är 

relativt outforskad, därför anser vi att det borde forskas mer kring detta ämne och 

ämnets många aspekter. I vår studie har vi undersökt två olika kunskapsformer som 

skolkuratorerna tillämpar i sitt yrkesutövande, dessa är påståendekunskap och tyst 

kunskap. Utifrån vår studie hade det varit intressant att undersöka vilka ytterliga 

kunskapsformer som tillämpas i skolkuratorns yrkesroll och hur dessa olika 

kunskapsformer i så fall kan komma att påverka mötet med elever med Tourette 

syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  



  
 

39 

 

Referenser 

Akademikerförbundet SSR (2011) Policy för skolkuratorer - kvalitetssäkring av 

skolkuratorns elevhälsoarbete (elektronisk). <www.akademssr.se> (Hämtad 2013-08-

29). 

Andersson, C. (2000) Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Lund: 

Studentlitteraur AB. 

Andersson, P. & Fejes, A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Backlund, Å. (2007) Elevvård i grundskolan – resurser, organisering och praktik. Diss. 

Stockholm Universitet. Stockholm: Univ. 

Benner, M. & Widmalm, S. (2011) Kunskap. Malmö: Liber.  

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

D-Wester, Y. (2005) Socionomen i skolan. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. 

Gillberg, C. (1999) Det hoppar och rycker i kroppen och själen. Stockholm: Cura 

Bokförlag. 

Gustafsson, L. & Mouwitz, L. (2008) Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i 

fokus. Göteborg: Livréna AB. 

Gustavsson, B. (2002) Vad är kunskap? – en diskussion om praktisk och teoretisk 

kunskap. Stockholm: Statens skolverk. 

Johannessen, K. (1999) Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger. 

Johansson, R. (2007) Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete. Tredje uppl. Lund: Arkiv förlag. 

Josefson, I. (1996) Vad är det en erfaren lärare kan? Dialoger, 36, 19-25. 

http://www.akademssr.se/


  
 

40 

 

Kalman, H. (2006) ”Kunskap och kunnigt handlande” I Blom, B., Morén, S. & Nygren, 

L. (red). Kunskap i socialt handlande. Stockholm: Natur och Kultur. 

Khalifa, N. (2006) Tourette Syndrome and Tic Disorder in a Swedish School 

Population. Uppsala Universitet: Medicinska Fakulteten, akademisk avhandling.  

Kronberg, S. (2004) “Konsthanverkarens kunskapsbegrepp” I: Gustavsson, B (red.): 

Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur AB, s. 95-103. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Meeuwisse A., Swärd H., Eliasson- Lappallainen R. & Jacobsson K. (red.) (2008) 

Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur och kultur. 

Molander, A. (2011) ”Efter eget skön: om beslutsfattande i professionellt arbete”. 

Socialvetenskaplig tidskrift 4 s.320 – 335. 

Milsom, A & Akos, P. (2003) Preparing School Counselors to Work With Students 

With Disabilities. Counselors Education & Supervision Volume 43 s.86-95. 

Owens, D., Thomas, D. & Strong, L.A. (2011) School Counselors Assisting Students 

With Disabilities. Education Vol. 132 No. 2 s.235-240. 

Polanyi, M. (2013) Den tysta dimensionen. Göteborg: Daidalos AB.  

Robertson, M. M. (2002) Diagnosing Tourette syndrome - Is it a common disorder. 

Journal of Psychosomatic Research 55 s.3-6.  

Rolf, B. (1995) Profession, tradition och tyst kunskap. Lund: Nya Doxa. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa, i en skola som främjar lust att lära, hälsa 

och utveckling. Stockholm: Nordstedts. 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008) Handlingsutrymme – Utmaningar i 

socialt arbete.  Stockholm: Natur och Kultur AB.  



  
 

41 

 

Utbildningsdepartementet. (1994) Hälsa, lärande och trygghet. Regeringens proposition 

2001/02: 14. Stockholm: Regeringskansliet. 

Vetenskapsrådet (2002) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” (elektronisk), Vetenskapsrådets officiella hemsida 

<http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf > (2013-04-11).  

Widerlöv, M. (2003) Att handskas med skitungar del 1 och 2. Skoghall: Gravanders 

förlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

42 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information och förfrågan om medverkan i en kvalitativ intervjustudie, med titeln; 

Skolkuratorers kunskap och erfarenhet om tics och Tourette syndrom  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi heter Malin Stenborg och Alexandra Livh och läser sista året på socionomprogrammet på 

Linnéuniversitet i Kalmar. I utbildningen ingår att genomföra en studie, där vi har valt att inrikta 

oss på det skolkurativa yrket. Syftet med studien är undersöka vilken yrkeskompetens 

skolkuratorer tillämpar i sitt yrkesutövande och hur denna kan komma att påverka mötet med 

elever tics och Tourette syndrom. Vi vill få klarhet i hur Du kommer i kontakt med elever som 

har tics och Tourette syndrom, vilket stöd Du har att erbjuda dessa elever, vilka kunskaper och 

erfarenheter Du har om tics och Tourette syndrom och hur dessa har skapats samt hur Du möter 

och bemöter elever med tics och Tourette syndrom. Vår studie kan bidra till att fylla några av de 

kunskapsluckor som finns gällande det skolkurativa yrket och gällande Tourette syndrom. Två 

ämnen som i den tidigare forskningen visat sig vara relativt outforskade.  

Vår avsikt är att intervjua fem skolkuratorer i en mindre kommun i södra Sverige. Deltagandet i 

studien innebär att en intervju kommer att genomföras på Din arbetsplats och beräknas ta 

omkring 40-45 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på band om Du samtycker till 

detta. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att Du och 

undersökningskommunen kommer att avidentifieras med fingerade namn. Intervjuerna kommer 

enbart att användas för den aktuella studien. Det insamlade materialet kommer enbart att 

användas av oss och eventuellt vår handledare och examinator och kommer att förstöras när 

uppsatsen är klar. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Efter studien har 

Du rätt att få ta del av det färdigställda materialet. 

Någon av oss kommer att kontakta Dig per telefon för att höra om Du vill bli en av våra 

informanter. Då berättar vi gärna mer om undersökningen. Om du accepterar medverkan kan vi 

bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av intervjun.  

Du kan alltid kontakta oss efter intervjun om du har några frågor eller synpunkter. Du har även 

möjlighet att kontakta vår handledare vid Linnéuniversitetet, Per Lundberg. 

Med vänliga hälsningar      

Malin Stenborg & Alexandra Livh 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Bakgrundsinformation  

 Vad heter du?  

 Hur gammal är du?  

 Vart jobbar du?  

 Vilken befattning har du? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst? 

 Hur kommer det sig att du blev skolkurator? Kan du säga något om när du 

började intressera dig för denna yrkesgrupp? 

 Antal år i yrket?  

 Vad har du för formell utbildning? 

 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?  

Kontakt 

 Berätta om första gången du kom i kontakt med tics och Tourette syndrom i ditt 

skolkurativa yrke 

 Hur ofta kommer du i kontakt med elever som har tics och Tourette syndrom?  

 Vem etablerar vanligtvis den första kontakten? Du, lärare, föräldrar, eleven själv 

etc. 

 Vad anser du att orsaken är till att elever med tics och Tourette syndrom 

kommer i kontakt med din verksamhet?  

Stöd och hjälp 

 Vilket stöd erbjuder du som skolkurator till elever med tics och Tourette 

syndrom inom skolans verksamhet?  

 Vilka lagrum, regelverk och formella riktlinjer styr ditt arbete? (I relation till 

arbetet med elever med tics och Tourette syndrom?) 

 Hur upplever du ditt handlingsutrymme? Påverkar handlingsutrymmet dig i 

utförandet av det stöd och hjälp som finns att erbjuda?  

 Vem är det som beslutar om insatserna? 

Kunskap och erfarenhet 
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 Berätta om vad du har för erfarenhet av att möta elever med tics och Tourette 

syndrom i din yrkesroll 

 Hur definierar du Tourette syndrom? 

 Har du själv upplevt svårigheter i mötet med en elev som har tics och Tourette 

syndrom? I så fall vilka?  

 Vilken formell kunskap har du om tics och Tourette syndrom?  

 Vad togs upp i din formella utbildning om tics och Tourette syndrom? 

 Har du något specifikt förhållningssätt i mötet med elever med tics och Tourette 

syndrom? Vilket i så fall? 

 Upplever du att du har den yrkeskompetens som krävs om tics och Tourette 

syndrom, för att möta dessa elever?  

Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga? 

Om vi skulle komma på ytterligare frågor, är det okej att vi kontaktar dig per 

telefon el. mail? 

 

Vi tackar för din medverkan!
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