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Förord 

 

Jag vill tacka de skolkuratorer som deltog vid intervjuerna för att ni ville dela med er av er 

erfarenhet och kunskap och därmed göra studien möjlig. Dessutom ett stort tack till min 

handledare Åsa Sjöberg Backlund, din hjälp och ditt stöd har varit ovärderligt för mig i 

uppsatsskrivandet. Ett tack även till min familj och mina vänner som har funnits vid min sida 

under arbetets gång.  
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Titel: Skolkuratorers föreställningar om det skolkurativa arbetet  

Författare: Sofia Nilsson 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to examine how some Swedish school counsellor’s describe their 

school social work and how they look at its content. Further more the aim is to look at what 

restraining and promoting factors the school counsellor’s experience in their working 

situation. The approach of the study is qualitative and interviews have been made with five 

school counsellors. The results show that school counsellors have a variety of different 

working-areas, which consist of supporting and consulting pupils, parents and teachers 

through dialogue. Another assignment is to work preventive with groups and classes. Other 

scientists have found similar results as the ones in this study. About restraining and promoting 

factors in their work, the school counsellors expressed, for example, time and resources as 

restraining factors and as promoting factors they mentioned closeness to the pupils and 

working preventive. Their offices were mentioned being both a restraining and promoting 

factor due to the central activity of dialogue. They expressed that they were all satisfied with 

their work, but that it would be enough to work full-time on just one school. To analyse the 

results the time-geographic perspective was used. 

 

 

 

Keywords: School counsellor, school social work, time-geography, preventing work, 

restraining and promoting factors 

 

Nyckelord: Skolkurator, skolkurativt arbete, tidsgeografi, förebyggande arbete, hindrande och 

främjande faktorer
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INLEDNING 
Rätten till utbildning är inte självklar för världens alla barn. Många barn kan varken läsa eller 

skriva och skolor saknas på många platser i världen. I Sverige är det alla barns rätt att få 

utbildning. I skolan får barnen lära sig läsa, skriva och räkna, men skolan är även en plats för 

social utbildning. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 (hädanefter kallad Lpo 94) står det att undervisningen i skolan ska vara 

likvärdig för alla. Med detta menas att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov” (Lpo 94, s 6). Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå 

utbildningsmålen och rektor har det övergripande ansvaret att utforma undervisning och 

elevvårdsverksamhet till det särskilda stöd och hjälp eleverna behöver (ibid.). Rektor är även 

ansvarig för elevhälsan, som kan betecknas som de insatser som lärare och annan 

skolpersonal genomför för elever som behöver särskilt stöd, samt de specifika elevvårdarna 

(SOU 2000:19). 

     Tillgång till skolläkare och skolsköterska inom elevhälsan finns reglerat i lag, däremot 

finns det inget stöd i lagen för att skolor ska tillhandahålla skolkuratorer som en del av 

elevhälsan (Backlund, 2007). Ändå har skolkuratorer en relativt lång historia i Sverige. De 

första skolkuratorerna kom på 1940-talet och verkade då i skolans hjälpklasser (ibid.). Sedan 

uppkomsten har skolkuratorsyrket utvecklats till att handla om direkt och indirekt arbete på 

individ-, grupp och organisationsnivå, samt förebyggande arbete för att främja lärandemiljön 

(D-Wester & Lauritzen, 2004; SOU 2000:19). Skolkuratorns yrkesutformning varierar och 

innefattar många olika arbetsuppgifter såsom enskilda stödsamtal, gruppsamtal, klass- och 

grupparbete, samt handledning av lärare och övrig skolpersonal (Backlund, 2007). 

     Under min praktiktid som skolkurator på en resursenhet väcktes många tankar hos mig. 

Där upptäckte jag, som det går att läsa i annan litteratur om skolkuratorer att de har många 

arbetsuppgifter (se till exempel D-Wester, 2005). Det framgick också att det ibland var svårt 

att avgöra vem inom elevvården som skulle göra vad.  

     På grund av dessa många arbetsområden som skolkuratorn har och de otydliga gränserna 

gentemot andra professioner inom elevhälsan, kan det ses angeläget att undersöka vad 

skolkuratorer tänker om sitt arbete, vad de upplever att det handlar om, vad de gör, vad det är 

och vad det borde vara. Genom att undersöka hur skolkuratorer själva ser på sitt arbete kan en 

tydligare bild, av vad det skolkurativa arbetet i praktiken är, klargöras. En djupgående bild av 

skolkuratorers egna upplevelser av sina arbetsuppgifter kan möjliggöra att deras arbete får 

klarare och tydligare gränser gentemot andra professioner i skolhälsovården. Att undersöka 

vad skolkuratorer själva anser att yrket bör vara kan på lång sikt leda till utveckling och 
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förändring av yrket och kanske stärka skolkuratorernas yrkesroll genom att den blir mer 

specifik. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad skolkuratorer själva anser utmärker deras 

arbete. 

 

Frågeställningar 

 Vilka arbetsuppgifter har skolkuratorer och hur ställer de sig till dessa?  

 

 Hur beskriver skolkuratorer att det ideala skolkurativa arbetet bör se ut? 
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Uppsatsens disposition 

Det första kapitlet syftar till att presentera uppsatsens problemformulering, syfte och 

frågeställningar, dessutom tas författarens förförståelse upp. Andra kapitlet behandlar tidigare 

forskning som finns om uppsatsens ämne. I det tredje kapitlet redovisas den teoretiska 

perspektiv som används vid resultatanalysen, även teorimotivering presenteras. Därefter i det 

fjärde kapitlet presenteras den använda metoden med tillhörande rubriker som exempelvis 

datainsamling, urvalsförfarande, teoretiska utgångspunkter samt ett avsnitt om validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. I det femte kapitlet redovisas undersökningens resultat, efter 

resultatredovisningen sammanfattas resultatet och kopplas till tidigare forskning. Efter 

resultatdelen kommer ett avsnitt med en teoretisk analys av resultatet. Uppsatsen avslutas med 

ett diskussionsavsnitt där resultat och slutsatser och val av metod diskuteras samt ges förslag 

till vidare forskning.  

 

Förförståelse och studiens avgränsning 

Min förförståelse av det skolkurativa arbetet grundar sig i de erfarenheter jag fick under 

praktiken, termin fem, som har framkommit ovan. Under praktiktiden fick jag prova på de 

allra flesta arbetsuppgifter som min handledare utförde i sitt arbete. Tankar uppstod om att det 

fanns väldigt många olika inslag i arbetet och att de ibland tycktes vara vaga gentemot andra 

professioner. Den vaghet som jag upplevde att det skolkurativa arbetet hade mot andra 

professioner var att andra yrkesutövare inom skolan utförde samma eller liknande 

arbetsuppgifter som skolkuratorn. Ett centralt arbetsområde som skolkuratorn har är att 

samtala med elever kring deras problem. Samtalet utgör en stor del av arbetet, men även 

skolsköterska, skolpsykolog samt lärare samtalar med elever om deras problem. Vari ligger 

skillnaden? Jag tänker mig att det samtal som skolkuratorn utför har en annan prägel än vad 

de andra professionernas samtal har. Skolsköterskan kanske kan vara den eleverna tar en 

första kontakt med, varvid de sedan slussas vidare till skolkuratorn av skolsköterskan. Genom 

att låta skolkuratorer resonera kring vad deras arbete är och dess innehåll kan en tydligare bild 

framkomma som därmed tydliggör gränserna mot andra professioner. 

     Det finns många intressanta forskningsområden som har med skolkuratorer och deras 

arbete att göra. Det var en svår uppgift att välja endast en del av allt som kunde undersökas. 

Till en början var flera olika frågeställningar aktuella, det handlade om elevers upplevelser av 

kuratorer, skolledningens tankar och syn på vad en skolkurator gör och bör göra samt vad 

skolkuratorn beskriver att hon gör och jämföra detta med skolledningens tankar om vad 

skolkuratorn borde göra. Till slut föll valet på frågan om vad skolkuratorer faktiskt gör med 
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fokus på vad det skolkurativa arbetet bör handla om enligt skolkuratorerna själva. Varför just 

skolkuratorns perspektiv valdes var för att det är dessa som utför det skolkurativa arbetet. 

Därför kan det anses relevant att fråga just dessa om vad det skolkurativa arbetet handlar om 

och bör vara då det är de som utför arbetet dagligen.  

 

Definition av centrala begrepp 

Skolkurativt arbete: I den här uppsatsen används begreppet skolkurativt arbete om allt 

arbete som skolkuratorn utför. 

Elevhälsa: I SOU 2000:19 föreslås att de verksamheter som tidigare kallades för elevvård och 

skolhälsovård ska slås samman och bilda elevhälsan. Denna grupp ska finnas tillgänglig i alla 

skolstadier samt särskolan, specialskolan och sameskolan. Tillgängligheten ska riktas mot 

elever, föräldrar för frågor som rör barnets skolgång, samt lärare, arbetslag och skolledning. I 

elevhälsan ska personal med följande kompetenser ingå: social, psykologisk, medicinsk, 

omvårdnads, specialpedagogisk och studie- och yrkesvägledande. Även i denna uppsats 

används begreppet på samma sätt.  

Elevvårdare: I uppsatsen används begreppet för alla de särskilda elevvårdarna som ingår i 

elevhälsan i skolan, såsom skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska.  

Lärarhandledning/lärarkonsultation: De två begreppen används i uppsatsen för att förklara 

olika arbetsuppgifter. Med lärarhandledning menas organiserad schemalagd lärarhandledning 

utfört av skolkurator. Lärarkonsultation är den mer spontana formen, om en lärare till exempel 

kommer och knackar på dörren för att bolla något eller få råd av skolkuratorn.  

Skolkurator och kurator: Hädanefter används dessa två begrepp synonymt och om så inte är 

fallet framgår det av texten.  

Resursenhet: En resursenhet är en extern arbetsgrupp med olika professioner. Från denna 

resursenhet kan skolor köpa in olika tjänster. Professioner som kan ingå i en resursenhet kan 

vara skolkuratorer, skolpsykolog, specialpedagog samt skolsköterska, vilket är fallet i denna 

uppsats.  
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METOD 

Avsnittet syftar till att beskriva tillvägagångssättet av uppsatsarbetet. Delar som beskrivs och 

diskuteras i avsnittet är vetenskapsfilosofisk position, litteratursökning, metodval, 

datainsamling, teoretiska utgångspunkter, urvalsförfarande, etiska övervägande samt validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

Litteratursökning 

Sökningen av litteratur har genomförts i olika sökdatabaser som DIVA, Libris, Norrtälje 

Stadsbibliotek, Stockholms Universitets bibliotekskatalog. Även olika myndigheters 

elektroniska sökdatabaser har använts, vilka har varit Socialstyrelsen och Skolverket. Sökord 

som har använts är: skolkurator, kurator, skolhälsovård, elevhälsa, elevvård, school counsellor 

samt counsellor. Sökorden har använts i sin rena form, men även trunkeringar av orden har 

gjorts. Referenslistorna i den funna litteraturen har dessutom använts för att finna för ämnet 

relevant litteratur. En annan sökväg har varit andra personers råd, rekommendationer och tips 

på lämplig litteratur. 

     Vid sökningen av den teoretiska litteraturen har även där andra personers tips och 

rekommendationer givit goda utslag. I sökningen i databaser användes ord som: tidsgeografi, 

geografi, mänsklig geografi, human geography, time geography, space, time samt namn på 

författare som Hägerstrand, Ellegård och Wihlborg. 

 

Metodval 

Uppsatsen är en kvalitativ studie där samtalsintervjuer har genomförts med fem skolkuratorer 

i en kommun i Stockholms län. Möjligtvis hade en kvantitativ studie kunna ha genomförts för 

att få svar på frågeställningarna. Men då uppsatsen syftar till att nå skolkuratorernas egna 

föreställningar och upplevelser av det skolkurativa arbetet har samtalsintervjuer genomförts 

med dessa fem. Intervjuguiden var av halvstrukturerad karaktär med frågor om det 

skolkurativa arbetet kopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997). Frågorna 

var detaljerade och ordnade under frågeställningarna, men i vilken ordning de kom under 

intervjun var inte strikt bestämd. Att frågorna var ordnade under frågeställningarna var mest 

för intervjuarens skull. De detaljerade frågorna och deras ordning hade liten inverkan i 

intervjuerna. Intervjuguiden användes som en checklista för att säkra att alla frågor täcktes in 
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under intervjuerna. Intervjupersonerna hade därmed utrymme för att själva berätta om det de 

ville, och intervjufrågorna kollades av för att se om något hade glömts bort.  

 

Urvalsförfarande 

Intervjupersonerna valdes utifrån att de arbetade som skolkuratorer samt att de arbetade i 

samma kommun. Skolkuratorerna var framförallt verksamma på de högre skolåren (två på 

högstadiet och tre på gymnasiet). Högstadiekuratorerna hade flera skolor (i genomsnitt två 

högstadieskolor) som upptagningsområde och gymnasiekuratorerna hade flera enheter att 

ansvara över (från två enheter och uppåt). Fyra av de fem intervjuade kuratorerna var 

anställda av externa resursenheter (sammanlagt två olika resursenheter), den femte var 

anställd av rektor på skolan. Anledningen till valet av samma kommun var att 

skolorna/arbetsplatserna skulle vara något sånär likvärdiga varandra organisatoriskt och 

storleksmässigt och därmed förhoppningsvis kunna leda till någon slags generalisering om 

skolkurativt arbete i liknande kommuner, storleksmässigt och organisatoriskt. Den kommun 

som undersökningen genomfördes i är en medelstor kommun. Intervjupersonerna var alla 

kvinnor, vilket det inte fanns någon baktanke med, det var bara så yrkesgruppen såg ut. 

     Den första kontakten med intervjupersonerna togs via telefonsamtal där information om 

uppsatsen och intervjun presenterades. Skolkuratorerna tillfrågades om de ville ställa upp på 

en intervju angående deras upplevelser av deras yrke. Oavsett om de tackade ja direkt eller 

behövde tänka, skickades ett informationsbrev till dem där uppsatsen presenterades mer 

detaljerat (se bilaga 1). De som behövde tänka fick några dagar på sig att läsa igenom brevet 

och därefter ringdes de återigen upp för att svara ja eller nej. Tre tillfrågade tackade ja vid det 

inledande telefonsamtalet, en behövde tid att tänka och en femte tackade nej på grund av 

kommande långtidsledighet från arbetet. Då den femte tackade nej på grund av ledighet, 

ringdes en sjätte skolkurator och tillfrågades om att deltaga i en intervju, varvid denne tackade 

ja. Intervjuerna genomfördes på kuratorernas egna rum ute på skolorna och på 

resursenheterna. 

      

Datainsamling 

De genomförda intervjuerna bandades och anledningen till detta var att underlätta vid 

transkribering och tolkning av intervjuerna. Enligt Kvale (1997) är en fördel med bandspelare 

möjligheten att återgå till det insamlade materialet och på så sätt undvika att viktig 

information försvinner. Dock kan problem uppstå även när bandspelare används vilket 

märktes i detta arbete. Ljudet på ett av bandet stördes av bakgrundsbrus och det blev ibland 
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svårt att höra vad intervjupersonen sade. Det mest väsentliga kom ändå med och intervjuarens 

minne och anteckningar fick användas för att komplettera luckor på bandet. 

     Intervjuerna genomfördes under samma vecka och inför varje intervju informerades 

intervjupersonerna om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2005) samt att bandupptagningen endast avlyssnas av intervjuaren. 

Inför intervjuerna genomfördes två testintervjuer för att försäkra att intervjufrågornas 

utformning passade för uppsatsens syfte (Kvale, 1997). Efter intervjuerna transkriberades 

materialet varvid meningskoncentrering skedde, det vill säga att långa meningar 

omformuleras, förkortas och sammanfattas utan att förlora innebörden (Larsson, 2005). När 

meninskoncentreringen var klar kodades materialet in under frågeställningarna för att få 

textmassan överskådlig (Kvale, 1997). Resultatet analyserades och tolkades därefter utifrån 

det teoretiska perspektivet tidsgeografi. 

     I informationsbrevet som skickades till deltagarna stod det att de gärna fick ha med sig 

minnesanteckningar från en arbetsdag för att använda som underlag vid intervjun. Det här var 

även det frivilligt och endast en av skolkuratorerna hade med sig det. De andra valde av olika 

anledningar att inte ta med detta, vilket jag inte gick in på med dem på grund av just 

frivilligheten. Jag kan tänka mig att det har att göra med tidsbrist eller att de själva är väl 

medvetna om vad de gör i arbetet. Med den som hade med sig minnesanteckningar talade vi 

utifrån dessa, men fokus låg inte enbart på de medtagna minnesanteckningarna utan även 

intervjuguiden användes. Om minnesanteckningarna hade varit en obligatorisk del, hade det 

möjligtvis varit svårare att få tag på intervjupersoner eftersom det krävs en större ansträngning 

från dem, speciellt då de redan har ont om tid i sitt arbete. Däremot tror jag att 

minnesanteckningar kan vara ett bra sätt att förbereda sig inför en intervjusituation och för att 

synliggöra för sig själv vad som faktiskt görs i arbetet, vilket stod att läsa i informationsbrevet 

som skickades ut till skolkuratorerna. 

  

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen är av abduktivt slag, teorin har funnits med vid formuleringen av intervjuguiden, 

men även empiri i form av tidigare forskning har använts för att formulera de frågor som finns 

med i intervjuguiden (Larsson, 2005). Vid den tidpunkt då syftet formulerades hade det 

teoretiska perspektivet ännu inte valts. Syftet utformades utifrån vad som framkommit av den 

litteraturstudie som genomfördes innan uppsatsarbetet påbörjades, samt utifrån de 

erfarenheter jag hade från praktiktiden som skolkurator. Larsson (ibid.) skriver att det är 

möjligt att kombinera induktiva och deduktiva moment i en undersökning. Genom 
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litteraturstudien och erfarenheten från praktiktiden i relation till de teoretiska begreppen anses 

studien vara av abduktivt slag.  

     Analysen av resultatet har genomförts utifrån det teoretiska perspektivet tidsgeografi. 

Perspektivet används i uppsatsen för att förklara skolkuratorernas arbetssituation med 

tillhörande inre och yttre villkor. De teoretiska begreppen som används vid analysen är: lokal 

ordningsficka, tidrum, projekt och aktiviteter, restriktioner och resurser. Utifrån dessa 

begrepp kan även skolkuratorernas förhandlingsposition i förhållande till andra aktörer 

förklaras samt vad denne har för möjligheter att få sina åsikter lyssnade på. Genom att 

använda dessa teoretiska begrepp genomförs ett försök att förklara hur skolkuratorerna själva 

kan påverka sitt arbete men även hur andra yttre faktorer påverkar deras arbete som till 

exempel skolledning och andra aktörer.  

     Det är inte teorin som har huvudfokus i uppsatsen, utan det är skolkuratorernas 

föreställningar av det skolkurativa arbetet som de uttryckte vid intervjuerna som har varit 

studiens fokus. Det teoretiska perspektivet användes som hjälp för att formulera 

intervjuguiden. Dock är det inte enbart det teoretiska perspektivet som har legat till grund för 

intervjuguiden, utan även vad som framkommit av den tidigare forskningen har använts för att 

klargöra vad som kunde vara intressanta intervjufrågor för studien. Utifrån den tidigare 

forskningen har mönster om det skolkurativa arbetet framträtt och med avseende på dessa 

gemensamma mönster uppstod frågan om hur det skolkurativa arbetet bör vara utifrån 

skolkuratorerna själva i relation till vad det är idag.  

Teorimotivering 

Att använda tidsgeografi som teoretisk utgångspunkt motiveras med att de tidsgeografiska 

begreppen kan förklara skolkuratorernas arbetsvillkor. De tidsgeografiska begreppen kan även 

användas för att analysera de hinder och främjande faktorer kuratorerna upplever i arbetet. 

Det teoretiska perspektivet har funnits med redan vid formulerandet av intervjuguiden för att 

fånga in de frågor som är väsentliga för perspektivet, såsom till exempel skolkuratorns 

förhandlingsposition med resurser, hur samarbeten kan hindras av restriktioner och hur 

fysiska platser kan vara både en restriktion och en resurs.  

 

Etiska överväganden 

Etiska övervägande finns med under hela uppsatsskrivandet (Kvale, 1997). Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer har stått till grund under uppsatsens gång (Esaiasson et al, 2005). 

Framförallt blev konfidentialitetskravet påtagligt då identifierbar information kom fram i två 

av intervjuerna. Det handlade om information som var intressant för resultatet och därför låg 
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intresse i att få ta med informationen i uppsatsen. Varför dessa resultat var intressant för 

uppsatsen var att detta var något som skiljde dessa två kuratorer från de övriga. Detta ansågs 

vara intressant och relevant för uppsatsen eftersom det visar på hur varierande det 

skolkurativa arbetet kan vara samt för att de två kuratorerna beskrev dessa inslag 

avdramatisera skolkuratorsrollen. Kontakt togs med de två intervjupersonerna via e-mail för 

att fråga hur de ställde sig till att uppgifterna tas med. De informerades om risken att bli 

igenkända om resultatet tas med, och att om de ville skulle uppgifterna utelämnas. De skrev 

båda tillbaka att det gick bra att ta med uppgifterna i uppsatsen och gav sitt godkännande (jmf 

Kvale 1997). 

     Både i informationsbrevet som skickades ut samt vid intervjutillfället informerades 

intervjupersonerna om uppsatsens syfte, frivillighet - att hon har rätt att dra sig ur när som 

helst utan vidare förklaring, konfidentialitet samt nyttjandekravet - att det endast är jag som 

forskare som har tillgång till intervjumaterialet (Kvale, 1997; Esaiasson et al, 2005). 

Intervjupersonerna informerades även om att handledare och examinator kan kräva att få ta 

del av intervjumaterialet. Dock handlade intervjufrågorna om deras arbete och tankar om 

arbetet och inte om direkt känsliga privata frågor. Ett etiskt dilemma som jag som intervjuare 

ställdes inför var om jag skulle berätta om min tidigare praktiktid som skolkurator. Till slut 

gjordes valet att inte berätta det innan intervjuerna. Anledningen till detta beslut var risken att 

intervjupersonerna skulle ta för givet att intervjuaren visste vad de talade om. Oron låg i att 

svar på frågor skulle avslutas med till exempel: ”jamen du vet…” och att vid transkriberingen 

skulle jag faktiskt inte veta. En intervjuperson frågade innan intervjun varför just detta ämne 

hade valts och hon fick då reda på kopplingen till det skolkurativa arbetet. 

     Urvalspersonerna presenteras inte närmre än att de är skolkuratorer på högstadiet eller 

gymnasiet och att fyra av fem är anställda vid en extern resursenhet och den femte är anställd 

av rektor på skolan. Inte heller kommunen de arbetar i namnges eller beskrivs närmre. Detta 

är för att skydda personerna från att kännas igen. Att använda en kvalitativ studie på ett litet 

antal intervjupersoner som dessutom arbetar inom samma kommun kan påverka 

anonymiteten. Risken finns att de själva vet vilka som har deltagit i uppsatsen eftersom några 

är kollegor och talar med varandra, vilket visade sig hade skett i detta sammanhang. Dock är 

det då på deras egna villkor att berätta för varandra om deltagandet i uppsatsen. Det jag som 

forskare kan göra är att hålla min del av avtalet, att inte förmedla till andra vem som har sagt 

vad samt att anonymisera intervjupersonerna så långt möjligt i uppsatsen vilket har gjorts 

genom att resultaten har redovisats i grupp och citaten är anonyma.  

     Ett annat dilemma som uppstod var huruvida jag behövde rektor eller chefens 

godkännande för att genomföra intervjuerna. Till slut beslutades att ingen kontakt med rektor 
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och chef skulle tas då detta kunde minska anonymiteten av intervjupersonerna. Dessutom var 

det inte heller vid detta tillfälle säkert om känslig och utpekande information om arbetsplatsen 

skulle uppkomma eller ej som skulle kunna påverka intervjupersonens arbetsliv. 

 

Validitet 

I stora drag handlar validitet om frågan om vi undersöker det vi säger oss undersöka 

(Esaiasson et al, 2005). Uppsatsens syfte handlar om att nå skolkuratorers tankar och 

erfarenhet kring deras arbete, därför var det ett naturligt val att intervjua just skolkuratorer. 

Därtill, för att försäkra att intervjuerna skulle leda till att besvara syfte och frågeställningarna 

genomarbetades intervjuguiden väl. Till en början tematiserades intervjuguiden övergripande, 

för att därefter organisera temana under frågeställningarna. Temana specificerades till 

huvudfrågor med detaljerade underfrågor, med förtydligande följdfrågor. Detta för att så långt 

möjligt operationalisera de teoretiska begreppen (ibid.) (som exempelvis projekt och 

aktiviteter).  

     För att kontrollera att intervjuguidens frågor var förståeliga och att de var kopplade till 

syftet och frågeställningarna genomfördes testintervjuer. Försökspersonerna fick svara på 

frågorna och ge kommentarer på frågornas utformning. Testintervjuerna genomfördes med, 

för studien, utomstående personer, det vill säga personer som inte arbetar som skolkuratorer. 

De testintervjuades uppgifter var att lyssna på frågorna och ge kommentarer på om frågorna 

var tydliga, välformulerade och om de uppfattades på det sätt som var meningen. Därtill fick 

de ge förslag på vad som skulle behöva ändras och vad som fungerade bra. Tanken med 

testintervjuerna var att det efter första intervjuerna skulle visa sig att intervjufrågorna var 

otydliga och vagt formulerade. Meningen vara att minimera risken att någon av intervjuerna 

skulle bli oanvändbar på grund av intervjuguiden.  

     Andra faktorer som kan påverka validiteten är tillförlitligheten hos intervjupersonernas 

svar (Kvale, 1997). I denna uppsats är förhoppningen att intervjupersonernas svar är 

tillförlitliga. Med tanke på kuratorernas akademiska och med intervjuarens jämförbara 

utbildning kan risken för maktasymmetri (att intervjuaren sitter med makten, (Kvale, 1997)) 

vid intervjusituationen tänkas vara liten om inte motsatta. De har själva gått liknande 

utbildningar som intervjuaren och genomfört liknande uppsatsarbete och intervjupersonerna 

verkade avslappnade och trygga i intervjusituationen. Under intervjuerna upplevde jag dem 

alla som säkra i sina berättelser om sina föreställningar av det skolkurativa arbetet. Även 

deras yrkesutövning kan ha haft en positiv inverkan på validiteten då det framförallt handlar 

om samtalssituationer med främmande människor, vilket kan påminna om en 
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intervjusituation. De intervjuade upplevdes mestadels som avslappnade och bekväma i 

intervjusituationen, vilket påverkade mig som intervjuare i en positiv riktning Intervjuerna 

utfördes dessutom på en, för kuratorerna, trygg plats, deras eget rum. Vid intervjuerna hade 

jag även fördelen att kunna fråga direkt om det var något som jag inte förstod eller ville ha 

förtydligat. 

     Med anledning av uppsatsens urval kan det diskuteras om resultatet i uppsatsen har 

påverkats. Urvalspersonerna arbetar alla inom samma kommun och vissa av dem är kollegor. 

Frågan hur resultatet kan ha påverkas av detta är väsentlig att fundera på. Med avseende på att 

de intervjuade kuratorerna arbetar inom samma kommun och vissa inom samma organisation 

kan man tänka sig att de alla är påverkade av kommunens riktlinjer och traditioner om vad 

som ska ingå i det skolkurativa arbetet och hur det ska utföras. Om det är så att de intervjuade 

skolkuratorerna är påverkade av kommunens riktlinjer och traditioner kan detta ha påverkat 

uppsatsens resultat på så sätt att det skolkurativa arbetet verkar innehålla mer lika och 

gemensamma mönster än vad det i övrigt gör. 

     Att urvalet helt bestod av kvinnor kan även ha påverkat resultatet, detta är även 

anledningen till att skolkuratorerna benämns ”hon” i uppsatsen. Det kan tänkas att just det 

faktum att alla var kvinnor påverkar vilka som söker upp och tar kontakt med dem, och det 

kan möjligtvis även påverka deras arbetssätt. Det här är frågor som är värda att tänka på men 

huruvida det kvinnliga urvalet har påverkat resultaten i denna uppsats är svårt att avgöra, det 

går bara att spekulera i.  

      

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om frågan om undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt sätt 

(Kvale, 1997). Bristande reliabilitet, enligt Esaiasson et al (2005), orsakas framförallt av 

slump- och slarvfel under intervjuerna och vid databearbetningen. Dessa slump- och slarvfel 

kan handla om svårlästa anteckningar, hörfel med mera (ibid.) För att höja reliabiliteten lades 

stor vikt vid att formulera intervjufrågorna väl, vilket var anledningen till att testintervjuer 

utfördes. Under intervjuerna med skolkuratorerna ställdes, förutom följdfrågor, även 

förtydligande frågor för att undvika missförstånd samt för att få konkreta exempel på 

intervjusvaren. Dessutom användes bandspelare vid intervjuerna för möjligheten att lyssna på 

intervjuerna om igen (Kvale, 1997). Tyvärr har även detta sina brister då störningar på bandet 

kan uppkomma, vilket skedde i ett av fallen. Vid transkriberingen var det svårt att höra allt 

som sades på bandet och därför kan relevant information för resultatet ha gått miste. Den på 

bandet bortfallna informationen fylldes så mycket som möjligt i av anteckningar från 
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intervjun samt intervjuarens minne. Även detta kan påverka reliabiliteten då minnet inte är 

helt tillförlitligt samt att intervjuanteckningarna var korta och sammanfattande. I efterhand har 

det ändå bedömts att resultatet inte har påverkats avsevärt av den bortfallna informationen. 

Bedömningen görs på att de flesta luckorna fylldes i, samt att det huvudsakliga i kuratorns 

arbete och hennes tankar om det lyckligtvis fanns med på bandet. 

      

Generaliserbarhet 

För att generalisera resultatet vid kvalitativa studier kan analytisk generalisering användas 

(Kvale, 1997). Kvale (ibid.) skriver att en analytisk generalisering används för att utifrån 

resultatet försöka förutse vad som skulle kunna hända i en annan situation beroende på 

likheter och skillnader situationerna emellan. Uppsatsens resultat har visat sig stämma 

överens såväl intervjupersonerna emellan men även med tidigare forskning som har gjorts 

inom ämnesområdet. Trots att resultatet stämmer väl överens med den tidigare forskningen är 

det viktigt att ha i åtanke vad den tidigare forskningen består av för litteratur. Under avsnittet 

tidigare forskning presenteras den valda litteraturen och en del är erfarenhetsbaserat och 

därmed inte säkert att vad som står i den litteraturen är allmängiltig för Sveriges 

skolkuratorer. Genom att ha detta i åtanke genomförs ändå ett försök till generalisering av 

resultaten vilket anses vara relevant trots bristen på forskningsbaserad litteratur.   
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TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt syftar till att ge en bild av tidigare forskning som har gjorts på uppsatsämnet. 

Skolkuratorns arbete presenteras och de olika arbetsområdena beskrivs kortfattat. Efter 

genomgången av den tidigare forskningen finns en sammanfattande text av vad som har 

framkommit om skolkuratorer.  

     Den litteratur som har använts i uppsatsen är av varierande karaktär och framförallt svensk 

litteratur har använts. Den forskningsbaserade litteraturen som har använts är en avhandling 

av Backlund (2007) samt tre c-uppsatser, vilka är Axelsson och Israelsson (2007), 

Osmancevic och Sigvardsson (2006) samt Thörewik och Zandén (2007). D-Wester och 

Lauritzen (2004) är en kartläggning över skolkuratorers arbete med enskilda elever. Vidare 

har följande litteratur använts: Unho Saers (2002) som är en rapport som gjorts i samarbete 

mellan Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund, Akademikerförbundet SSR och 

Barnombudsmannen samt en SOU rapport (2000:19). D-Wester (2005) kan sägas vara mer 

erfarenhetsbaserad litteratur med utgångspunkt i styrdokument samt eget arbete inom skola.                  

     Det som skiljer denna uppsats från de andra är frågan om vad det skolkurativa arbete är 

idag och vad det borde vara utifrån skolkuratorernas egna perspektiv och tankar.  

 

Allmänt om skolkuratorer 

Backlund (2007) har skrivit en avhandling om elevvårdsarbetet i grundskolan. Studien är 

upplagd i två delstudier. Den första är av kvantitativ art och telefonintervjuer har genomförts 

med rektorer, eller andra från skolorna som har representerat skolledningen, på 100 

slumpartade skolor i Sverige med en svarsfrekvens på 97 %. Telefonintervjuerna skedde för 

att få svar på frågor om elevvårdens organisering och praktik. Den andra delstudien 

genomfördes med hjälp av fallstudier, observationer, intervjuer och tiddagböcker och var av 

kvalitativ art. Medlemmar ur elevvården från två skolor och lika många Stockholmsförorter 

deltog i denna delstudie. Denna del av avhandlingen har i huvudsak fokuserats på 

skolsköterska och skolkurator vid de båda skolorna samt samordnaren vid Ilonskolan och 

skolpsykologen vid Ekbladsskolan (fingerade namn på skolorna). På Ilonskolan var 

skolkuratorn lokalt anställd av rektor på skolan och på Ekbladsskolan var kuratorn externt 

anställd av en resursenhet. Backlunds (ibid.) resultat från den första delstudien, visar att en 

majoritet av skolorna (84 %) har tillgång till en extern resursenhet i kommunen. Därtill fann 

Backlund att ungefär hälften av delstudiens kuratorer var anställda av en extern resursenhet 
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(55 %). Eftersom denna uppsats handlar om skolkuratorer och skolkurativt arbete presenteras 

framförallt resultat från Backlunds avhandling som har med skolkuratorer att göra.  

     Backlund (2007) samt andra författare har funnit att skolkuratorer är de som främst står för 

stöd och råd i skolan till elever, familjer, skolpersonal samt arbetar med konflikter, externa 

kontakter och planering (se t ex D-Wester & Lauritzen, 2004 och SOU 2000:19). Vidare 

skriver Backlund (2007) att det verkar som om skolkuratorn har en viktig roll i utåtriktat 

arbete. Knappt hälften av de intervjuade representanterna för skolorna ansåg att skolkuratorn 

på deras skola ägnade sig åt huvudsakligen direkta insatser. Detta tyder, enligt Backlund 

(ibid.), på att konsultation är en stor del av skolkuratorernas arbete och hennes resultat visar 

att de kuratorer som var externt anställda ägnade sig i högre utsträckning åt konsultativt 

arbete.      

     Axelsson och Israelsson (2007) har skrivit en c-uppsats med syfte att ge en insyn i det 

sociala arbetet som utförs i den svenska grundskolan utifrån skolkuratorns perspektiv. 

Resultat i Axelssons och Israelsson (ibid.) uppsats tyder på att de intervjuade skolkuratorerna 

upplevde en hög arbetsbelastning som ledde till att de inte hann med allt de ville. För att på ett 

bra sätt klara av sina arbetsuppgifter deltog alla kuratorer vid professionell handledning några 

gånger per termin. Detta ansågs av de intervjuade kuratorerna som en nödvändighet för att 

klara av arbetet samt sågs det som en kompetensutveckling som kommer eleverna till fördel 

(ibid.) 

 

Kortfattat om skolkuratorers arbetsuppgifter 

Skolkuratorernas arbetsuppgifter är många och består av arbete på individ-, grupp- och 

organisationsnivå (SOU, 2000:19). De vanligaste arbetsuppgifterna handlar till stor del om 

elevarbete, förebyggande arbete i skolmiljön, samtal med föräldrar, handledning och 

konsultation av lärare, grupparbete och klassarbete samt samarbete inom och utanför skolan 

(D-Wester & Lauritzen, 2004). Enligt D-Wester (2005) går det förebyggande arbetet ut på att 

skapa en bra miljö för lärande och utveckling i skolan och det är vanligt att skolkuratorer 

arbetar med pojk- och flickgrupper (Unho Saers, 2002). D-Wester (ibid.) skriver att arbete 

med hela klasser eller pojk- och flickgrupper gynnar klassklimatet och forskning har visat att 

ett positivt klassklimat ger ett positivt inlärningsklimat. Grupp- eller klassarbete kan bli 

aktuellt genom att en lärare/mentor efterfrågar det, eller genom ett EVT (elevvårdsteamträff) 

eller föräldramöte. I grupparbetet genomförs olika övningar som har med tillfällets tema att 

göra, det kan vara presentationsövningar, samtalsövningar, forumspel eller 

värderingsövningar (D-Wester & Lauritzen, 2004).  



 20 

     Axelsson och Israelsson (2007) skriver att de intervjuade skolkuratorerna i deras uppsats 

uttryckte att det från organisationsnivå fanns en uttalad önskan om att kuratorerna skulle 

arbeta mer förebyggande i grupper. Detta upplevdes omöjligt att leva upp till från skolans håll 

(ibid.). Vidare skriver Axelsson och Israelsson (ibid.) att de i sina resultat såg att de flesta 

skolkuratorernas egna önskemål var att arbeta mer individinriktat. En del skolor har infört 

ämnet Livskunskap där frågor om relationer och mänskliga sammanhang tas upp, samt hälsa, 

levnadssätt och värderingar (D-Wester, 2005). I detta ämne bör skolkuratorn enligt D-Wester 

(ibid.) ha en naturlig del.  

   

Samtal  

En av de vanligaste arbetsuppgifter och insatser den svenska kuratorn sätter in är enskilda 

stödsamtal framförallt med elev, men även med lärare/mentor, skolledning och föräldrar (D-

Wester & Lauritzen, 2004). De enskilda samtalen med elever är av både spontana och 

inbokade slag (Unho Saers, 2002). 

     I Backlunds (2007) andra delstudie har två skolkuratorer deltagit, en som var externt 

anställd av en resursenhet (Ekbladsskolans kurator) och en som var anställd av rektor på 

skolan (Ilonskolans kurator). Backlunds (ibid.) resultat visar att samtal i olika former är det 

dominerande arbetsområdet i kuratorernas arbete. Samtalen kan vara av olika slag och handla 

om exempelvis självförtroendestärkande samtal, familjesamtal, värderingsövningar och 

samtal kring konflikthanteringar. Även Axelsson och Israelsson (ibid.) samt Osmancevic och 

Sigvardsson (2006) har funnit resultat som tyder på att den huvudsakliga arbetsuppgiften för 

de intervjuade skolkuratorerna var samtal, antingen i grupp eller enskilt. Osmancevic och 

Sigvardssons (2006) c-uppsats handlar om skolkuratorers problemlösningsprocess med 

högstadieelever. Även denna uppsats har en kvalitativ ansats och fem skolkuratorer har 

intervjuats. Skolkuratorerna i Osmancevic och Sigvardssons (2006) uppsats uppgav att 

familjen vanligtvis kunde involveras i ett elevärende genom exempelvis familjesamtal eller 

stöttnings- eller motivationssamtal med föräldrar (ibid.). Resultat har funnits som visar på att 

samtalens innehåll är av stödjande, rådgivande och behandlande karaktär och att 

behandlingsarbetet oftast har en problemlösande funktion (Axelsson & Israelsson, 2007; 

Osmancevic & Sigvardsson, 2006). 
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Samtalsmetod 

Axelsson och Israelsson (2007) har funnit resultat som tyder på att skolkuratorer inte arbetar 

efter någon vedertagen metod. De fick däremot exempel på metodinslag som skolkuratorerna 

använde sig av i samtal och dessa inslag var psykodynamiska inslag, språksystemiska inslag 

med reflekterande samtal samt lösningsfokuserade inslag. Författarna skriver dessutom att de 

i resultaten såg outtalade metodinslag vilka författarna skrev var att ständigt bekräfta eleven 

samt att ständigt påminna sig om att se problemen från elevens perspektiv (ibid.). Vidare 

skriver Axelsson och Israelsson (2007) att syftet med samtalen ser olika ut beroende på 

problemets art. Även Osmancevic och Sigvardsson (2006) skriver att de har funnit resultat 

som tyder på att skolkuratorerna arbetar delvis lösningsfokuserat med tanke på att kuratorerna 

tillsammans med eleven gör en plan för hur de ska gå tillväga med det problem eleven 

kommer med. När planen har upprättats följer de upp de uppsatta målen som de kommit 

överens om. Som exempel på verktyg och redskap som kan användas i samtal ger D-Wester 

(2005) förslag på nätverkskartor, lösningsfokuserade skalfrågor eller träning i konkreta 

färdigheter. 

     De båda kuratorernas elevkontakt i Backlunds (2007) studie bestod framförallt av bokade 

samtal med enskilda elever eller elever i grupp. Backlund (ibid.) skriver att de båda 

kuratorerna uppgav att de prioriterade elevsamtalen högt och att samtalen ofta utgick från ett 

definierat problem. Med tanke på detta definierade problem, skriver Backlund (ibid.) att 

samtalen har en terapeutisk karaktär. Syftet med samtalen kan vara olika, men exempel som 

ges i Backlunds avhandling är att lösa konflikter eller att stärka en elevs självförtroende. De 

arbetsuppgifter som var centrala för kuratorerna var, enligt Backlund (ibid.), elevsamtal, 

kontakter med myndigheter och verksamheter utanför skolan samt lärarkonsultation. Dessa 

arbetsuppgifter utförs även av andra professioner inom skolan och detta tolkar Backlund har 

att göra med att skolkuratorer saknar egna teknologier (2007). För att söka kunskap skriver 

Backlund (2007) att skolkuratorerna använde sig av kurser, litteratur, Internet samt andra 

kollegor (ibid.). 

 

Samarbete inom skola 

Backlund (2007) skriver om elevvårdsteamträffar (EVT), ett tillfälle där skolpersonal deltar 

för att diskutera elevärenden. De vanligaste professionerna som deltar vid dessa är rektor, 

skolsköterska och skolkurator, men även studie- och yrkesvägledare, lärare och skolpsykolog 

kunde ibland delta. De drag som Backlund (ibid.) fann var gemensamt mellan skolorna för 

EVT var att det under mötena utbyttes information om enskilda elever, eventuella problem 
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ventilerades, samt att det där samordnades och planerades insatser. Backlund (ibid.) skriver 

vidare att dessa möten prioriterades högt av mötesdeltagarna. Detta är resultat som även 

framkommit i rapporten Från dubbla spår till elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, 

hälsa och utveckling (SOU 2000:19). D-Wester (2005) skriver att det ibland kan vara 

betydelsefullt att sätta in insatser från olika håll för att täcka hela problemområdet, och då kan 

EVT: n fungera som ett tillfälle att bestämma vad som ska göras av vem. Insatser kan sättas in 

av professioner som skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger, dessa kan även 

samarbeta kring eleven (ibid.). 

     Ett annat forum där kuratorerna deltar i är elevvårdskonferenser (EVK). Vid frågan om vad 

ett EVK var fick Backlund (2007) olika svar men att det var ett möte där föräldrar, elev, 

elevvårdare och rektor deltog. Det viktigaste kriteriet verkade enligt Backlund vara att 

föräldrar deltog. Andra förslag på vad ett EVK var att det var ett tillfälle att planera en åtgärd 

och ta beslut kring en elev. Både själva EVK: n och utformningen av mötet kan skilja sig åt 

mellan skolor (ibid.). 

     Vad det gäller samarbete med lärare säger skolkuratorerna i Axelssons och Israelssons 

(2007) uppsats att lärarkontakt sker kontinuerligt och att det, enligt kuratorerna, finns en 

önskan från skolledningen att de ska arbeta mer mot lärarna i form av handledning. I 

uppsatsen ställde sig många av kuratorerna kluvna till denna arbetsuppgift då de uttryckte att 

handledning kräver djupare kunskaper än bara allmänna råd. Även i Osmancevic och 

Sigvardssons (2006) och Backlund (2007) uppger skolkuratorerna att de handleder lärare.  

      

Samarbete med andra instanser 

Vad det gäller samarbete med andra instanser framträder skolkuratorn som en viktig person i 

Backlunds (2007) avhandling. Av de skolor som hade skolkurator hade dessa en mer 

regelbunden kontakt med polis och BUP än skolor utan skolkurator. I samarbetet med 

socialtjänsten skriver Backlund att skolkuratorn inte har en lika framträdande roll som med de 

två ovanstående instanserna. Thörewik och Zandén skrev en c-uppsats 2007 som handlar om 

samverkan mellan skola och socialtjänsten. Uppsatsen är kvalitativ och intervjuer 

genomfördes med två socialsekreterare, en lärare och en skolkurator från högstadiet. 

Författarna tar upp resultat som visar på när en samverkan blir aktuell mellan de två 

verksamheterna. Från skolans håll blir en samverkan aktuell antingen när det finns 

problematik runt en elev som inte rör det pedagogiska. Det andra tillfället när en samverkan 

blir aktuell är när skolan får reda på att en elev far illa på något sätt och därmed har 

anmälningsplikt. Behovet av samverkan från socialtjänstens håll uppstår då anmälan från 
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skolan kommer in om en elev eller om en ansökan från föräldrarna kommer till socialtjänsten 

om involverar skolan. Det händer även att skolan ringer till socialtjänsten för konsultation vid 

oro om en elev eller för att fylla på information till en anmälan eller för att se efter hur det går 

i ett ärende (ibid.).  

 Nackdelar samverkan skola och socialtjänst 

Osmancevic och Sigvardsson (2006) har skrivit en c-uppsats som handlar om skolkuratorers 

problemlösningsprocess med högstadieelever. Även denna uppsats har en kvalitativ ansats 

och fem skolkuratorer har intervjuats. I uppsatsen tar författarna upp samverkan med parter 

utanför skolan som en försvårande faktor för skolkuratorernas problemlösningsprocess. Det 

som nämns vara försvårande av skolkuratorerna är till exempel när de lämnar över ett ärende 

till socialtjänsten och inget händer, eller att olika parter har olika perspektiv på problemet. 

Kuratorerna i Osmancevic och Sigvardssons (ibid.) uppsats uttryckte att det kan vara svårt att 

veta vem som ska göra vad i samarbetet med socialtjänsten och att risken då finns att inget 

blir gjort för ingen gör något. Vidare uttryckte kuratorerna att skolans och socialtjänstens 

ansvarsområden kan krocka, skolan kan tycka att något är socialtjänstens uppgift och tvärtom. 

Dessutom kan de olika verksamheternas olika perspektiv krocka med varandra. Det som 

framförallt verkar upplevas negativt för skolkuratorerna enligt författarna är återkopplingen 

från socialtjänsten (ibid.). Detta antagande baseras på uttalanden från kuratorerna där de 

uttrycker att det är jobbigt att anmäla till socialtjänsten och inte få reda på vad som händer 

därefter. En kurator uttrycker att det är socialtjänstens sekretess och arbetsrutiner som upplevs 

försvårande (ibid.). 

Fördelar samverkan skola och socialtjänst 

Thörewik och Zandén (2007) skriver att de intervjuade personerna poängterade att skola och 

socialtjänst är två olika arenor som har olika roller. Dessa olika arenor och roller är, enligt de 

intervjuade personerna, viktiga att hålla isär men de medför nytta av och för varandra. Citat 

som redovisas i uppsatsen beskrev att skolans vinster av samverkan med socialtjänsten är att 

socialtjänsten har en arsenal av verktyg som skolan saknar och som kan användas när 

ungdomar behöver stöd. Vinsten för socialtjänsten blir att skolan blir socialtjänstens ögon och 

öron, det är skolan som träffar ungdomarna på daglig basis samt har föräldrakontakt. Med 

tanke på den dagliga kontakten får skolan en stor kännedom kring ungdomarna och därför kan 

de tidigt se hur eleverna mår eller har det (ibid.).  

     På frågan om varför skola och socialtjänst ska samverka och vilka mål som finns med detta 

verkar intervjupersonerna eniga. Det huvudsakliga syftet och målet med samverkan är att det 

ska ske för elevens/klientens bästa (Thörewik & Zandén, 2007). Enligt författarna poängterar 



 24 

socialsekreterarna att samverkan är viktig då den ökar medvetenheten om vad respektive 

arena gör samt att samverkan kan ge en helhetsbild över ungdomarnas/elevernas situation. 

Vidare uppger intervjupersonerna att en samverkan kan öka möjligheten för tidig upptäckt av 

problem som kan leda till att insatser sätts in i ett tidigt skede. Skolkuratorn uppger att 

effektivisering är ett mål med samverkan (ibid.).  

 

Sammanfattning 

Skolkuratorer har ett varierande arbete som handlar om arbetsuppgifter på olika nivåer, dessa 

arbetsuppgifter ligger på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Den huvudsakliga 

arbetsuppgiften för skolkuratorn är samtal av olika slag. Samtalen som skolkuratorn utför kan 

handla om enskilda samtal med elever, lärare, skolpersonal och föräldrar och samtalen kan 

utföras enskilt eller i grupp. I samtalen använder sig skolkuratorn inte av någon särskild 

metod utan samtalen kan innehålla psykodynamiska metodinslag, inslag från det 

lösningsfokuserade perspektivet eller ha ett problemlösande perspektiv.  

     Skolkuratorer arbetar även förebyggande med grupper och klasser där olika teman 

behandlas. De verktyg och redskap som skolkuratorn använder i detta sammanhang kan vara 

gruppdiskussioner, forumspel, värderingsövningar et cetera. Skolkuratorer handleder och 

konsulterar dessutom lärare. 

     Inom skolan deltar skolkuratorn vid EVT och EVK, forum där elevärenden diskuteras och 

beslut tas om ärenden. Vid EVK deltar föräldrar och i vissa fall eleven för att diskutera kring 

elevens situation i skolan. Andra samarbeten som skolkuratorn arbetar med är kontakt med 

polis, BUP och socialtjänst. Hur dessa samarbeten blir aktuella beror på situationen. 

Samarbetet med socialtjänsten kan bli aktuellt om skolan är orolig för en elev och att denna 

oro inte handlar om den pedagogiska delen av elevens liv. Vid dessa tillfällen gör skolan en 

orosanmälan till socialtjänsten. Huruvida samarbetet med socialtjänsten är något positivt eller 

negativt beror på situationen och vad som händer i samarbetet.  
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TEORETISKT PERSPEKTIV 

I det här avsnittet beskrivs det teoretiska perspektivet tidsgeografi, vad det är och viktiga 

begrepp som används inom perspektivet. Kopplingen mellan tidsgeografi och uppsatsens 

resultat görs genom att skolan som arbetsplats är en lokal ordningsficka innehållande olika 

projekt och aktiviteter (tidsgeografiskt begrepp som definieras längre fram) som skolkuratorn 

tillsammans med övrig skolpersonal utför.  

 

Tidsgeografi 

Tidsgeografi är ett perspektiv som beskriver verkligheten och på samma gång ger ett 

förhållningssätt till den. Perspektivet är processorienterat och dessa processer har rumslig 

förankring (Ellegård, 2001).  

Projekt och aktiviteter 

Inom tidsgeografin finns det två centrala begrepp, vilka är projekt och aktiviteter. Begreppen 

används för att samla in aktivitetsmönster för att därefter göra en kartläggning och 

identifiering av på vilket sätt olika aktiviteter hänger ihop och hur de skapar olika 

aktivitetsmönster i vardagslivet (Ellegård, 2001). Ett aktivitetsmönster kan i denna uppsats 

vara de olika återkommande innehållen i skolkuratorernas arbete. Dessa återkommande 

aktiviteter, såsom exempelvis stödjande samtal och gruppverksamheter blir tillsammans ett 

vardagligt mönster i skolkuratorns arbete, som på sikt leder till en rutin. Aktiviteter tillhör ett 

eller flera projekt och dess syfte är att uppnå projektets mål. Ett exempel på en aktivitet som 

ingår i flera projekt kan i det här fallet vara att skolkuratorn äter lunch i skolan (aktivitet) som 

tillhör både projektet att ta hand om sin kropp, samt projektet att göra finnas tillgänglig för 

eleverna (ibid.). Även att göra ingenting kan ses som en aktivitet eftersom det tar upp tid och 

den som gör ingenting tar upp plats (Hägerstrand 1991).            

     Hur flödet av aktiviteter under dagen slutligen utformar sig beror på förhandlingar och 

beslut som skett under dagen och det finns vissa restriktioner som kan påverka resultatet av 

aktivitetsflödet (Ellegård, 2001). Det är ordnade upprepade aktiviteter i vardagen som 

utformar rutiner (ibid.). 

     Projekt kan beskrivas som ett större målinriktat sammanhang. I ett projekt ingår flera olika 

typer av aktiviteter och olika projekt kan konkurrera om samma resurser, både materiella eller 

utrymme i rum och tid (Hägerstrand, 1991). Ett projekt kan vara antingen kort- eller 

långsiktigt och aktiviteterna som ingår i projektet leder till samma mål (Ellegård, 2001). 

Ellegård (ibid.) skriver att vad en människa gör i sin vardag grundar sig i formuleringar i 
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tankarna om vad hon vill och vad hon kan göra. Dessa tankar omformas därefter till påtagliga 

projekt där strävan är att förverkliga dessa. Detta förverkligande av projekt görs genom att 

utföra de aktiviteter som krävs för att realisera projektet. För att uppnå projektets mål måste 

aktiviteterna ofta synkroniseras med andra människors och organisationers aktiviteter. 

Människans vardag består inte enbart av projekt som hon själv vill genomföra utan olika 

projekt kan konkurrera med varandra (ibid.).  

Individ- och organisationsprojekt      

Ellegård (2001) skriver att det finns två olika typer av projekt, vilka är individprojekt och 

organisationsprojekt. Individprojekt betyder att individen genomför aktiviteter för att nå sina 

egna uppsatta mål. Organisationsprojekt handlar om att några av de människor som arbetar 

inom en organisation ställer upp mål för organisationen och att ett antal människor tar del av 

projektets utförande. De två projektstyperna kan inneha samma aktiviteter och överlappa 

varandra, men som sagt kan syftena skilja sig åt. Ellegård (ibid.) skriver att en grogrund för 

konflikter och maktkamper finns på arbetsplatser eftersom individ- och organisationsprojekt 

kan vara olika och därmed ställs krav på organisationsmedlemmarna och prioriteringar måste 

göras för att beslut ska kunna förhandlas fram. Strävan efter att nå det gemensamma målet 

förhandlas fram genom konfliktlösning och kompromisser (ibid.). 

Restriktioner och resurser  

I vardagslivet anpassar människorna sig efter olika typer av restriktioner, som det kallas inom 

tidsgeografin (Ellegård, 2001). Dessa restriktioner skapar tillsammans en ram där 

människorna bildar en unik ordning. Den unika ordningen bildas genom valmöjligheter som 

finns inom ramen för restriktionerna, tillsamman bildar de olika restriktionerna och den unika 

ordningen en struktur i vardagen. Trots den negativa klangen hos begreppet restriktioner, kan 

dessa även upplevas som resurser. Huruvida restriktioner ses som resurser eller ej har att göra 

med hur de upplevs av dem som kringgärdas av restriktioner (Wihlborg, 2001). Ett exempel 

kan vara ålder, att vara ung som skolkurator kan möjligtvis ses som en restriktion i kontakten 

med elever, men i kontakten till föräldrar kan möjligtvis en ung skolkurator vara en 

restriktion.  

     Några av de olika restriktionerna kan vara; auktoritetsrestriktioner som är skapade av 

organisationer där legitimiteten och beslutanderätten är ”institutionellt befästa i lagar, regler 

och förordningar” (Ellegård, 2001 s 41). Vidare talar Ellegård (ibid.) om 

kopplingsrestriktioner som handlar om löften, tillit och skyldigheter. Kopplingsrestriktioner 

kan tolkas på olika sätt, en tolkning av dessa i denna uppsats är att kopplingsrestriktioner 

handlar om löften, tillit och skyldigheter och detta har att göra med mänskliga relationer och 
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vad som pågår dem emellan. Det är mellan människor dessa tre kopplingar utspelar sig och 

hur människor i en organisation förhåller sig till dessa påverkar deras relation. Ett exempel 

där kopplingsrestriktioner kan vara en resurs är vid exempelvis möten på skolan. Hur 

relationen mötesdeltagarna emellan utvecklas och påverkas har att göra med om de alla vet 

vad som väntas av en i mötet och om personerna uppfyller detta. Ett skolmöte kan i sådana 

fall vara främjande, en resurs, för skolpersonalen och deras arbete. I motsatt tappning kan 

möten i skolan förefalla ostrukturerade och ineffektiva om mötesdeltagarna inte vet vad som 

förväntas av dem och mötet istället kan upplevas som ett hinder i arbetet, en restriktion, att de 

inte får ut något av det.  

     Kapacitetsrestriktioner handlar om de individuella materiella och platsmässiga 

förankringarna människan har och de kunskaper och förmågor hon innehar. Av betydelse är 

människans tillgång till tekniker och fysiska företeelser såsom arbetsplats, utrustning, 

tekniska system, kunskap, ekonomi och andra resurser som underlättar i människans vardag 

(Ellegård, 2001). 

Lokal ordningsficka och tidrum  

Ett annat viktigt begrepp inom tidsgeografi är lokal ordningsficka. En lokal ordningsficka är 

en förklaringsansats för att tydliggöra sammanhang i vardagen. Begreppet lokal ordningsficka 

används inom tidsgeografin för att visa på hur en fysisk plats kan vara betydande vid 

skapande, upprätthållande och återskapande av ordning och sociala relationer. En lokal 

ordningsficka är en fysisk plats med gränser och genom att människor ständigt utför 

aktiviteter i olika projekt bekräftas den ordning som formas utifrån platsens ordnings- och 

regelsystem. En lokal ordningsficka kan tillhöra en annan lokal ordningsficka (Ellegård, 

2001), till exempel kan en arbetsplats vara en lokal ordningsficka som hör till den lokala 

ordningsfickan kommunen 

     Mönster som är relativt stabila över tid bildas genom att projekts varaktighet och 

platsbundenhet utförs på rutin och det är genom dessa projekt med stabila och rutinmässiga 

aktivitetsmönster som en lokal ordningsficka kan identifieras (ibid.). 

     Wihlborg (2001) sammanfattar begreppet lokal ordningsficka genom att skriva att det 

handlar om den av människor skapade ordningen i ett avgränsat tidrum. Wihlborg skriver att 

ett tidrum är 

 

När människor befinner sig på en begränsad yta under en tid. Där 

konkurrerar deras olika önskemål och aktiviteter om utrymme. För 

att hantera denna konkurrens och undvika ständiga förhandlingar och 

konflikter utvecklar medlemmarna rutiner för hur vardagens 
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aktiviteter samordnas och ges utrymme. Dock räcker inte rutiner för 

att hantera allt. Vi måste diskutera och planera vardagen (Wihlborg, 

2001, s 91). 

 

Tidrummet används av aktörerna för att kunna genomföra ett eller flera projekt, dessutom 

använder de resurser som finns tillgängliga samt hanterar restriktioner som blir påfallande 

(Wihlborg 2001). För att kunna kontrollera ett tidrum utan att vara där kan människan ta hjälp 

av olika tekniska hjälpmedel. Exempel på dessa tekniska hjälpmedel kan vara telefon, 

telefonsvarare, dator och mail (Wihlborg 2001). 

     En lokal ordningsficka finns till med fysiskt rumsliga gränser så länge aktörerna ordnar 

dess resurser och innehåll. Utifrån de tillgängliga resurserna och de begränsande 

restriktionerna inom en lokal ordningsficka ordnas olika projekt. Resurser i en lokal 

ordningsficka ger möjlighet för individer att uppfylla sina mål (ibid.).  

 

Tidsgeografins begränsningar 

Tidsgeografin är i sig själv ingen allmängiltig utarbetad teori, däremot kan den användas som 

en förklaringsmodell. Trots avsaknad av teoretisk utgångspunkt i tidsgeografin har valet varit 

att ändå använda perspektivet i uppsatsen. Användningen av tidsgeografin i uppsatsen har 

framförallt varit att anlägga en förklaring på intervjupersonernas upplevelser, hur de kan 

tolkas utifrån tidsgeografin. Konsekvenserna av valet är att det kan finnas andra teorier som 

möjligtvis hade passat bättre vid analysen av resultatet. Men vad det gäller teorier, gör 

forskaren alltid ett val, oavsett vad han eller hon väljer finns det andra teorier som även de 

hade varit applicerbara på studien. Möjligen kan tillämpningen av tidsgeografi som teoretisk 

utgångspunkt vara en början till att den en dag utvecklas till att bli en teori. 
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RESULTAT 

I denna del av uppsatsen presenteras det resultat som har framkommit av intervjuerna. 

Resultatet är uppdelat efter uppsatsens frågeställningar för att underlätta läsningen och 

kopplingen till frågeställningarna. Efter resultatdelen kommer en sammanfattande del av vad 

som kommit fram i resultatet kopplat till tidigare forskning. Efter resultatkapitlet finns ett 

avsnitt där resultatet analyseras utifrån det teoretiska perspektivet.  

Skolkuratorernas arbetsuppgifter 

Alla skolkuratorer i uppsatsen har i grunden samma arbetsuppgifter, men hur dessa läggs upp 

skiljer sig åt. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som skolkuratorerna berättar om är enskilda 

kontakter med elever, som kan handla om stödsamtal och motiverande samtal; förebyggande 

klassarbete och gruppverksamhet, med inslag av värderingsövningar, diskussioner och andra 

gruppövningar; lärarhandledning och lärarkonsultationer i grupp eller enskilt; föräldrasamtal; 

deltagande i elevvårdsteamträffar och elevvårdskonferenser, med övrig personal från skola 

och elevhälsan, vidareslussning samt gruppsamtal (samtal med ett par elever, exempelvis två-

tre kompisar som har hamnat i en konflikt). 

Enskilt elevarbete 

Det enskilda elevarbetet som handlar om stödsamtal och motiverande samtal med elever tycks 

vara detsamma kuratorerna emellan och se nästintill likadant ut. Oftast är det en lärare eller en 

mentor som initierar kontakten mellan elev och kurator. Alla kuratorerna beskrev lärare och 

mentorer som den viktigaste länken till eleverna, de upplevde att det är de som står eleverna 

närmast. Lärare och mentorer ser eleverna i skolan, hur de mår och vad som händer och de 

kan därför tala med elever och motivera dem att träffa skolkuratorn för att prata om problem 

eller vad det kan handla om.  

 

Ofta är det väl så att det går en period när eleverna mår lite dåligt och 

ser lite hängiga ut på lektioner och lärarna försöker prata med dom 

och det kanske kommer fram att dom tycker att livet är jobbigt just 

nu av olika orsaker… Och så säger lärarna att du kanske skulle gå till 

en kurator… och så får jag kontakt med dom på den vägen 

 

Endast en av kuratorerna uppgav att hon hade lika många killar som tjejer i enskilda samtal. 

Resterande kuratorer talade om att det var vanligast att tjejer sökte hjälp hos dem. 

Elevbesöken förklarades vara av både spontana och schemalagda slag, vissa elever sades ha 
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fasta regelbundna och långvariga kontakter medan andra kunde vara spontana engångsbesök. 

En av kuratorerna förmedlade att hon arbetar mycket med elever och lärare tillsammans. 

 

Jag har mycket spontant tillsammans med lärare och elev… Så när 

det är någonting så kommer dom (lärarna, min ant.) hit och tar med 

sig eleven och så sätter vi oss ned här och nu har det här hänt och så 

reder vi ut det… Jag berättar för läraren vad hennes förhållningssätt 

ska vara till eleven för att dom ska kunna mötas på samma nivå så att 

eleven ska gå vidare på nått sätt och inte fortsätta med det gamla 

mönstret.  

 

På frågan om skolkuratorerna arbetar med mobbning svarade de att de finns i efterdyningarna 

av ett mobbningärende, de finns för att kunna samtala med både offret och förövaren, men att 

deras uppgift här är att vara neutral. Därför uppgav de att de inte är med i skolans 

organiserade mobbningsarbete 

Arbetsmetoder och samtal 

Ingen av skolkuratorerna i uppsatsen uppgav att de använder sig av någon enhetlig metod i sitt 

arbete, utan de använder sig av delar från olika metoder. De vanligaste metodinslagen bland 

uppsatsens intervjupersoner var KBT (kognitivt beteendeperspektiv) och lösningsfokuserat 

arbete, därtill fanns även delar av psykodynamiska metodinslag. En av skolkuratorerna 

uttryckte, vilket möjligtvis kan sägas även om de andra kuratorernas samtalsmetod, att hon 

arbetade problemorienterat. Hon utgår från det problem eleven kommer med för att 

tillsammans med eleven klargöra hur den skulle vilja att det är, vad som behöver förändras 

och vad som är svårast i det, för att därefter göra en förändring. 

 

… Jag blandar nog och ger… jag har min egen metod och jag kan 

inte riktigt säga vad den är, utan den är väldigt orienterad kring vilket 

problem man kommer upp med… och gör en förändring för då 

kommer man oftast vidare… får man prata har man oftast lösningen 

själv... och så pekar jag alltid på resurserna. 

 

I intervjuerna visade det sig att det finns många varianter att inhämta kunskap om 

arbetsmetoder och arbetssätt. Mycket kunskap inhämtades från Internet, litteratur, material 

från kurser och från kollegor som varit på kurs. Något som de flesta kuratorerna beskrev vara 

bra kunskapsinhämtning var Lafa: s (Landstinget förebygger aids) kurser som behandlar olika 

ämnen som till exempel sex och samlevnad, hur man samtalar med ungdomar och 

forumteater, vilka var några av de kurser som intervjupersonerna uppgav att de hade deltagit i. 
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Förebyggande arbete, grupp- och klassarbete 

Även dessa arbetsuppgifter visade sig ha liknande inslag kuratorerna emellan, alla kuratorer 

berättade att grupp-, klassarbetet ofta initieras på uppdrag av lärare eller mentor och beroende 

på tid och möjlighet tackar kurator ja eller nej till att arbeta på detta sätt. Skillnaden mellan 

gruppverksamhet och klassarbete i denna uppsats är att med klassarbete menas arbete med 

klassen som helhet och gruppverksamhet är arbete med mindre grupper, till exempel tjej- eller 

killgrupp. Alla intervjupersoner uttryckte att de helst skulle vilja jobba mer förebyggande i 

grupper och klasser, men på grund av tidsbrist får detta ofta skjutas på till förmån för samtal 

som måste komma först. 

 

…Det är lite för hög arbetsbelastning för att hinna med allt det som 

man skulle kunna göra och framförallt det här preventiva 

arbetet…Märker jag att jag har ett högt tryck när det gäller samtal då 

skjuter jag på dom här grupperna för samtalen måste komma först.  

 

I arbetet med grupper och klasser uppgav kuratorerna att det är betydelsefullt att läraren är 

med på kuratorns linje om vad som ska göras i klassen, eftersom det är läraren som finns kvar 

i klassen efteråt och kan fånga upp det som händer när arbetet är avslutat. Därför backar 

kuratorn om hennes och lärarens åsikter om vad klassen behöver går isär. Några av 

kuratorerna uppgav även att de såg det som en fördel om läraren kunde vara med i klass- och 

grupparbetet. Några av de teman som kan behandlas i detta arbete är konflikter, självkänsla, 

samt gruppkänsla. Verktygen som kuratorerna använder sig av sades vara olika övningar 

såsom värderingsövningar, gruppdiskussioner, forumspel, tidningsurklipp som eleverna får 

diskutera kring samt påståendeövningar. 

 

- S: Hur går det till i grupp- och klassarbete? 

- IP: Man brukar ha ett övergripande tema för varje gång och det 

kan ju vara allt ifrån droger, sex och samlevnad, mobbning, 

skola, utseende, det kan vara olika. Och då är det ju mycket 

värderingsövningar, heta stolen, dom ställs inför olika dilemman 

som dom ska ge egna förslag på hur man kan lösa. Eller så kan 

man ha redan förbestämda påståenden som de får ta ställning 

till… Det kan vara av vikt att ha olika lekar, samarbetsövningar, 

jobba för att få ihop gruppen, tvinga in dom i nya 

konstellationer…att man försöker luckra upp dom där.  
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Det förebyggande arbetet kan även bestå av upplysningsdagar om till exempel droger eller 

narkotika, vilket en av kuratorerna berättade att hon hade som återkommande arbetsuppgift. 

Samarbete inom skolan 

Förutom att samarbeta med lärare i dessa grupper och klasser, säger skolkuratorerna att de 

samarbetar med andra professioner. De professioner som undersökningens kuratorer 

förmedlar att de vanligtvis samarbetar med i elevarbetet är skolsköterska, specialpedagog, 

skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare (dessa samt skolläkaren utgör tillsammans 

elevhälsan). Tillsammans med dessa personer håller de i olika grupper, men samarbetar även i 

enskilda elevärenden. Samtliga skolkuratorer berättade att de regelbundet är med på EVT och 

EVK på skolorna. På EVT träffas elevhälsan, rektor och lärare som vill ta upp ärenden om 

elever de oroar sig för av olika anledningar. I detta forum diskuteras elever och ärenden och 

lärare kan bolla funderingar med elevhälsan och beslut kan tas om vad som ska göras för 

eleven.  

 

Det är jag, skolsköterskan, syvaren, lärare och rektor som sitter och 

går igenom ärenden, så vi slår våra kloka huvuden ihop och det är 

ganska bra för att det blir väldigt effektivt… Och istället för att hålla 

på att jaga varandra så är det ganska bra att ta det här. I början tyckte 

jag att det var alldeles för mycket möten, men om man är effektiv 

och har en bra struktur då är dom jättebra. 

 

När en insats har bestämts för en elev uppgav kuratorerna vid intervjuerna att beroende på 

situationen och tidigare kontakter kan insatser för elever vara att samtala med kurator, 

skolsköterska eller möjligtvis att någon utredning ska göras av skolpsykologen. Till ett EVK 

bjuds föräldrar till en elev in, och ibland även eleven för att tillsammans med rektor, mentor 

och, för det mesta, skolkurator diskutera situationen runt en elev, även andra ur elevhälsan 

kan delta beroende på situationen och syftet med mötet. 

     Alla intervjuade berättade också att de samarbetar med sina kuratorskollegor i kommunen i 

den mån att de kan bolla idéer och funderingar kring ärenden, men även att de i vissa fall kan 

lämna över ett ärende på grund av olika skäl, som till exempel att de känner eleven eller dess 

familj på ett personligt plan. Många av de intervjuade skolkuratorerna säger att just möten tar 

upp en stor del av arbetstiden. Dock säger de att mötena upplevs vara effektiva om de har en 

bra struktur, de sägs då vara ett bra forum för att fånga upp elevärenden och få tillfälle att 

samtala med annan personal på skolan kring elever för att finna lösningar och förslag på 

insatser som kan underlätta för eleven i skolan. 
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Samarbete med andra instanser 

Kuratorerna berättade även om andra myndigheter som de samverkar med kring ungdomarna, 

dessa verksamheter och myndigheter är polis, socialtjänst, öppenvårdsverksamheter som 

tillhör socialtjänsten, fältsamordnare, BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och Unga vuxna (en 

samverkan mellan vuxenpsykiatrin, BUP och beroendecenter). Hur samverkan ser ut kan 

variera, det kan handla om handlingsplaner som uppförs tillsammans med andra parter eller 

vidareslussning av elever som behöver stöd från annat håll än skolan. 

 

Kontaktnätet är viktigt för att veta vem man ska vända sig till, men 

även för att kunna slussa vidare elever. 

 

Ett samarbete som pågår just nu är upprättandet av en handlingsplan vid skolvägran. Några av 

dem som är med för att ta fram denna handlingsplan är socialtjänsten och skola. Syftet med 

denna handlingsplan är att var och en ska veta vad som ska göras och vem som ska göra vad 

när en elev skolvägrar. Flera av kuratorerna upplevde vid intervjuerna detta som något bra då 

skolvägran sades ha blivit ett återkommande problem i kommunens skolor. 

Lärarhandledning och lärarkonsultation 

Under intervjuerna berättade kuratorerna om lärarhandledning och lärarkonsultationer. De 

berättade att det handlade om både spontana (som i denna uppsats kallas konsultation) och 

schemalagda tillfällen. Ofta knackar lärare på hos kuratorn för att rådgöra om någon elev, 

eller så haffar de kuratorn i korridoren eller matsalen för spontan konsultation. Vid 

schemalagda handledningstillfällen träffar kuratorn antingen en enskild lärare eller en grupp 

eller ett arbetslag för att finnas som stöd och bollplank för deltagarna. Kuratorns uppgift vid 

handledningen är att lägga fram nya perspektiv på hur man kan se på och vad man kan göra 

med en elev eller grupp av elever. 

Arbetsuppgifter som skiljer sig åt kuratorerna emellan  

Utöver dessa, för kuratorerna, huvudsakliga och gemensamma arbetsuppgifter finns det delar 

som skiljer sig åt. Ett exempel som skiljer sig mellan högstadie- och gymnasiekuratorerna är 

att kuratorerna på gymnasienivå har studieekonomi som en del av sitt arbete. 

Gymnasiekuratorerna berättar att denna uppgift handlar om att informera om CSN (Centrala 

studiestödsnämnden), dela ut blanketter och hjälpa till vid ansökan av olika medel. 

     Det finns dessutom arbetsuppgifter som vissa av kuratorerna har utvecklat själva och fört 

in i sitt arbete. En av kuratorerna berättade att hon håller på att utbilda sig till yogainstruktör 

och för att få sitt diplom måste hon hålla i ett visst antal provlektioner. Hon fick godkännande 
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av rektorn att hålla i frivilliga lektioner på skolan med elever. Fastän hon nu har fyllt kvoten 

för provlektioner håller hon fortfarande i cirka två yogapass i veckan på skolan. Det denna 

kurator beskriver att hon ser som en fördel med yogan är att hon får en naturlig ingång till 

eleverna, avdramatiserar kuratorsrollen samt att hon förmedlar tanken på att lösningen till 

problemet finns inom dig själv. 

 

… Det blir också ett sätt att sprida någonting om att det du behöver, 

det unga människor söker, det finns inom dig. Och väldigt mycket av 

den oro som många människor har kan man ta hjälp av, genom att 

lära sig andas rätt. 

 

Även en annan av de intervjuade kuratorerna har, till skillnad från de andra intervjuade 

kuratorerna, ett lite annorlunda ämne i sina arbetsuppgifter. Hon utbildar i ett ämne som kallas 

livskunskap, vilket går ut på att träna i socialisering. Kursen är på 50 poäng och innehåller två 

timmars teori och två timmars studiebesök per vecka. Teorin handlar om att tala om känslor, 

relationer, att lära känna sig själv, men även att kunna klara av vardagliga ting såsom att 

betala räkningar med mera. Därefter får eleverna prova på detta genom att göra studiebesök 

på till exempel banken eller arbetsförmedlingen. Denna kurator säger att hon ser kursen som 

en fördel genom att hon kommer in i lärarlaget och att hon då blir heltäckande, samt att den 

ger en naturlig kontakt med eleverna och hon lär känna dem. Denna kurs riktar sig framförallt 

till elever på det individuella programmet. 

     Många av de intervjuade kuratorerna uttrycker att de upplever att mycket tid går åt till 

telefon och mail. Men detta uppges samtidigt spara in tid då mail går att läsas och besvaras 

när tid ges, de behöver inte jagas av och jaga andra för att få fatt på dem. 

Skolkuratorernas upplevelser av främjande och hindrande faktorer i arbetet 

Denna del tar upp främjande och hindrande faktorer i kuratorernas arbete. Faktorerna är både 

sådana som kuratorerna svarade direkt på frågan om hindrande och främjande faktorer, men 

dessutom sådana som framkommit i tolkningen av det transkriberade materialet. 

Främjande faktorer 

Extern organisering 

Fyra av de intervjuade kuratorerna var anställda vid en extern resursenhet, vilket dessa fyra 

vid intervjuerna uttryckte att de såg som en fördel. Fördelen sades ligga i att ha en egen chef 

som vid problem kan stötta och gå in för att hjälpa kuratorn vid konflikter med till exempel 

rektor på skola eller vid prioriteringsfrågor. 
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Rektorerna på skolorna är ju inte min chef utan det är ju chefen på 

Resursenheten… Där känner jag att jag har stöd i min chef… jag har 

alltid upplevt att hon aldrig ställer sig på rektorns sida, utan det är 

min sida hon är då. 

 

En av kuratorerna uttryckte dessutom att hon ser det som en fördel att vara extern eftersom 

föräldrar då inte behöver oroa sig för att kuratorn står på skolans sida.  

Rummet  

Vidare främjande faktorer som kuratorerna nämner under intervjuerna är att man har ett 

lämpligt rum på skolan att sitta på. Flera uttryckte att det är en fördel att rummet är anpassat 

för, och inbjudande till samtal, vilket de säger kan handla om att det finns fönster och att 

inredning och möbler ser bra ut. 

 

Rummet målades om också, och att ha dörren öppen och eleverna 

kommer in och ser: ”åh vilka coola fina möbler”, liksom 

kanoningång för mig som kurator. 

 

En av kuratorerna som satt på två skolor jämförde med sitt tidigare arbete som även det 

handlade om ungdomar men ungdomarna kom till hennes arbetsplats. Hon talade om att det 

var en fördel att sitta på en skola för att du då har eleverna nära till hands och du kan få 

feedback från lärare om hur det går för elever och möjligheten att återigen fånga upp elever är 

stor. 

Synlighet  

Även möten och samarbeten sägs vid intervjuerna vara en fördel, det sades vara ett effektivt 

sätt att fånga upp ärenden och lämna över information på och att det på så sätt kan spara tid. 

Kuratorerna berättade allihop under intervjuerna om att ärenden ofta uppdagades när de rör 

sig i korridoren och i skolan. Genom att arbeta med grupper och klasser eller bara gå i 

korridoren gör de sig synliga, vilket kan underlättar för elever att söka upp dem.  

 

- S: Rör du dig mycket i skolan? 

- IP: Jo men jag går runt och hälsar…jag finns mycket i skolan. 

- S: Underlättar det i kontakterna? 

- IP: Jo men dom (lärare och elever, min ant.) ser ju mig, dom 

känner igen mig och vet vem jag är. Det är lätt att hugga tag i 

mig, så det är väldigt ofta jag har tidboken med mig när jag går 

för att det är nån som vill boka en tid med mig.  
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Dessutom berättade kuratorerna att lärares och mentorers kontakt med elever ofta kan verka 

motiverande för eleverna att ta våga ta steget att träffa kuratorn. 

Kunskapsinhämtning  

Kunskapsinhämtning är en naturlig del av skolkuratorernas yrke, de hämtar kunskap via 

Internet, seminariedagar, föreläsning och litteratur. Även detta kan ses som en främjande 

faktor i deras arbete, eftersom de hela tiden får nya inputs och kan utveckla, anpassa och 

förnya sitt arbete. Vid dessa tillfällen kan även cheferna, både resursenheternas chefer och 

rektor, ses som främjande faktorer i arbetet då det är de som tillåter kuratorerna att ta del av 

seminariedagar och kurser. Högstadiekuratorerna berättade om hur de till en början fick gå 

med den kurator de skulle efterträda för att se hur de arbetar. Detta kan ses som en främjande 

faktor för att komma in i kuratorsyrket och förstå hur det går till. 

Klassarbete och gruppverksamhet  

De två kuratorerna som arbetade med yoga respektive livskunskap berättade att dessa delar i 

deras arbete underlättade i kontakten med eleverna, de lär känna eleverna och får på så vis en 

naturlig ingång till dessa. Att arbeta i grupp är något som alla kuratorer nämner som något 

önskvärt då de når ut till fler elever på en och samma gång, samt att de då får tillfälle att jobba 

förebyggande: ”det är väl det vi alla vill helst”. 

     Även egen handledning var något som kuratorerna uppgav under intervjuerna vara viktigt i 

arbetet. De berättade att genom handledning gör de ett bättre jobb med elever, föräldrar och 

skolpersonal. 

Hindrande faktorer 

Avsaknad av tid och resurser  

Något som kom upp under alla intervjuer var tidsbristen i arbetet som skolkurator. Alla 

kuratorer, utom en, hade antingen flera skolor eller flera enheter att ansvara över. Det betyder 

att de hade mellan 850-1000 elever var, den femte kuratorn hade färre då hon arbetar på ett 

specialprogram och hon pekade istället på resurserna. Hon talade under intervjun om att de 

saknar redskap för att stötta vissa elever, hon pratade då om elever med diagnoser som till 

exempel Asperger och även att pedagogerna saknar kunskap om detta. En annan uttryckte sig 

på detta sätt 

 

… Jag tror aldrig att jag kan möta det behovet som finns… Vi är ett 

visst antal kuratorer som ska täcka behovet i Staden och vi är inte 

många… Och det tror jag inte nån av oss tror att vi ska kunna möta 

alla de här barnens behov och då är det bara att inse det… och möta 

det vi kan. 
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Rummet  

På samma sätt som ett rum kan vara en främjande faktor kan ett rum vara hindrande. Några av 

kuratorerna uppgav under intervjuerna att de inte var riktigt nöjda med hur rummet var inrett 

och placeringen av rummet. Ett av rummen saknade fönster och hade icke-samtalsvänligt golv 

och färg på väggarna. Kuratorn som hade detta rum uttryckte själv rummets brister, vilket 

även jag som intervjuare märkte av under intervjun. De flesta rummen var också placerade i 

lärarkorridoren, vilket betyder att eleverna måste gå förbi både lärarrum och rektorskontor för 

att komma till kuratorn. Många av kuratorerna upplevde att detta kunde vara avskräckande för 

eleverna. 

 

Jag tänker att det är väldigt utelämnande att gå genom 

personalrummet när man ska gå till kuratorn. Vissa tycker säkert att 

det är jobbigt och ser det som ett hinder för att gå hit. 

 

Vissa uppgav även att de delade rum med exempelvis skolsköterska och att de därför ibland 

inte hade något rum tillgängligt vid inbokade besök och att de då fick leta efter ett ledigt rum 

för att kunna ha samtal. 

Samarbete med socialtjänsten  

Skolkuratorerna samarbetar och samverkar med många myndigheter och verksamheter, vilket 

för det mesta upplevs som något positivt av kuratorerna vid intervjutillfället. Dock uppgav de 

att de ibland tycka att samarbetet har brister. Många pekade på samarbetet med socialtjänsten 

och det samarbete som fungerade bäst var det med fältsamordnarna. Tyvärr upplevde 

kuratorerna att samarbetet med socialtjänsten som organisation hade sina brister. I och med 

socialtjänstens tystnadsplikt kan de inte lämna ut om en elev är aktuell på socialtjänsten, 

vilket, enligt kuratorerna, skulle kunna vara relevant information för skolan i deras arbete med 

eleven för att veta vilka insatser de ska sätta in. Dessutom berättade några av kuratorerna att 

skolans och socialtjänstens önskemål på varandra ibland kan krocka, till exempel vid 

skolvägran kan socialtjänsten tycka att skolan ska göra mer, medan skolan tycker att 

socialtjänsten ska komma in tidigare i ärendet. 

 

- S: Vad händer då, när det blir motsättningar och 

samarbetssvårigheter? 

- IP: Det försöker ju lyftas då.. så det är en dialog, är väl det 

viktigaste, att ha en relation… och att det blir vänligare mellan 

oss, för nånstans jobbar vi ändå inom samma område, att våra 

ungdomar ska må bra och då gäller det ju att vi kan samarbeta 
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och att man inte håller stenhårt på där går min gräns och där går 

din gräns. 

 

Arbetsområden inom skola  

Något som dessutom tas upp är möteskulturen, det är mycket möten under arbetstid, vilket 

upplevs vara effektivt om strukturen och upplägget är bra. Dock känner vissa en rädsla att 

fastna i mötena, att de tar plats från elevarbetet. 

 

Man kanske skulle kunna vara med vid mindre EVK: n… man 

kanske skulle kunna bli tydligare med varför kuratorn, 

skolsköterskan eller skolpsykologen ska vara med. Räcker det att vi 

använder någon av de här professionerna eller behöver vi kanske 

både kuratorn och skolsköterskan? … Men i många EVK: n 

diskuterar vi rent pedagogiska saker och egentligen har jag inte så 

mycket att bidra med där. 

 

En av kuratorerna talar om mentorsrollen som lärarna har, hon berättar att de varken har 

utbildning i att vara mentor eller uppställda mål för vad en mentor ska göra. Hon tänker att 

mentorer skulle kunna göra mycket mer för eleverna om de hade en utbildning i hur de kan 

stötta elever socialt. 

     Kuratorsyrket uppgavs av intervjupersonerna kunna vara ett ensamt arbete och två av de 

intervjuade som arbetade på flera olika skolor upplevde att detta kunde försvåra att bolla 

tankar och funderingar med kuratorskollegor. De berättade att kuratorsgruppen försöker 

träffas så mycket som möjligt men att det var svårt att få till. Detta kan ses som ett hinder, de 

har sina handledningstillfällen, men när de upplever att de behöver direkthandledning kan 

situationen försvåras. 

      

Idealt skolkurativt arbete 

Även denna del av uppsatsen tar upp konkreta svar som skolkuratorerna har gett på frågan om 

hur det ideala skolkurativa arbetet borde se ut. Men även sådant som har lyfts fram som 

eftersträvansvärt i intervjun tas upp som förslag till ett skolkurativt arbete. Tankarna om ett 

idealt skolkurativt arbete är individuellt utifrån varje intervjuad kurator. Vissa tankar är 

desamma hos kuratorerna och vissa är inte det, vilket framgår av texten. 
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Mer tid och resurser      

Alla intervjuade kuratorer säger vid intervjuerna att de är nöjda med hur arbetet ser ut. Dock 

är de vid intervjutillfällena överens om att mer tid och resurser behövs. De säger allihop att 

det borde finnas en heltidsanställd kurator på varje skola. De som arbetar på gymnasiet och 

har olika enheter säger att det skulle räcka med att ha en enhet på sina axlar. Fyra kuratorer 

upplever att det skulle underlätta om de hade färre elever i upptagningsområdet, den femte 

som arbetar på ett specialprogram har redan idag färre elever, cirka 120 stycken. De säger 

också att arbetsbelastningen är för hög och de önskar att de skulle kunna gå in och arbeta mer 

preventivt och förebyggande med grupper och klasser, vilket idag får stå tillbaka till förmån 

för samtalskontakter. 

 

Den enda frustrationen ligger i att man skulle behöva mer tid, mer 

kuratorstid till dom olika skolorna. Jag skulle vilja jobba ännu mer 

förebyggande, jobba mer med gruppverksamhet, det är ju det som 

stryker med när tiden är knapp… och elevvårdsteam och elevsamtal 

måste ju prioriteras det är ju det som är det viktiga… Jag skulle vilja 

jobba ännu mer med grupper än vad jag gör. 

 

Individuella tankar 

Individuella tankar om ett idealt skolkurativt arbete handlar till exempel om ett önskemål att 

handleda och utbilda mentorer i mentorskap för att de ska känna sig trygga i sin roll, eller att 

arbeta närmre socialtjänsten eftersom de arbetar inom samma område, ”att våra ungdomar 

ska må bra”. En annan talar om att få verktyg för att få till bra diskussioner i grupp- och 

klassarbete samt att slutföra bra diskussioner. Studieekonomin är en uppgift som en kurator 

anser borde lyftas bort från hennes arbete. Hon säger sig tycka att hon skulle kunna lägga 

mycket mer tid på eleverna om studieekonomin inte låg på henne. 

Bekräftelse från skolledning      

Bekräftelse från skolledningen är något som flera av intervjupersonerna vid intervjutillfällena 

utrycker att de önskar. De säger att de bekräftas av varandra och av elever, men att de känner 

att de skulle vilja bekräftas mer av skolledning. Vidare säger de att de själva kanske måste 

vara tydligare med vad de gör och lägga fram det för rektor så han/hon ser allt arbete som 

utförs. Trots dessa önskemål om arbetet säger alla kuratorer att de tycker mycket om sitt 

arbete och att det är roligt och givande. 
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Det är ett väldigt spännande jobb, väldigt fritt jobb… men det kräver 

naturligtvis också att du kan och vill och vågar utmana och utveckla 

både dig själv och din organisation… Det är fullt med möjligheter i 

det här jobbet… Jag älskar det här jobbet, jag skulle inte vilja byta 

det, det kan jag varmt rekommendera. 

 

Resultat kopplat till tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att sammanfatta vad som har framkommit i resultatet kopplat till 

avsnittet tidigare forskning.  

Skolkurativt arbete 

Resultat från de intervjuade kuratorerna i uppsatsen visar att det skolkurativa yrket är 

varierande och består av olika arbetsuppgifter. Alla skolkuratorer uttrycker i uppsatsen att de 

arbetar mycket med samtal med elever, lärare, skolpersonal och föräldrar. Både Backlund 

(2007), Axelsson och Israelsson (2007) samt Osmancevic och Sigvardsson (2006) har även de 

funnit resultat som tyder på att det skolkurativa arbetet består av dessa arbetsuppgifter och 

handlar mycket om samtal. Det skolkurativa arbetet verkar utifrån litteraturen handla om 

enskilda stödsamtal med elever, lärare, skolpersonal samt föräldrar, förebyggande grupp- och 

klassarbete, samverkan och samarbete inom och utanför skolan samt lärarhandledning och 

lärarkonsultation (se till exempel Axelsson & Israelsson, 2007; Backlund, 2007; D-Wester, 

2005; D-Wester & Lauritzen, 2004; Osmancevic & Sigvardsson, 2006). Det som skiljer 

resultaten åt är i vilken utsträckning och omfattningen dessa olika arbetsuppgifter utförs. 

Resultaten i denna uppsats angående vad som ingår i det skolkurativa arbetet verkar stämma 

överens med vad de ovannämnda författarna har funnit. Även de intervjuade skolkuratorerna i 

denna uppsats nämner dessa arbetsområden som delar av deras yrke.  

     Något som kom upp under alla intervjuer var tidsbristen i arbetet som skolkurator. Alla 

kuratorer, utom en, hade antingen flera skolor eller flera enheter att ansvara över. Detta 

stämmer överens med resultat i Axelssons och Israelsson (2007) uppsats som tyder på att de 

intervjuade skolkuratorerna upplevde en hög arbetsbelastning som ledde till att de inte hann 

med allt de ville. 

Samtal och samtalsmetoder 

Ingen av skolkuratorerna i denna uppsats angav vid intervjuerna att de använder sig av någon 

specifik metod i samtal. Axelsson och Israelsson (2007), Backlund (2007) samt Osmancevic 

och Sigvardsson (2006) har i sina undersökningar funnit liknande resultat. Även i dessa 

undersökningar anger de intervjuade skolkuratorerna att de inte använder någon särskild 
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metod i samtalen, men att de använder inslag från olika metoder. Metoder som nämns är 

inslag från KBT, lösningsfokuserade metodinslag, psykodynamiska samt problemlösande 

metodinslag (ibid.). Skolkuratorerna i denna uppsats nämner även de att de använder dessa 

metodinslag i samtalen. En av kuratorerna uttrycker att hon arbetar problemorienterat, vilket 

kan liknas med det problemlösande arbetssättet som nämns i Osmancevic och Sigvardsson 

(2006).  

     Den kurator i uppsatsen som sade att hon arbetade problemorienterat berättade att hon 

arbetade utifrån det problem eleven sade sig ha. Detta kan kopplas till vad Backlund (2007) 

skriver om att de elevsamtal som kuratorn utför kan ha olika syften, till exempel att stärka 

självförtroende eller lösa konflikter. Vidare skriver Backlund (ibid.) att skolkuratorerna 

uppgav att de i samtalen arbetar utifrån ett definierat problem.  

Förebyggande arbete, grupp- och klassarbete 

De intervjuade skolkuratorerna i uppsatsen uppgav att de helst skulle vilja jobba mer 

förebyggande med grupper och klasser, men att detta får skjutas på till förmån för samtal på 

grund av tidsbrist. Även Backlund (2007) skriver i sin avhandling att de deltagande 

skolkuratorerna prioriterar samtal högt. Dock skriver Axelsson och Israelsson (2007) att 

skolkuratorerna i deras uppsats uttryckte att det fanns en uttalad önskan från organisationsnivå 

att skolkuratorerna skulle arbeta med förebyggande med grupper och klasser, men att det från 

skolkuratorernas sida fanns en önskan om att få arbeta mer individinriktat. Här skiljer sig 

resultaten åt, denna uppsats skolkuratorer uttryckte att de själva hade en önskan om att arbeta 

mer förebyggande med grupper och klasser, men att detta inte var möjligt på grund av 

tidsbrist och att samtal då måste komma först.  

     I det förebyggande grupp- och klassarbetet som skolkuratorerna säger sig utföra i denna 

uppsats ingår olika teman. De olika grupp- och klasstillfällena kan handla om teman som 

konflikter, självkänsla och gruppkänsla. För att arbeta med dessa teman uppgav kuratorerna 

vid intervjuerna att de använde sig av olika redskap och verktyg som värderingsövningar, 

gruppdiskussioner, forumspel et cetera. Dessa resultat verkar stämma överens med vad D-

Wester och Lauritzen (2004) har funnit angående arbetssätt i grupp- och klassarbete.  

Samarbete inom skolan 

Uppsatsens intervjuade skolkuratorer förmedlade alla att de regelbundet deltar vid EVT och 

EVK. Detta uttrycker de kan vara både en positiv och en negativ sida i deras arbete. 

Mestadels uttryckte skolkuratorerna att detta var något positivt. Även Backlund (2007) och 

SOU-rapporten 2000:19 har fått fram resultat som visar på att skolkuratorerna är en av de 

mest förekommande professioner på EVT. D-Wester (2005) skriver att det ibland kan vara 
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betydelsefullt att sätta in insatser från olika håll för att täcka hela problemområdet, och då kan 

EVT fungera som ett tillfälle att bestämma vad som ska göras av vem. Detta överensstämmer 

med denna uppsats kuratorers upplevelser av EVT. Vidare berättade de intervjuade 

kuratorerna att EVT var ett bra tillfälle att diskutera ett elevärende och gemensamt finna 

lösningar till det upplevda problemet. 

     Vad det gäller EVK skriver Backlund (2007) att kuratorerna uppger olika saker om vad ett 

EVK handlar om. Det tydligaste gemensamma draget som alla hennes intervjuade kuratorer 

uppgav var att föräldrar deltar på EVK. Skolkuratorerna som har intervjuats för denna uppsats 

uppgav även alla de att föräldrar alltid deltar vid EVK samt att EVK skiljer sig åt mellan gång 

och skola.  

     I uppsatsen framkommer det att de intervjuade skolkuratorerna handleder lärare eller 

konsulterar dessa. Även Backlund (2007) samt Osmancevic och Sigvardsson (2006) har 

funnit liknande resultat. Axelsson och Israelsson (2007) skriver att det finns en önskan från 

skolledningen att kuratorerna ska arbeta mer mot lärarna i form av handledning. I uppsatsen 

ställde sig många av kuratorerna kluvna till denna arbetsuppgift då de uttryckte att 

handledning kräver djupare kunskaper än bara allmänna råd. Detta var inget som denna 

uppsats skolkuratorer uttryckte rent ut. En berörde ämnet, att hon saknade 

handledarutbildning, men det togs inte upp nämnvärt av de intervjuade skolkuratorerna.  

Samarbete med andra instanser 

Kuratorerna i uppsatsen berättade att de samarbetar med instanser utanför skolan. Samarbete 

kan ske med polis, socialtjänst, BUP, fältsamordnare med mera. Samarbetet sägs i uppsatsen 

kunna handla om upprättande av handlingsplaner och vidareslussning. Thörewik och Zandén 

(2007) skriver att samverkan mellan socialtjänst och skola blir aktuell från skolans håll av 

framförallt två anledningar. Antingen blir en samverkan aktuell när det finns problematik runt 

en elev som inte rör det pedagogiska, eller blir en samverkan aktuell när skolan får reda på att 

en elev far illa på något sätt och därmed har anmälningsplikt till socialtjänsten. Behovet av 

samverkan från socialtjänstens håll uppstår då anmälan från skolan kommer in om en elev 

eller om en ansökan från föräldrarna kommer till socialtjänsten om involverar skolan. 

      Kuratorerna uttryckte under intervjuerna att de upplevde att samarbetet med socialtjänsten 

som organisation ibland hade sina brister. I och med socialtjänstens tystnadsplikt kan de inte 

lämna ut om en elev är aktuell på socialtjänsten, vilket, enligt kuratorerna, skulle kunna vara 

relevant information för skolan i deras arbete med eleven för att veta vilka insatser de ska 

sätta in. Dessutom berättade några av kuratorerna att skolans och socialtjänstens önskemål på 

varandra ibland kan krocka, till exempel vid skolvägran kan socialtjänsten tycka att skolan 

ska göra mer, medan skolan tycker att socialtjänsten ska komma in tidigare i ärendet. I 
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Osmancevic och Sigvardssons (2006) uppsats tar författarna upp samverkan med parter 

utanför skolan som en försvårande faktor för skolkuratorernas problemlösningsprocess. Det 

som nämns vara försvårande av skolkuratorerna är till exempel när de lämnar över ett ärende 

till socialtjänsten och inget händer, eller att olika parter har olika perspektiv på problemet. 

Kuratorerna i Osmancevic och Sigvardssons (ibid.) uppsats uttryckte att det kan vara svårt att 

veta vem som ska göra vad i samarbetet med socialtjänsten och att risken då finns att inget 

blir gjort för ingen gör något. Vidare uttryckte kuratorerna att skolans och socialtjänstens 

ansvarsområden kan krocka, skolan kan tycka att något är socialtjänstens uppgift och tvärtom. 

Dessutom kan de olika verksamheternas olika perspektiv krocka med varandra. Författarnas 

resultat verkar stämma överens med vad som framkommit i denna uppsats.  

     Thörewik och Zandén (2007) skriver att de intervjuade personerna poängterade att skola 

och socialtjänst är två olika arenor som har olika roller. Dessa olika arenor och roller är, enligt 

de intervjuade personerna, viktiga att hålla isär men de medför nytta av och för varandra. Citat 

som redovisas i uppsatsen beskrev att skolans vinster av samverkan med socialtjänsten är att 

socialtjänsten har en arsenal av verktyg som skolan saknar och som kan användas när 

ungdomar behöver stöd. Vinsten för socialtjänsten blir att skolan blir socialtjänstens ögon och 

öron, det är skolan som träffar ungdomarna på daglig basis samt har föräldrakontakt. Med 

tanke på den dagliga kontakten får skolan en stor kännedom kring ungdomarna och därför kan 

de tidigt se hur eleverna mår eller har det (ibid.). Detta var inget som skolkuratorerna i denna 

uppsats tog upp konkret, men de uttryckte ändå under intervjuerna att ett samarbete mellan 

skola och socialtjänst behövs för eleverna. Det kan tänkas att det är liknande tankar som finns 

hos skolkuratorerna som hos de intervjuade skolkuratorerna i Thörewiks och Zandéns (2007) 

uppsats. Det huvudsakliga syftet och målet med samverkan är att det ska ske för 

elevens/klientens bästa (ibid.).  

     Fyra av de intervjuade kuratorerna i denna uppsats var anställda vid en extern resursenhet, 

vilket dessa fyra vid intervjuerna uttryckte att de såg som en fördel. Fördelen sades ligga i att 

ha en egen chef som vid problem kan stötta och gå in för att hjälpa kuratorn vid konflikter 

med till exempel rektor på skola eller vid prioriteringsfrågor. Backlund (2007) skriver att den 

skolkurator i hennes avhandling som var externt anställd vid intervjutillfället uttryckte att hon 

kände en trygghet, gentemot rektor och övrig skolpersonal, i att ha en egen chef att luta sig 

mot vid problemsituationer.   
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RESULTATANALYS  

Under detta avsnitt analyseras olika delar av resultatet utifrån det teoretiska perspektivet 

tidsgeografi.  

Rummets betydelse 

I resultatet framkom det att skolkuratorns rum kan vara av både hindrande och främjande 

karaktär. Rummet har en stor betydelse eftersom det är där många av skolkuratorns 

arbetsuppgifter utförs. Det är här hon exempelvis samtalar med elever, svarar på mail samt 

planerar lärarhandledning och gruppverksamheter. Som exempel genomförs elevsamtal på 

skolkuratorns rum. Wihlborg (2001, s 91) skriver att ett tidrum är ”när människor befinner 

sig på en begränsad yta under en tid. Där konkurrerar deras olika önskemål och aktiviteter 

om utrymme”. På grund av alla dessa arbetsuppgifter skolkuratorn utför på sitt rum, ofta 

tillsammans med andra, bildar hennes rum ett tidrum. När till exempel en elev kommer till en 

kurator för att samtala, som enligt det tidsgeografiska perspektivet kan ses som en aktivitet 

(jmf Ellegård, 2001) uppstår ett tidrum där skolkuratorn och eleven tillsammans befinner sig 

på en begränsad yta. Därtill kan det tänkas att kuratorn och eleven har olika syften med 

samtalet, de har olika individprojekt. Ellegård (ibid.) talar om att ett individprojekt handlar 

om att en individ genomför aktiviteter för att nå sina egna uppsatta mål. Eleven kan ha ett 

syfte (projekt) med att samtala med kuratorn medan kuratorn har ett annat syfte för att samtala 

med eleven. Trots de olika individprojekten utgör samtalet en gemensam aktivitet som, för de 

två individerna, syftar till olika projekt. Detta kan kopplas till vad Ellegård (ibid.) skriver om 

att en aktivitet kan ingå i flera olika projekt.  

     Aktiviteten att samtala handlar inte enbart om själva samtalet i sig, det kan även tänkas 

handla om projekten att stödja en elev, att skapa en relation till eleven samt att förebygga att 

eleven får ett sämre mående. Det är dock i relation till denna centrala aktivitet (att samtala) 

som rummet kan tolkas vara antingen en resurs eller en restriktion. Wihlborg (2001) skriver 

om restriktioner och huruvida dessa ses som resurser eller ej har att göra med de personer som 

kringgärdas av restriktionerna. Kuratorerna i uppsatsen uttrycker att rummets fysiska 

förutsättningar kan påverka samtalen med eleverna. En kurator i uppsatsen uttrycker att hon 

ibland inte har tillgång till ett rum, därför kan det ses som en viktig kapacitetsrestriktion att 

kuratorn överhuvudtaget har ett rum att tillgå. Ellegård (2001) skriver om att arbetsplatsen 

kan vara en resurs som underlättar i människans vardag. Hade skolkuratorn helt stått utan ett 

rum hade många av hennes arbetsuppgifter blivit svåra att utföra, speciellt uppgiften att 
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samtala med elever som har det svårt. Antagligen hade inte heller samtal med skolpersonal 

och föräldrar kommit till skott på samma naturliga sätt som när ett kuratorsrum finns att tillgå.       

     Även rummets fysiska företeelser (ibid.) kan påverka samtalet, färg på väggar, golv och 

avsaknad av fönster, kan hindra skolkuratorn i att uppnå sina projekt.
 
Ett rum som var fräscht 

med fina möbler och fin färg på väggarna uttrycktes av kuratorerna vara inbjudande till 

samtal. Ett rum med gamla slitna möbler och otrevlig färg på väggarna kan vara oinbjudande 

till samtal. Syftet med rummet är att det ska vara inbjudande och leda till ett för eleverna 

givande samtal. Genom kapacitetsrestriktionerna och de fysiska företeelserna i rummet kan 

även kopplingsrestriktioner tänkas påverkas, dessa handlar om tillit, löften och skyldigheter 

(Ellegård, ibid.). Ett samtalsvänligt rum kan förstås påverka kopplingsrestriktionerna på så 

sätt att det möjligtvis blir lättare för eleven att öppna sig för kuratorn, som i sin tur kan leda 

till att en öppnare relation mellan elev och kurator uppstår som i sin tur leder till att eleven får 

tillit till kuratorn och vågar öppna sig ännu mer. Även det motsatta kan ske med ett icke-

samtalsvänligt rum, och relationen mellan elev och skolkurator kan påverkas negativt. 

Rummets betydelse är inte viktigt enbart i samtal med elever utan det kan även vara viktigt i 

andra slags samtal, oavsett om det är med lärare, föräldrar eller annan personal.
 
Eftersom 

rummet har en så stor betydelse i skolkuratorns arbete och att det både kan utgöra en resurs, 

restriktion och ett tidrum kan de intervjuades tankar om rummets betydelse förstås.  

Organisering  

De skolkuratorer som var anställda av en extern resursenhet uttryckte vid intervjuerna att de 

såg detta som en fördel då de kunde vända sig till sin chef om konflikt uppstod mellan 

exempelvis skolkurator och rektor. Att kunna vända sig till sin externa chef kan förklaras 

handla om både en kopplingsresurs och auktoritetsresurs, som Ellegård (2001) förklarar 

handla om tillit, löften och skyldigheter, respektive restriktioner som är skapade av 

organisationer där legitimiteten och beslutanderätten är ”institutionellt befästa i lagar och 

regler” (Ellegård, 2001, s 41). I och med att skolkuratorn är anställd av en extern resursenhet 

styrs hon av auktoritetsrestriktioner. Den externa resursenheten är en organisation som styrs 

av lagar och regler. Med tanke på dessa auktoritetsrestriktioner som skolkuratorn har att ta 

hänsyn till måste även skolan som organisation ta hänsyn till desamma. Att skolkuratorerna 

upplever att de kan ta hjälp av sin externa chef vid konflikter kan därmed tolkas ha att göra 

med dessa auktoritetsrestriktioner som kan användas vid förhandlingar mellan skola och 

resursenhet, för skolan blir det en auktoritetsrestriktion men för skolkuratorn blir det en 

resurs. Hade skolkuratorn varit anställd av rektor hade det varit skolans 

auktoritetsrestriktioner som hade varit styrande för skolkuratorn och hon hade därmed 
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möjligtvis haft mindre förhandlingskraft i konfliktsituationer än vad hon har med en chef på 

sin sida.  

     En av de intervjuade skolkuratorerna förmedlade också att hon såg det som en fördel att 

vara externt anställd i kontakten med föräldrar. Hon hoppades att hon därmed inte upplevdes 

stå på skolans sida av föräldrarna. Wihlborg (2001) skriver om tidrum, vilket här kan tänkas 

vara själva platsen där mötet med föräldrarna äger rum. I ett tidrum konkurrerar aktörerna om 

aktiviteter och önskemål och förhandlingar måste ske (ibid.). Vid EVK deltar ofta rektor, 

skolkurator och föräldrar för att tillsammans finna lösningar kring en elev. Detta kan tänkas 

handla om en aktivitet där aktörerna har olika syften (projekt) med aktiviteten. Aktörerna kan 

tänkas ha olika förväntningar på varandra, som till exempel att skolan tycker att föräldrarna 

ska jobba mer hemma med eleven och föräldrarna kanske tycker att skolan borde göra mer. 

Detta kan tänkas leda till förhandlingar och kopplingsrestriktioner aktörerna emellan. 

Föräldrarna kan möjligtvis känna sig svikna av skolan och deras förtroende till skolan kan 

därmed brista. Det är här som skolkuratorns anställningsform kan förklaras vara en resurs om 

hon är anställd av en extern resursenhet. Om föräldrarnas förtroende gentemot skolan brister, 

kanske det istället ökar för skolkuratorn om hon visar att hon är neutral, eller i alla fall inte 

alltid står på skolans sida. Föräldrarnas och skolkuratorns förhandlingskraft kan öka om de 

vill detsamma och tillsammans förhandlar fram vad som ska göras för eleven (aktivitet). Det 

här kan även tolkas handla om individ- kontra organisationsprojekt (individprojektet är 

skolkuratorns och föräldrarnas gemensamma tankar om insats, organisationsprojekt är 

skolans, rektorns tankar om insats) som konkurrerar med varandra varvid en konflikt och 

maktkamp kan uppstå (jmf Ellegård, 2001).  

     En skolkurator som är anställd av rektor har kanske svårare att stå upp för sin sak då rektor 

faktiskt är chef och i slutändan är den som tar beslut. Men tillsammans med föräldrar samt sin 

externa anställningstillhörighet kanske skolkuratorns och föräldrarnas maktposition ökar och 

leder till en mer likvärdig förhandlings- kompromissituation gentemot rektor.  

Samarbete och samverkan 

Det samarbete som det framförallt talades om under intervjuerna var det med socialtjänsten, 

att det kunde upplevas negativt. Vi talar här om två, ibland tre olika organisationer (skola, 

resursenhet och socialtjänst) som ska lyckas samköra sina projekt och aktiviteter samtidigt 

som de alla hindras av auktoritetsrestriktioner mellan varandra. På grund av olika restriktioner 

som dessa organisationer har kan samarbetssvårigheterna förklaras (jmf, Ellegård, 2001). 

Socialtjänsten är en myndighet med många auktoritetsrestriktioner, framförallt sekretessen är 

en av de tydligaste auktoritetsrestriktionerna. När ett samarbete ska till mellan 
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skola/skolkuratorn och socialtjänst kan samarbetet förklaras hindras på grund av just 

sekretessen som socialtjänsten innehar. Om det skulle finnas något sätt att komma runt 

sekretessen skulle möjligtvis samarbetet bli en resurs både för personal från skola och 

socialtjänsten men också för eleven för att de två organisationernas aktiviteter och projekt 

kring eleven skulle ha en chans att samordnas. Ett sätt att komma runt sekretessen är om 

föräldrarna godkänner att skola och socialtjänst får tala med varandra om de berörda. Men en 

svårighet kan vara att föräldrar/familjen inte vill att skolan ska veta om deras samröre med 

socialtjänsten. Vidare kan det vara så att samarbetet mellan skola och socialtjänsten hindras 

på grund av auktoritetsrestriktioner, men för eleven och dennes föräldrar kan 

auktoritetsrestriktionen vara en resurs eftersom skolan då inte behöver få reda på familjens 

kontakt med socialtjänsten (jmf ibid. om restriktioner som resurs eller ej beroende på hur 

aktörerna upplever det).  

     Även skolkuratorn kan hindras av restriktioner i samarbetet med socialtjänsten. Även hon 

har tystnadsplikt (auktoritetsrestriktion från lagar och regler för skola och resursenhet, men 

även kopplingsrestriktion gentemot eleven) om vad en elev berättar i samtal och om 

skolkuratorn skulle bryta detta och berätta för socialtjänsten om vad som kommit fram skulle 

det förmodligen påverka elevens och kuratorns relation och eleven skulle kunna tappa 

förtroendet för kuratorn (kopplingsrestriktion, se Ellegård, 2001).   

     Om sekretessen nu är aktuell kan det dessutom tänkas vara så att samarbetet hindras, inte 

bara av socialtjänstens sekretess, utan också av olika organisationsprojekt som krockar, 

exempelvis kanske skolan tycker att eleven behöver gå på en specialskola tillhörande 

socialtjänsten, för att hans eller hennes behov ska tillgodoses medan socialtjänsten tycker att 

skolan bör sätta in mer resurser för eleven i skolan. Här kan det bli en fråga om 

kopplingsrestriktioner och ekonomi. Ellegård (ibid.) skriver att kopplingsrestriktioner och 

fysiska företeelser har betydelse för människans vardag, här tar hon upp som exempel att 

ekonomi har betydelse för människans vardag. Vad har skolan och socialtjänsten för 

skyldigheter (kopplingsrestriktion) gentemot eleven och dennes föräldrar, samt vad har skola 

och socialtjänsten för skyldigheter mot varandra? Detta är en fråga att ta hänsyn till i 

samarbetet, men därtill kommer även ekonomiska aspekter. Hur mycket pengar har de två 

organisationerna att tillgå som kan avsättas för det enskilda ärendet? Många olika faktorer kan 

inverka på samarbetet mellan organisationerna och det finns inte alltid ett facit för hur 

samarbetet och ansvarsfördelningen (vem ska göra vad) ska se ut.   
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Idealt skolkurativt arbete 

Alla skolkuratorerna uttryckte vid intervjutillfällena att de var nöjda med hur deras arbete ser 

ut. Dock kom det fram vissa önskemål om vad som skulle kunna ändras i arbetet. Att 

skolkuratorerna är nöjda med hur arbetet är utformat idag kan tolkas ha att göra med de 

aktivitetsmönster som skolkuratorn utför dagligen. Enligt Ellegård (2001) leder upprepade 

aktiviteter till aktivitetsmönster som på sikt leder till en rutin. Skolkuratorerna berättade alla 

om gemensamma arbetsuppgifter som utförs dem emellan på liknande sätt. Dessa 

arbetsuppgifter kan handla om samtal, gruppverksamhet, klassarbete med mera och utgör 

aktiviteter i skolkuratorns arbete. Dessa vardagliga aktiviteter som skolkuratorn utför bildar 

dessa aktivitetsmönster som Ellegård (ibid.) talar om och genom upprepning leder dessa på 

sikt till att bli en rutin. Kan det vara så att det skolkurativa arbetet har blivit vad det är genom 

att det har rutiniserats? Om så är fallet och skolkuratorerna uttrycker att de är nöjda med hur 

det ser ut idag kan det tolkas vara så att det ideala skolkurativa arbetet redan är uppnått med 

undantag för ett få antal arbetsuppgifter. Men det kanske även är så på grund av förhandlingar 

och kompromisser som har gjorts mellan skolkurator, rektor och resursenhet vilket har lett till 

att bli någon slags kompromiss om vad det skolkurativa arbetet är och vad det borde vara.  

     Dock nämnde de intervjuade skolkuratorerna några arbetsuppgifter som skulle kunna tas 

bort eller läggas till det skolkurativa arbetet. Projekt formas av tankar om vad en människa 

vill och vad hon kan. Enligt Ellegård (2001) har förverkligandet av dessa projekt att göra med 

om individen lyckas förhandla fram de resurser som finns i en lokal ordningsficka som kan 

hjälpa henne att förvekliga sina projekt. Om de arbetsuppgifter som kuratorerna uttryckte 

skulle läggas till blir verklighet kan förklaras ha att göra med skolkuratorns tankar om vad 

hon vill göra och vad hon kan göra som sedan omformas till påtagliga projekt. Huruvida 

skolkuratorn lyckas uppnå dessa projekt genom aktiviteter har att göra med vad hon lyckas 

förhandla fram och kompromissa fram med andra aktörer (jmf ibid.). Som exempel, den 

kurator som vill utbilda/handleda mentorer i mentorskap måste tillsammans med rektor 

förhandla fram detta och vad det resulterar i har att göra med makt i fråga om 

förhandlingsposition aktörerna har. Dessutom kan det handla om kapacitetsrestriktioner då en 

sådan aktivitet kan tänkas kräva mer pengar och tid för att mentorer ska kunna delta och 

därmed kan det tänkas vara så att rektor måste säga nej och kuratorns önskemål hindras.  

     Något som skolkuratorerna uttryckte under intervjuerna är att de skulle vilja arbeta mer 

förebyggande med grupper (aktivitet), de talade om att de ville nå ut till fler elever på samma 

gång (projekt). Aktiviteter som skulle kunna bli aktuella vid detta sätt att arbeta är just de 

verktyg som skolkuratorerna tog upp såsom till exempel värderingsövningar, 

påståendeövningar och forumspel. Även diskussionerna i det förebyggande arbetet är centrala 
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aktiviteter som syftar till att nå projektens syften. Här syns olika aktiviteter (jobba i grupp och 

de olika verktygen) som syftar till att nå samma projekt- att nå ut till flera elever samtidigt. 

Att arbeta i grupp kan även ha att göra med synligheten av skolkuratorn för eleverna. 

     Några skolkuratorer talade också om att de kunde uppleva att möten tar en stor del av 

elevarbetet, men att när de fungerar så är de bra. Även här kan vi se en aktivitet som av 

skolkuratorerna upplevs som både en restriktion och en resurs (jmf Ellegård, 2001.). Beroende 

på mötenas upplägg påverkas kuratorernas inställning till dessa. Att möten handlar om både 

restriktioner och resurser kan tolkas ha att göra med kopplingsrestriktioner mötesdeltagarna 

emellan. Kopplingsrestriktionerna kan här tänkas ha att göra med mötesdeltagarnas löften 

gentemot varandra om att komma till mötet förberedda om vad som ska göras och tas upp. 

Håller de på detta kan mötet tänkas upplevas positivt och som en resurs och om de inte håller 

på detta kan mötet tänkas upplevas negativt, som en restriktion.  
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DISKUSSION 

Under detta avsnitt kommer uppsatsens syfte diskuteras, frågan är om syftet har besvarats. För 

att skilja författarens åsikter och tankar från andras (både författare och intervjupersoners) 

används ”jag” och ”min” med mera för att tydligt visa vems åsikt som lyfts fram i 

diskussionen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad skolkuratorer själva anser utmärker deras arbete. 

Syftet delades upp i två frågeställningar som var formulerade för att besvara syftet. Under 

intervjuerna täcktes alla frågeställningar in av intervjuguiden. Frågeställningarna har 

besvarats både genom direkta svar på intervjufrågor tillhörande frågeställningen, men även 

indirekt genom svar som behandlad andra intervjufrågor. Med tanke på resultatet från 

intervjuerna med kuratorerna anses syftet vara besvarat. De intervjuade skolkuratorerna har 

svarat på frågorna om vad de själva anser utmärker deras arbete  

     I resultatet framkom många svar angående vad skolkuratorer gör i sitt arbete. Med tanke på 

att det inte finns någon kuratorsutbildning är det förvånansvärt att arbetet såg så lika ut 

kuratorerna emellan. Det hade varit intressant att utföra en nationell undersökning om 

skolkuratorers arbete för att se om det är så lika som det verkar i denna uppsats. D-Wester och 

Lauritzen (2004) har gjort en kartläggning över skolkuratorers arbete med enskilda elever för 

läsåret 2003/2004, utifrån den så verkar det vara så att i alla fall det enskilda elevarbetet ser 

likadant ut på regionalnivå (Stockholm).  

     Vidare är det intressant att fråga hur det kan komma sig att arbetet ser så lika ut. Jag kan 

tänka mig att det har uppstått någon slags tradition kring kuratorsyrket som har utmynnat i att 

föregående kurator på skolan för vidare traditionen till nästkommande kurator. D-Wester 

(2005) har skrivit om det skolkurativa arbetet och det är även hennes verk som det i de flesta 

fall hänvisas till vid läsning om skolkuratorer. Hennes böcker är baserade på styrdokument för 

skolan och hon har utifrån dessa gett förslag på hur skolkuratorn kan planera och strukturera 

sitt arbete. Frågan är om det är hennes böcker som ligger till grund för hur det skolkurativa 

arbetet ser ut idag eller om hennes böcker med förslag på planering och arbetsstruktur är 

hämtade från hur det idag ser ut på det skolkurativa fältet. 

     Samarbetet med socialtjänsten var ett återkommande samtalsämne under intervjuerna och 

jag upplevde att kuratorerna var tudelade i sina tankar kring detta samarbete. De uttryckte att 

samarbetet med till exempel fältsamordnarna fungerade bra men att samarbetet med 
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socialtjänsten som organisation fungerade mindre bra. Trots det bristande samarbetet verkade 

det finnas en önskan om mer samarbete med socialtjänsten men att det i sådana fall måste 

samarbetet utvecklas och förändras till att bli öppnare. Mina tankar kring det är att jag håller 

med skolkuratorerna. För att maximera effekten av insatserna som görs för elever bör alla 

insatser samordnas, inte bara de interna inom en organisation, utan även de externa från andra 

organisationer bör samordnas med skolans egna insatser. Ett öppnare samarbete och 

samordnade insatser mellan socialtjänsten och skola tror jag gynnar ungdomar i längden. 

     När hindrande och främjande faktorer i kuratorernas arbete diskuterades under intervjuerna 

var det ibland svårt för kuratorerna att komma på något. I efterhand när det transkriberade 

materialet tolkades kunde jag finna uttryck för hindrande och främjande faktorer som svar till 

andra frågor. Jag fann det intressant att se att mycket av det som verkade främjande även 

verkade hindrande i deras arbete. Motsägelserna förefaller ändå vara naturliga då faktorerna 

var situationsbundna. I vissa fall kunde till exempel ett rum vara främjande, men i andra fall 

kunde det vara hindrande angående aktiviteten att samtala. Med tanke på att jag som 

intervjuare stördes av ett av intervjurummen kan jag bara tänka mig hur det känns för elever 

som kommer till skolkuratorn för att tala om problem. Först och främst är det ett stort steg att 

träffa en kurator och förmå sig att tala om sina problem, men att därtill störas av rummet på så 

sätt att det blir svårt att koncentrera sig måste försvåra situationen ännu mer.  

     Ett annat ämne som behandlades under intervjuerna var tillgången till andra kuratorer. De 

berättade att de alla kunde rådgöra med sin/sina kuratorskollegor vid funderingar kring ett 

ärende. Jag ser detta som ett gott inslag i deras arbete att de har kollegor som de kan vända sig 

till och jag tror att det är nyttigt. Men jag tänker också att det skulle kunna vara givande att ha 

ett organiserat kuratorsnätverk i kommunen där skolkuratorer från olika skolstadier får träffas 

och utbyta erfarenheter. De skulle vid dessa träffar kunna dela tankar om vad som kan göras i 

arbetet för att, till exempel underlätta övergången från högstadiet till gymnasiet. Jag tror att ett 

sådant arbete utförs idag av högstadiekuratorerna men gymnasiekuratorer skulle kunna berätta 

mer specifikt vad som verkar svårt för elever när de når gymnasiet så högstadiekuratorerna 

kan arbeta förebyggande med de frågorna. 

     Det alla kuratorer efterfrågade i sitt arbete var mer tid och resurser, som det ser ut idag har 

de antingen flera skolor eller flera enheter på sina axlar, vilket innebär ett elevantal på 850-

1000 stycken. Fastän de inte träffar alla dessa elever tänker jag att det ändå handlar om för 

många per kurator. Jag upplever att det kan vara svårt att hålla reda på 850-1000 elever med 

tanke på att arbetet handlar om mer än enbart elevkontakt. Personalmöten och EVT kan här, 

som en kurator säger vara hindrande och ta upp tid från att ägna sig till elevarbete. 

Förhoppningsvis har eller kommer möten som skolkuratorerna deltar vid få en så pass bra 
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struktur så de enbart ses som en fördel som främjar elevarbetet. Med tanke på det stora 

elevantalet så är det, enligt mig, av vikt att EVT och personalmöte är ett forum som ger 

kuratorn en chans att fånga upp elever i god tid för att minimera den emotionella eller sociala 

skadan som annars kan uppstå för eleven om insatser dröjer för länge. 

     Det som under hela arbetets gång har återkommit till i mina tankar är avsaknaden av en 

kuratorsutbildning. De skolkuratorer som har deltagit i undersökningen har inte själva uttryckt 

en önskan om en kuratorsutbildning utan detta är mina egna tankar. Socionomutbildningen, 

som är vanlig att skolkuratorerna har gått, tänker jag ger en god grund att stå på i den mening 

att utbildningen ger en bred kunskap om samhälle, sociala och emotionella processer och hur 

människor påverkas av och påverkar sin omgivning. Dock tror jag att en riktad 

kuratorsutbildning skulle behövas där de som går utbildningen får träna på samtal med olika 

metoder, både enskilda samtal men även gruppsamtal och hur man kan arbeta med 

gruppverksamhet för att nå så bra resultat som möjligt. Detta anser jag saknas i 

socionomutbildningen idag. En kuratorsutbildning skulle även kunna riktas mot den målgrupp 

som kuratorn ska arbeta med. Beroende på målgruppen ser behoven olika ut och även 

arbetssättet. En sjukhuskurator bör ha kunskap i andra ämnen än en lågstadiekurator. Grunden 

för en kuratorsutbildning kan vara gemensam, men beroende på målgrupp bör 

påbyggnadsutbildningen riktas olika. Varför jag anser det vara viktigt med en 

kuratorsutbildning handlar om att jag tänker att det arbete kuratorer utför är nästintill lika det 

arbete terapeutiska behandlare av olika slag utför. Jag liknar kuratorsarbetet med terapeutiskt 

behandlingsarbete, även om det inte uttalat är just det. I andra fall krävs en viss utbildning för 

dem som ska arbeta behandlande med terapeutisk karaktär, varför behövs då inte detta för 

kuratorer?  

     En annan tanke med en kuratorsutbildning är också att det skulle kunna ge en rättssäkerhet 

för eleverna som kommer till en kurator. Insatserna skulle vara nästintill desamma oavsett var 

i Sverige en elev går i skolan. Möjligtvis kan arbetsmetoderna skilja sig åt beroende på vilket 

perspektiv en kurator använder sig av i sitt arbete, det kan vara till exempel inslag av KBT, 

psykodynamiskt perspektiv eller lösningsfokuserat som kuratorer i den här uppsatsen säger 

sig ha i sitt arbete. En kurator utför inte behandling, men jag anser att det ändå går att jämföra 

deras arbete med psykologers och terapeuters och där krävs en specifik utbildning för att få 

arbeta på det sättet. Även handledningsutbildning saknas i socionomutbildningen och just 

handledning är något som kuratorerna arbetar med. De handleder lärare och övrig 

skolpersonal och jag tror att de gör ett jättebra jobb, men en kuratorsutbildning skulle kunna 

innehålla en handledningskurs för att ge skolkuratorerna verktyg och redskap för att på ett 
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riktigt sätt kunna handleda andra. Det kanske till och med är så att det borde finnas en 

fristående kuratorsutbildning som inte är kopplad till socionomutbildningen 

      

Metoddiskussion 

I den här uppsatsen har en kvalitativ ansats använts för att besvara syfte och frågeställningar. 

Valet att använda samtalsintervjuer togs utifrån att det var skolkuratorernas egna berättelser 

och upplevelser av det skolkurativa arbetet syftets fokus låg på. Metodvalet bör därför anses 

passande i förhållande till uppsatsens syfte. Som tidigare diskuterades i metoddelen har 

tillförlitligheten i intervjupersonernas svar ansetts vara hög. Hade syftet handlat om det 

skolkurativa arbetet rent innehållsmässigt hade möjligtvis även en kvantitativ studie passat, 

men i detta fall var skolkuratorernas egna föreställningar av det skolkurativa arbetet det 

centrala och därmed var intervjuer med dessa viktiga. Tyvärr är en svårighet med en kvalitativ 

undersökning att få ett stort urval, viket kan vara lättare i kvantitativa enkätstudier. En 

föreställning om kvalitativa fåfallsstudier är att resultaten blir svåra att generalisera (Kvale, 

1997). I denna uppsats har ett försök till generalisering gjorts utifrån ett analytiskt 

tillvägagångssätt (ibid.), dock har inte generalisering varit huvudsaken med uppsatsens syfte. 

Trots detta har likheter med tidigare forskning och litteratur visat sig stämma med resultat 

som framkommit i uppsatsen. 

     Om resultaten av en nyundersökning av uppsatsen skulle bli densamma som denna uppsats 

är svårt att svara på. Undersökningen genomfördes i en medelstor kommun med ett fåtal 

intervjupersoner som alla möjligtvis och antagligen har påverkats av kommunens traditioner 

och riktlinjer för det skolkurativa arbetet. Jämförs resultaten med tidigare forskning verkar 

resultaten vara tillförlitliga och omförbara. Dock behövs en mer omfattande nationell studie 

av det skolkurativa arbetet genomföras för att säkert kunna finna likheter och skillnader i 

mönster i skolkuratorers arbete.  

     Nackdelar med den kvalitativa metod som användes i uppsatsen kan tänkas vara att 

anonymiteten intervjupersonerna emellan har varit svår att säkerställa. Kommunen är liten 

och kuratorerna känner antagligen till varandra även om de arbetar med olika skolåldrar. En 

annan nackdel som även den har med anonymiteten att göra är att deras rektorer och chefer 

möjligtvis skulle kunna gissa att några av deras anställda är med i denna studie om de läste 

den. De kanske inte kan veta just vilka som har deltagit, men att det är någon från deras 

verksamhet. 

     Tidigare diskuterades teorivalet i uppsatsen med dess för- och nackdelar. Hade andra 

väsentliga resultat kommit fram om en annan teori hade använts? Svaret är säkerligen ja. Med 
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en annan teori hade andra faktorer och delar av resultatet redovisats som väsentligt och 

uppsatsens syfte hade besvarats på annat sätt. Hade uppsatsen haft en induktiv eller deduktiv 

ansats, istället för den abduktiva som nu användes, hade antagligen hela uppsatsen sett 

annorlunda ut. Först och främst hade intervjuguiden utformats på ett annat sätt och resultaten 

hade analyserats annorlunda. Om en induktiv ansats hade använts i studien hade jag 

möjligtvis kunnat få fram kuratorernas föreställningar på ett mer djuplodande sätt. 

Intervjusituationen hade möjligtvis blivit mer öppen för kuratorerna att resonera fritt utifrån 

förutbestämda intervjuteman istället för specifika frågor. På detta vis hade kanske andra delar 

i kuratorernas arbete lyfts fram av dem själva som viktiga. I efterhand kan jag tänka mig att 

ett sådant tillvägagångssätt hade gett en mer levande bild av det skolkurativa arbetet och att 

skolkuratorerna själva kanske hade haft mer att säga om ett idealt skolkurativt arbete. Då en 

så detaljerad intervjuguide används kan detta möjligtvis upplevas hindrande, trots att 

intervjuguiden i denna uppsats användes mest som en checklista för intervjuaren. Något som i 

efterhand har fångat mitt intresse är just att ha gjort en induktiv undersökning och därefter 

analysera resultatet med möjligen handlingsteori eller grounded theory. Handlingsteori hade 

kunnat ge en förståelseram för skolkuratorernas handlingsutrymme. Genom att använda 

grounded theory skulle gemensamma och skiljande mönster kunna upptäckas och leda till en 

början för hur man kan förstå det skolkurativa arbetet.  

     Att använda tidsgeografiskt perspektiv i uppsatsen har både sin för- och nackdelar. De 

fördelar som har upplevts under uppsatsarbetet är att den har kunnat förklara skolkuratorernas 

arbetssituation. Teorin har förklarat hur skolkuratorerna kan hindras i samarbete med andra 

professioner och instanser och hur hennes förhandlingsposition ser ut vid konflikter med 

andra aktörer som till exempel rektor. De hinder eller möjligheter som skolkuratorn kunde 

uppleva i exempelvis samarbete har förklarats med vilka restriktioner och resurser som 

skolkuratorn kan använda sig av eller påverkas av. Teorin har även förklarat hur skolkuratorn 

arbetar med olika projekt där hon måste utföra olika aktiviteter för att nå syftet med dessa 

projekt. Dessutom kan perspektivet ge en bild av hur skolkuratorn måste anpassa sin 

verksamhet utifrån andra professioners verksamhet eller andra organisationer.  

     De nackdelar som har upplevts med det teoretiska perspektivet har varit att det inte alltid 

har räckt till för att tolka och analysera det som framkommit i resultatet. Eftersom tidsgeografi 

inte är en utarbetad teori hade det varit bra att kombinera detta med någon annan teori för att 

fördjupa resultatanalysen. Perspektivet har varit till hjälp för att ge en förklaringsansats på 

resultatet, men det har varit svårt att anlägga en djupgående analys med perspektivet. Om 

detta har med själva perspektivet (eftersom det inte är en riktig teori) eller med min bristande 

kunskap om perspektivet att göra är svårt att avgöra. Förmodligen är det en kombination av de 
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två ovanstående faktorerna. Eftersom det inte är någon teori har det ibland varit svårt att veta 

vad som kan göras för att kunna använda perspektiv som en teori.  

     Initialt funderade jag på att använda mig av deltagande observationer som metod för att 

besvara syftet och utifrån dessa formulera en intervjuguide och utför kvalitativa intervjuer. 

Detta hade varit mycket intressant och jag tror att det hade kunnat ge en fylligare bild av det 

skolkurativa arbetet som hade kunnat diskuteras under intervjuerna. Tyvärr blev detta inte 

fallet då det bedömdes ta för mycket tid av uppsatsarbetet. För att få en varierad och riktig 

bild av det skolkurativa arbetet hade det krävts att observationer skulle ha genomförts hos 

olika skolkuratorer, och tiden hade då blivit knapp. En annan fördel med deltagande 

observationer hade också kunnat vara att i och med att jag går bredvid kuratorerna får en 

naturligare kontakt med dessa och att de vid intervjuerna hade känt sig mer avslappnade och 

öppna gentemot mig som intervjuare.  

     Istället för deltagande observationer bad jag skolkuratorerna att ta med 

minnesanteckningar från en arbetsdag till intervjun. Som jag diskuterade i resultatdelen var 

det endast en av kuratorerna som tog med detta. Om alla kuratorer hade haft med sig 

minnesanteckningar kan jag tänka mig att intervjusamtalen hade gett en mer beskrivande bild 

av vad de olika skolkuratorerna gör i sitt arbete. De hade haft konkreta exempel på vad de gör 

under arbetsdagen och även möjligtvis haft exempel på hindrande och främjande faktorer i 

arbetet. Som intervjuerna såg ut hade många av de intervjuade svårt att svara på vad de ansåg 

vara hindrande och främjande faktorer i deras arbete. I det transkriberade materialet framkom 

tankar om dessa faktorer istället. Hade de förberett minnesanteckningar till intervjusituationen 

hade de kanske kunnat förbereda sig kring dessa frågor innan och därmed haft konkreta svar 

om det. Något som skulle finnas med i minnesanteckningarna var just om dagen blev som de 

hade tänkt sig och om inte, varför det blev så (se bilaga 1).   

           

Förslag till vidare forskning 

Någon har sagt att: ”ju mer man vet desto mer inser man hur lite man vet”. Dessa ord 

beskriver verkligen hur det känns efter uppsatsarbetet. Utifrån vad som framkommit i 

resultatet och i tidigare forskning upplever jag att det behövs mer forskningsbaserad kunskap 

om just det skolkurativa arbetet. En utvärdering av hur arbetet ser ut idag och om det fungerar 

tillfredsställande skulle behövas, möjligtvis finns det redan idag men det är inget som jag har 

funnit. En utvärdering skulle kunna genomföras utifrån olika perspektiv som till exempel 

lärares, skolledningens, skolkuratorns och framförallt elevernas. Därtill skulle det vara av 

intresse att titta på om det behövs en kuratorsutbildning eller om det, som idag, räcker med 
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socionomutbildning eller liknande för att arbeta som kurator. Vad ställs det för krav på dagens 

skolkuratorer, har de den kunskap som behövs för den målgrupp de arbetar med? Som det ser 

ut idag finns det inte ens lagstöd för kuratorer i skolan. Även att undersöka manliga och 

kvinnliga skolkuratorers arbete utifrån ett genusperspektiv skulle kunna ge intressanta svar på 

frågan huruvida de når ut till elever och vad som kan göras för att nå ut till båda könen på 

samma sätt.  

     Vidare behövs en nationell undersökning om skolkuratorers arbete, får alla elever samma 

hjälp och stöd som de behöver från skolkuratorn. Och om inte, hur kan man göra för att det 

ska bli så?  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Brev till skolkuratorerna 

 

Hej! 

 

Jag heter Sofia Nilsson och går sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm och ska nu 

skriva C-uppsats. Som mitt examensarbete ska jag skriva om skolkuratorer, hur de ser på sitt 

arbete, vad det är och vad skolkuratorer anser att det borde vara, jag vill även undersöka vad 

det finns för hinder och möjligheter i arbetet. För att komma åt detta vill jag intervjua sex 

skolkuratorer, det är därför jag vänder mig till just dig. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras vecka 15-17 och pågå i cirka 45 minuter, tillsammans 

hittar vi dag och tid som passar dig bäst. Intervjuerna kommer att tas upp på band om det 

godkänns av dig, detta för att undvika att viktig information inte kommer med eller att jag 

minns felaktigt. Det är endast jag själv som kommer ha tillgång till intervjumaterialet och det 

är även jag som kommer att skriva ut intervjuerna till pappersformat för att sedan analysera 

det insamlade materialet. Materialet från intervjuerna kommer att avpersonifieras för att 

undvika igenkänning av intervjupersonerna i det slutgiltiga resultatet. 

 

Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att 

inte svara på frågor. Innan intervjun skulle det vara bra om du ville skriva minnesanteckningar 

under eller i slutet av någon arbetsdag för att ha med som svarsunderlag vid intervjun. Att 

skriva minnesanteckningar kan underlätta vid intervjun genom att gå tillbaka för att komma 

ihåg vad man har tänkt om och gjort i vissa situationer. Förhoppningsvis kan dessa 

anteckningar även synliggöra för dig själv hur ditt arbete ser ut och därmed ge underlag för 

reflektioner kring ditt arbete. Självklart är även detta frivilligt och det som kommer fram i 

minnesanteckningarna används enbart som underlag vid intervjutillfället. 

Minnesanteckningarna bör kortfattat handla om vad du har gjort under dagen och om det blev 

som du hade tänkt dig, och om inte, vad var det som gjorde att det inte blev som du hade 

tänkt? 

 

Vid frågor går det bra att höra av dig till mig när som helst! 

 

Med Vänlig Hälsning Sofia Nilsson 

 

Mobilnummer: 07xx-xxxxxx 

Mailadress: sofia__n@hotmail.com (2 understreck) 

 

Handledare: Åsa Sjöberg Backlund 

Mailadress: asa.sjoberg-backlund@socarb.su.se  

mailto:sofia__n@hotmail.com
mailto:asa.sjoberg-backlund@socarb.su.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 

1. Vad beskriver skolkuratorerna att det skolkurativa arbetet, i praktiken, handlar om? 

Frågor: 

 Berätta om en typisk arbetsdag. (aktiviteter och projekt) 

o Hur ser den ut (från morgon till slut) 

o Vilka arbetsuppgifter har du (aktivitetsmönster)? 

o Vad har du för hjälpmedel (tekniker) i arbetet (mobil, telefon, bil, 

dator, färdiga övningar, EVT, EVK) 

 Var befinner du dig under dagen? (lokala ordningsfickor) 

o På olika skolor, i eget rum, matsal, lärarrum, andras rum, klassrum, 

skolgården? 

 Vilka personer möter du under dagen? (Lärare, rektor, chef, 

skolsköterska, föräldrar, elever) 

 Vilka träffar du var någonstans (eget rum eller någon 

annanstans, ge exempel)? Vad sker då? Varför just där? 

 Hur ser ditt arbete med dem ut, vad gör du tillsammans med de 

personerna? (handledning, samtal – stöttande, motiverande, 

möten, EVT, EVK). 

 Hur arbetar du med eleverna? Vilka metoder och insatser 

använder du? Varför just dessa? På vilket sätt använder du 

dem? 

 Vad finns det för mål med ditt arbete på arbetsplatsen? 

o Vem/vilka har ställt upp dessa? 

o Vilka personer samarbetar du med för att uppnå målen? 

 I vilka situationer samarbetar ni (ge konkreta exempel)? 

 På vilket sätt samarbetar ni? I enskilda fall eller mer allmänt för 

att påverka skola och skolmiljön? 

o Är ni överens om målen? 

 

2. Hur beskriver skolkuratorerna att det ideala skolkurativa arbetet borde se ut? 

Frågor: 

Sammanfatta först vad intervjupersonen har sagt om det skolkurativa arbetet! Har jag 

förstått rätt? Om ja, gå över till frågan om hur det skolkurativa arbetet bör se ut. 

 

 Beskriv hur det ideala skolkurativa arbetet skulle se ut enligt dig. 

o Skiljer det sig från idag? 

o Vilka skulle arbetsuppgifterna vara? 

o Hur skulle samarbetet med andra professioner och myndigheter se ut? 

 Tycker du att det saknas något i det skolkurativa arbetet som det ser ut idag? 

o Vad, på vilket sätt skulle det förbättra det skolkurativa arbetet? 

o Om nej, finns det något som skulle kunna göra det ännu bättre än det 

redan är? 

 Hur skulle det bli bättre då, förklara, 

 Finns det något som du gör idag som du inte tycker hör till skolkuratorns jobb? 

 Varför hör inte det till jobbet? 

 Hur görs prioriteringar av arbetsuppgifter och mål idag i arbetet? 

o Vem/vad bestämmer vad som ska prioriteras och bortprioriteras? 

 Vad är det som påverkar, kan du ge konkreta exempel (rektor, 

personal, ekonomi, andra resurser)? 
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o Vad anser du bör prioriteras 

 Vad bör styra prioriteringarna (detsamma som idag)? 

 

3. Vad upplever skolkuratorerna att det finns för främjande och hindrande faktorer i 

deras arbete? 

Frågor: 

 Finns det något i ditt arbete eller på din arbetsplats som du upplever försvårar 

dina arbetsuppgifter (ex inblandning av rektor/chef, föräldrar, lärare, övrig 

personal, andra myndigheter)? 

o Om ja, vilka hinder då? 

 I vilka situationer kan du känna dig hindrad? 

 På vilket sätt är detta ett hinder? 

 Är dessa återkommande? 

o Hur hanterar du dessa hinder/situationer? 

 Kan du ta hjälp av någon? Vem? 

 Vad kan du göra för att påverka den hindrande faktorn i en 

annan riktning? 

 Ser du några faktorer på din arbetsplats som främjar ditt arbete/dina 

arbetsuppgifter (för deras möjligheter att göra ett i deras tycke bra arbete)? 

o Om ja, vilka är dessa? På vilket sätt är det en främjande faktor? 

o Upplever du främst hindrande eller främjande faktorer i ditt arbete? 

 Varför tror du att det är så? 

 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med din anställningsform? 

o På vilket sätt är det en fördel/nackdel? 

o Hur skulle du vilja att det såg ut? 

 Varför, vad skulle bli bättre? 

 

 Hur ser du på din anställningsforms betydelse för dina möjligheter att bedriva 

ditt arbete på det sätt du skulle önska? 

 

o Upplever du den som stödjande/hindrande för att utforma ditt arbete 

på det sätt du anser att det bör vara? 

 

Avslutande del: 

 

 Finns det något som du vill tillägga? Har jag missat något viktigt? 

 

 

 

 

 


