
 
 

 

 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

SYNEN PÅ KURATORNS ROLL I 
SKOLAN 
Från kurator till elev 

MELISA YENIOGLU 
JOHAN STRAND 
 

Huvudområde: Socialt arbete 
Nivå: Grundnivå 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Socionomprogrammet 
Kursnamn: Examensarbete inom socialt 
arbete 
Kurskod: SAA056 

Handledare: Els-Marie Anbäcken  
 
 
 
 
Seminariedatum: 2019-03-28 
Betygsdatum: 2019-04-29 

 



SYNEN PÅ KURATORNS ROLL I SKOLAN 
- FRÅN KURATOR TILL ELEV 
Johan Strand, Melisa Yenioglu 
Mälardalens högskola 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Socionomprogrammet 
Examensarbete inom socialt arbete, 15 högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 

SAMMANFATTNING 

Helhetssyn, kartläggande, förebyggande; detta ingår i Akademikerförbundet SSRs (2015) 
riktlinjer för hur en skolkurator bör arbeta. Rollen som skolkurator definieras bland annat av 
skolans behov, ledningens preferenser och krav, likaså till stor del av kuratorns egna 
färdigheter. Utifrån detta undersöker denna studie synen på kuratorn i skolan både från 
kurator- och elevperspektiv. Studien är genomförd med en kvalitativ och kvantitativ metod 
där tre skolkuratorer intervjuades och 70 elever deltog i en enkätundersökning. Resultatet 
analyserades med hjälp av tematisering av den kvalitativa delen och univariat analys av den 
kvantitativa. Synen på rollen som skolkurator har i studiens kvalitativa resultat framkommit 
som bredare än vad som beskrivs av Akademikerförbundet SSRs kvalitetspolicy (2015). Den 
breda definitionen av skolkuratorrollen visar sig vara yrkesrollens utmaning då den kan bidra 
till arbetsbörda och rollkonflikt. I studiens kvantitativa resultat framkommer av eleverna en 
positiv syn på skolkuratorn. Dock visar det sig finnas en del osäkerhet hos eleverna kring vem 
deras skolkurator är, var de befinner sig på skolan och vilken tid de är tillgängliga.  
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ABSTRACT 

Holistic approach, mapping, preventive work; these are all included in Akademikerförbundet 
SSR’s (2015) guidelines for how a school counsellor should work. The role as a school 
counsellor is defined by the needs of the school, preferences and requirements from the 
organisation and also parts of the school counsellor’s experiences and knowledge. This study 
has sought to examine the view on school counsellors, through two different perspectives; the 
school counsellor’s and the pupil’s. Through both qualitative and quantitative methods the 
study was conducted. Three school counsellors were interviewed and a survey was answered 
by 70 pupils. The qualitative result was analysed through thematic analysis and the 
quantitative by univariate analysis. The view of the school counsellor role was proven 
through the qualitative results to be broader than the description that Akademikerförbundet 
SSR (2015) gives. The broad definition of the profession turned out to be a challenge as it 
contributes to higher workload and a role conflict. In the study’s quantitative survey, the view 
of the school counsellor is over all positive. Though it seems there are some confusion 
regarding who the pupils’ school counsellor actually is, where they are located and when they 
can be reached. 
 

Keywords: school counsellor, social work, student health, school social worker.
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1 INLEDNING  
 
Skolan är den plats där barn och unga spenderar en större del av sin tid. Syftet med skolan är 
att främja elevers lust att lära i ett livslångt perspektiv, men likaså visa omsorg för den 
enskildes välbefinnande och utveckling. Ytterligare ett ansvar som ligger på skolan är att 
samverka med hemmet då elevers utveckling sker både i skolan och med familjerna (Lgr11, 
2018). Akademikerförbundet SSR (2015) nämner i sin kvalitetspolicy för skolkuratorer att de 
har i uppgift att arbeta med elevers nätverk, där även familjen ingår. Utöver detta har 
skolkuratorn i uppgift att bl.a. arbeta förebyggande, kartläggande, tillföra socialt arbete och 
samverka kring insatser. Eftersom skolkuratorn är den enda av skolpersonalen som utgår 
ifrån det sociala arbetet, och bistår med psykosociala insatser, har de en betydande roll för 
elevers välbefinnande. Med ett drastiskt ökat antal barn och unga som lider av psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2017) blir skolkuratorns roll desto viktigare. 	
	
Det onekligen höga antalet arbetsuppgifter som tilldelas skolkuratorn kan tala för en något 
svårdefinierad roll. En yrkesroll som främst ska arbeta förebyggande, handledande, 
hälsofrämjande, samverkande och samtidigt ansvara för att identifiera skolans behov av det 
sociala arbetet. En fråga som kan uppstå är hur tydlig denna yrkesroll är, med tanke på de 
olika ansvarsområden en skolkurator har. Kan tydligheten av rollen skilja sig från olika 
perspektiv, i detta fall kuratorernas och elevernas?   
	
1.1 Problemformulering 
Enligt socialstyrelsen (2017) visar undersökningar på en kraftig ökning av psykisk ohälsa 
bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan har ökat med 100 procent de senaste tio 
åren för individer i åldern 10–17. För unga vuxna i åldern 18–24 ligger ökningen på 70 
procent. I en annan rapport förklarar socialstyrelsen (2013) att psykisk ohälsa bör 
uppmärksammas tidigt. Den psykiska ohälsan som drabbar barn och unga kan leda till 
framtida konsekvenser, exempelvis att den drabbade inte kan genomföra sina studier vilket 
leder till möjliga problem på arbetsmarknaden. Socialstyrelsen (2017) menar att dessa 
konsekvenser riskerar att bli delar av ett samhällsproblem. 	
	
För att i tidigt skede fånga upp de som drabbas av psykisk ohälsa kan skolan spela en viktig 
roll då barn och unga tillbringar en stor del av sin tid på skolan. Bland skolpersonalen ligger 
ansvaret på skolkuratorn att fånga upp och stötta elever med olika sorters problematik. 
Skolkuratorn kan erbjuda stöd till elever i form av samtal och kan exempelvis ge remiss till 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) om ytterligare stöd är ett behov. I diskussioner kring 
uppsatsämne framkom en delad syn på skolkuratorns roll i skolan, detta var något som 
ansågs problematiskt då skolkuratorn spelar en vital roll för elevernas möjliga välmående och 
framtidsmöjligheter (Socialstyrelsen, 2016). När väl intresse var väckt kring ämnet framkom 
det i tidigare forskning att skolkuratorns roll inte alltid var lätt att definiera. Detta lade 
grunden för syftet med denna studie; synen på kuratorns roll i skolan. Eftersom skolkuratorn 
har ansvaret att forma sina egna arbetsuppgifter är det viktigt att de är medvetna om sin roll, 
samt kan förmedla denna till eleverna på skolan så de vet var och till vem de kan vända sig 
och varför (Akademikerförbundet SSR, 2015). 	
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka synen på kuratorns roll i skolan. 
Frågeställningarna är följande: 

1. Hur ser kuratorer på sin roll i skolan? 
2. Hur ser elever på kuratorns roll i skolan? 
3. Hur arbetar skolkuratorer med att nå ut till elever? 
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1.3 Bakgrund 
1.3.1 Yrkesrollens framväxt 
Vid slutet av 1950-talet introducerades ett synsätt på skolan som innefattade vårdande 
insatser för elever. Elevernas välmående ansågs ligga till bas för att skolans resterande 
verksamhet skulle fungera korrekt. Till en början låg ansvaret för detta arbete på 
klassföreståndare likaså skolledare. De kommande åren tillkom revideringar och tillägg i 
elevvårdens syfte, detta inkluderade en statlig utredning i slutet på 70-talet som fastställde 
att ansvaret bör vila på en integrerad enhet i skolverksamheten, snarare än på lärare och 
ledning. Vid introduktionen av elevvården har en roll funnits med sedan start, en roll som till 
en början syftat till samverkan mellan barnavårdsmyndigheter, skola och hem, men som med 
åren utvecklades till att bli något mer omfattande; skolkuratorn (Guvå, 2010). 	
	
I samband med elevhälsans framväxt började skolkuratorer anställas på gymnasieskolor 
utifrån ett statligt initiativ. Under samma tidsperiod byggde det allmänna skolväsendet, utan 
statliga medel, upp en verksamhet för kuratorer. Detta medförde att antalet tjänster ökade 
till ca 700 i både grundskolan och gymnasiet. Centrala befattningar för skolkuratorer 
inrättades som skulle motsvara de befattningar skolpsykologer redan hade. 
Skolkuratorsyrket skulle vara till hjälp vid samarbetet mellan barnavårdsmyndigheter, skola 
och hem, samt vara ett stöd vid akut behov av bemanning. Till en början innefattade 
yrkesrollen även ett arbete med yrkesvägledning, som sedan togs över av studie- och 
yrkesvägledare vid 1960–1970 talet (Guvå, 2010).	
	
Vidare förklarar Guvå (2010) att ytterligare en utredning genomfördes under 1960-talet, i 
denna uppkom en utveckling av kuratorernas arbetsuppgifter. Skolkuratorn skulle arbeta 
utifrån social, elevvårdande natur och yrkesuppgifterna innefattade även studie- och 
yrkesvägledning. Kort därefter, när studie- och yrkesvägledare anställdes på skolor blev 
skolkuratorer, i Läroplan för grundskolan (Lgr 69), beskrivna som skolans experter inom 
sociala frågor. Elever och föräldrar kunde vända sig till kuratorn för att få råd och stöd kring 
bl.a. personliga frågor och frågor kring skolgång. I kuratorernas arbetsuppgifter ingick även 
att ansvara för samarbetet mellan skola och sociala institutioner och myndigheter. Bortsett 
från den rådgivande rollen på individnivå, skulle skolkuratorerna arbeta med att utreda 
elevernas sociala situation som grund till orosanmälningar. Skolkuratorns arbete med att 
främja kontakten mellan skola och barnavårdsmyndigheter, ansågs vara förebyggande. I 
Läroplan för grundskolan (Lgr 80) nämns skolans behov av social kompetens. Kuratorn är 
idag den på skolan som har socialt arbete som sin huvuduppgift och ska arbeta utifrån det på 
en professionell nivå. Ytterligare en del av ansvaret skolkuratorn har är att arbeta utifrån 
socialtjänstlagen. En viktig styrka hos skolkuratorer är deras förmåga att se helheten, vilket 
innebär att de har förståelse för problematik som uppstår på individ-, grupp- och 
organisationsnivå (Guvå, 2010).  
	
1.3.2 Skolkuratorn idag 
Skolan har en skyldighet att bistå med en elevhälsa som tillgodoser elever med 
specialpedagogiska insatser. I Socialstyrelsens (2016) vägledande dokument för elevhälsan 
ligger uppdraget att bistå med psykosociala insatser på skolkuratorn. Detta arbete ska utföras 
i överensstämmelse med skolverksamhetens övergripande uppdrag som klarlagts i dess 
styrdokument. Skolkuratorns roll i elevhälsan är att bistå med kompetens som elever behöver 
i frågor om stöd. 	
	
En kvalitetspolicy för skolkuratorer utfärdades år 2015 av Akademikerförbundet SSR. I 
denna rapport följer ett antal kvaliteter skolkuratorer bör besitta. Syftet med kvalitetspolicyn 
är att tillförsäkra och utveckla kvaliteten för elevhälsan, som lagstadgas i Skollagen §25 2st. 
Kvalitetspolicyn listar en rad mål för arbetet som skolkurator där de bland annat ska tillföra 
kompetens i socialt arbete, medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och även 
samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför 
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skolan. Rektorn bär det yttersta ansvaret för skolans kvalitetsarbete, men skall i samråd med 
skolkurator formulera uppdragets natur, vilket innefattar möjligheten att utföra kompetens- 
och kvalitetsutveckling. Skolkuratorn ingår därför i rektorns ansvar för att säkerställa att det 
finns en fungerande elevhälsa på skolan. 
	
De kompetenser en skolkurator bör inneha listar Akademikerförbundet SSR i sin 
kvalitetspolicyn (2015). Detta innefattar kunskap inom juridik, sociologi, psykologi och 
statsvetenskap för att nämna några. Dessa kompetenser anses tillgodosedda genom en 
socionomexamen. Vidare visar policyn på arbetssätt kopplade till de nämnda kompetenserna, 
vilket innefattar möjligheten att skapa förändring och utveckling i det förebyggande arbetet 
likaså enskilda elevärenden. Arbetsrollen som skolkurator bygger på god kommunikation, 
helhetssyn, kartläggningsarbete och samverkan med elevens nätverk. För den löpande 
kvalitetskontrollen ska skolkuratorn, i samråd med rektorn, regelbundet följa upp och 
utvärdera det utförda arbetet. 
	
2 TIDIGARE FORSKNING 

 
Nedan följer tre rubriker som tidigare forskning delats in i utifrån olika teman; synen på 
kuratorn, socialt arbete på skolan och arbetsbelastning. Dessa rubriker representerar det 
mest relevanta för studien från de valda artiklarna. Den tidigare forskningen i denna studie 
samlar nationella likaså internationella undersökningar. Rollen som skolkurator kan därför 
beskrivas på olika vis i de olika studierna beroende på dess funktion i olika länder. I och med 
att kuratorrollen skiljer sig har studier eftersökts där definitionen av en skolkurator är 
densamma. När skolkurator nämns i denna studie har det säkerställts att dess 
arbetsuppgifter överensstämmer med de svenska.  
	
2.1 Synen på skolkuratorn  
I en enkät- och intervjustudie utförd av Fox och Butler (2007) ligger fokus på svårigheter 
individer i åldern 11–16 år går igenom, som dels kan komma från skolan dels från hemmiljön 
och därefter påverka deras psykiska hälsa. Författarna trycker på vikten av att skolorna ser 
och fångar upp dessa elever för att ge dem stöd tidigt. De har därför i sin studie undersökt 
vilken syn elever har på sin skolkurator för att därefter kunna dra slutsatser om stödet räcker 
till eller kan förbättras. Studien är både kvantitativ och kvalitativ då en enkätundersökning 
genomförts där 415 elever deltagit. En mindre grupp av dessa elever fick möjligheten att ta 
del av en fokusgruppsintervju.  
	
Resultatet i Fox och Butlers studie (2007) visade på att majoriteten av eleverna var medvetna 
om att en skolkurator fanns på plats. De problem eleverna såg i kuratorstjänsten på skolan 
var den bristande kunskapen kring tjänsten och de önskade sig därför få mer information 
kring den från skolpersonalen. De elever som svarade att de visste om att en skolkurator 
fanns, var inte medvetna om var personen sitter och hur denne ska kontaktas. En del elever 
påvisade även frustration på grund av att de inte var medvetna om att skolan erbjuder stöd 
hos kurator.  
	
Vidare förklarar Fox och Butler (2007) att majoriteten av eleverna i deras studie ansåg att 
skolkuratortjänsten är något positivt att ha på en skola. Trots detta svarade endast 36% av 
deltagarna att de skulle kunna tänka sig söka hjälp hos en skolkurator. I resultatet visade det 
även sig att eleverna som deltog i studien var mer öppna till att prata med en kurator om 
mobbing, problem i hemmet, skolrelaterade problem och en mindre andel av respondenterna 
var öppna för att prata om riskbeteenden (droger, sex m.m.).  
	
Resultatet i Fox och Butlers studie (2007) visar att eleverna såg att kuratorstjänsten kan 
förbättras genom att skolan tar in fler kuratorer, både kvinnliga och manliga kuratorer, att de 
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är på plats oftare och att deras kontor ligger där få vistas. De deltagande eleverna var även 
oroliga för att det de säger till skolkuratorn kommer ut, medan andra såg sekretessen som 
något tryggt. De önskade även ha en bättre kontakt med skolkuratorn för att det inte ska 
upplevas obekvämt att dela privat information till en främling, medan andra upplevde att 
detta var en fördel. Resultatet visade även att en rädsla för vad andra kommer att tycka om 
att man går till en skolkurator fanns bland eleverna. 	
	
I en studie av Strong, Hendel och Bratton (1971) har synen på skolkuratorer undersökts i 
relation till andra hjälp-givande professioner. 67 högskoleelever deltog i undersökningen 
med en medelålder på 19,4 år. I studiens resultat visar det sig att eleverna främst vänder sig 
till en psykolog istället för en kurator när det gäller personliga problem som exempelvis 
ångest, relationer, känslor och sexualitet. En skolkurator hade de föredragit att vända sig till 
för att få stöd kring skol- och yrkesval. Däremot såg eleverna skolkuratorer som mer vänliga, 
trevliga och varma än exempelvis psykologer som anses vara kalla och kritiserande.  
 
2.2 Socialt arbete på skolan 
Skolväsendet är präglat av pedagogiskt arbete med elever och endast skolkuratorn arbetar 
med att bistå med grunderna i socialt arbete. I en studie av Isaksson och Sjöström (2016) 
undersökte författarna hur mycket socialt arbete en skolkurator praktiserar, och även vilka 
teorier och metoder de använder sig av. I intervjuer framkom det att skolkuratorer har en 
teoretisk grund genom sin utbildning, men att denna sällan är något de faktiskt praktiserar. 
Kortsiktiga och tillfälliga lösningar för elever är det främst förekommande för att arbeta med 
problem som elever kan befinna sig i. Vidare framkom att utbildningsgrunden som 
socionomer innehar sällan bistår med en tydlig bas för hur arbetet ska praktiseras. Hur 
arbetet genomförs formas främst av arbetsplatsens regler och förhållningssätt till specifika 
elever. Skolkuratorer som främst befinner sig i en miljö av pedagogiska praktiker hamnar 
enligt författarna i en situation där de själva får skapa sin professionella yrkesroll, likaså hur 
de ska förhålla sig till teori och praktik. 
	
Resultatet i Isaksson och Sjöströms (2016) studie visade på en rollkonflikt som uppstår i 
situationer där skolkuratorn, utifrån barnperspektivet, arbetar för eleverna och resterande 
skolpersonal arbetar utifrån pedagogiska förhållningssätt. Konflikter uppstod sällan mellan 
personal och skolkurator, men en distans mellan de båda yrkesgrupperna var 
uppmärksammad. 
 
Backlunds (2007) doktorsavhandling tar upp information gällande skolkuratorns framväxt 
och yrkesrollens utveckling till det syfte den idag innehar. Redan på 70-talet stod det klart att 
skolkuratorn skulle vara länken till sociala myndigheter å elevernas vägnar. Likaså visar sig 
det kurativa arbetet utgöra en direkt länk till de sociala ansvar samhället ska ta för barn och 
ungdomar. Aktuella styrdokument menar Backlund (2007) beskriver en yrkesroll som står 
lite utanför skolans pedagogiska arbete, som utifrån en neutral position kan sammanföra och 
främja samverkan mellan personal, elever och sociala institutioner. Vidare framkommer i 
avhandlingen att intervjupersoner uppger att styrdokument för socialstyrelsen eller skolverk 
är av låg relevans för deras arbete. Snarare anser de att arbetet växer fram efter skolans 
behov i samråd med övrig personal. Det skolkurativa arbetet visade sig också ske med fokus 
på att involvera hela familjen i lösningar för eleven, utifrån en helhetsbild. Det visar sig att 
problem elever upplever likaså kan behöva en lösning utanför skolan, vilket skolkuratorn kan 
fungera som en länk emellan.  
	
2.3 Arbetsbelastning  
I studien Self-Stigma of Mental Illness and Help Seeking Among School Counselors (Mullen 
& Crowe, 2016) nämner författarna den problematik som uppstår för skolkuratorer på 
amerikanska skolor. Den otydlighet som finns kring skolkuratorns roll i skolan leder till höga 
nivåer av stress, minskad tillfredsställelse på arbetsplatsen samt utbrändhet. I studien visar 
det sig att många skolor bortser från de krav som finns gällande skolkuratorer och, med låg 
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budget samt för lite personal, får skolkuratorer arbeta med fler uppgifter än de är menade att 
ha. Detta är en anledning till att skolkuratorrollen kan bli utsuddad och arbetsuppgifterna 
svåra att definiera. Inledningsvis nämner författarna i studien resultat från tidigare 
undersökningar som visar att skolkuratorer mår bättre och är mer tillfredsställda med sitt 
jobb när rollerna är tydliga och de får ta del av uppgifter enligt de riktlinjer som finns för 
kuratoryrket. Mullen och Crowe förklarar att ytterligare en svårighet som uppstår hos 
kuratorerna är att söka hjälp för problemen. Detta beskriver författarna som självstigma 
vilket innebär en låg självkänsla och rädsla för att inte bli accepterad av samhället på grund 
av det psykiska måendet. Resultatet i Mullen och Crowes undersökning visade på en 
korrelation mellan självstigma och lägre hjälpsökande beteende. Många av skolkuratorerna i 
undersökningen svarade att de drar sig undan från att söka hjälp på grund av den självstigma 
som uppstår.  Resultatet som visar på att självstigma finns hos skolkuratorer trycker 
ytterligare på att en förändring bör ske gällande synen på psykisk ohälsa. 	
	
I en annan studie undersöker Gora, Sawatzky och Hauge (1992) skolkuratorers upplevelser 
av sin egen effektivitet på sin arbetsplats. Undersökningen innefattar områden där 
kuratorerna upplevde sina arbetsinsatser som väldigt effektiva, men även områden där de 
kände sig otillräckliga. Respondenterna fick möjligheten att uppge situationer där de 
bedömde sitt arbete med elever effektivt respektive mindre effektivt. Resultatet visade på 
upplevelser av otillräcklighet bland respondenterna. Många hävdade att de saknade rätt 
utbildning för att hantera specifika situationer, och andra upplevde sig sakna teoretisk grund 
för att hantera exempelvis problematiska barn. Det främst förekommande problemet de 
upplevde i sin effektivitet var antalet elever per kurator, där hög arbetsbelastning inte tillät 
den tid med eleverna som många kuratorer efterfrågade. Forskarna avslutar studien med en 
diskussion kring orsakerna för dessa problemområden och även möjliga lösningar. Vad som 
framkommer är att den spridning av ungdomars problem upplevdes som utmanande för en 
ensam kurator att hantera, vilket en lägre arbetsbelastning skulle kunna underlätta. I överlag 
upplevde dock kuratorerna att de har en effektiv och stor påverkan hos de elever som besöker 
dem, men även att de inom specifika problemområden upplevde sig som väldigt ineffektiva. 
 
Sett till arbetsbelastning i form av antalet elever per skolkurator visar Backlunds (2007) 
studie på ett antal om 1.2 skolkuratorer per 1000 elever. Vilket till synes anses vara mycket, 
men Backlund hävdar att detta kan kompenseras med antalet specialpedagoger som är 
verksamma på skolan. Därav behöver inte ett högt antal elever per kurator nödvändigtvis 
korrelera med hög arbetsbelastning. Det framkommer även att antalet elever inte behöver 
höra ihop med mycket elevsamtal, vilket innebär att ett högt antal elever per kurator inte är 
detsamma som många elevsamtal. Det kan vara så hävdar Backlund, att många elever inte 
vid något tillfälle är i behov av sin kurator och därav inte lämnar någon märkbar 
arbetsbelastning trots det höga antalet elever.  
	
3 TEORI 
 

I arbetet med tidigare forskning framkom det att yrkesrollen som skolkurator kan upplevas 
som otydlig. Denna otydlighet kunde enligt den tidigare forskningen leda till bl.a. stress och 
låg tillfredsställelse på arbetsplatsen. Rollteorin kom i åtanke då den belyser konflikten som 
kan uppstå vid otydliga roller. Teorin har sedan start av studien varit aktuell, då den är 
relevant för de två första frågeställningarna som undersöker synen på en yrkesroll. Rollteorin 
har utvecklats av flera olika teoretiker och kan beskrivas på olika vis, däremot är 
grundbeskrivningen av teorin densamma. I denna studie har endast grundbeskrivningen av 
teorin använts trots att den är hämtad från olika perspektiv. Målet med denna avgränsning är 
att undvika delar av teorin som saknar relevans för denna studie. En mer omfattande 
inkludering av teorin hade riskerat en mer diffus koppling till studien. 	
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Goffman (2004) förklarar roller som något en individ spelar framför en publik. Individen 
som spelar rollen har en förväntan att publiken ska ta denna roll på allvar och tro på att 
individen besitter egenskaperna som rollen visar. När individen spelat en roll under en 
period kan denne börja tro på att rollen är äkta och omedvetet ta efter egenskaperna. 
Goffman förklarar vidare att individen även kan börja ifrågasätta rollens äkthet och känna sig 
otillfredsställd med att spela rollen. En del individer som spelar roller kan bli ”cyniska” i sitt 
spelande. Detta innebär att de medvetet lurar andra genom att spela en roll som de vet om 
inte är äkta, för att kunna utnyttja att andra tror på rollens äkthet. Individer som blir cyniska 
spelar inte alltid rollen för sin egen vinning, de kan göra detta för samhället eller individer 
omkring dem. Goffmans exempel på cyniska individer kan anses något föråldrat, men 
förklarar ändå hur en sådan situation kan utspela sig. Exemplet visar hur patienter på 
mentalsjukhus spelar att de har svårare symtom än vanligt för att inte göra 
sköterskestudenter besvikna (Goffman, 2004). 
	
Vidare beskriver Goffman (2004) att roller kan ses som en mask. Denna mask representerar 
den uppfattning vi har om oss själva, det vi önskar att leva upp till och försöker att vara. Det 
vi vill leva upp till kan spegla sig i andras förväntningar om oss. Dessa förväntningar blir till 
vår verklighet och vi börjar spela roller utefter förväntningarna. Med följande citat beskriver 
Goffman hur individen skapar sin roll genom förväntningarna av omgivningen; “Vi kommer 
till världen som individer, förvärvar en karaktär och blir personer”.  	
	
För att en roll ska skapas hävdar Månson (2007) att det krävs gemensamma definitioner av 
utövare och mottagare. Definitionen av en roll är inget varje individ skapar själv, utan med 
hjälp av tidigare generationers definitioner kan individer tillskrivas vissa förväntade 
egenskaper av en roll. De tillskrivna egenskaperna och kunskaperna som förknippas med en 
roll, bildar en rollrepertoar. Med rollrepertoaren förknippas en roll med specifika 
egenskaper, vilket också då förväntas av en individ som utövar denna roll. I en social 
interaktion där en individ spelar en roll, förväntas hen av sin observatör besitta egenskaper 
och utföra handlingar sammankopplade till det som förväntas av den givna rollen. Samtidigt 
finns det roller som är diffusa, mindre sammanhängande med specifika handlingar, som 
fortfarande bildas med förväntningar men som inte utövar ett specifikt mönster av 
handlingar.	
	
Att roller utövas i sociala interaktioner kan vara ett hjälpmedel för att underlätta 
interaktionens händelseförlopp. Att en individ besitter en specifik roll kan vara betryggande 
för åskådaren som med viss säkerhet kan veta vad hen kan förvänta sig av rollutövaren. Det 
sociala samspelet finner en viss ordning och struktur i och med etablerade roller mellan 
parterna (Månson, 2007).  
	
Angelöw och Jonsson (2000) beskriver rollkonflikter som två olika förhållanden, intra- och 
inter-rollkonflikter. När intra-rollkonflikt sker förväntas olika beteenden av en och samma 
roll, oftast är dessa motstridiga. Det kan exempelvis handla om att en anställds förväntningar 
på sin yrkesroll krockar med chefens förväntningar. En inter-rollkonflikt innebär däremot att 
en individ har flera roller med motstridiga krav och förväntningar. Ett exempel på detta kan 
vara en anställd som behöver jobba övertid och missar att hämta sina barn från förskolan då 
förväntningarna på yrkesrollen och rollen som förälder krockar.  
 
4 METOD 
 

I eftersökandet av perspektiv från skolkuratorer likaså elever var tillvägagångssättet för 
studiens metod vida diskuterat. För att lyckas med en representativ bild av de båda parternas 
perspektiv togs valet att tillämpa kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Att utforma 
en studie med hjälp av en flermetodsforskning menar Bryman (2011) kan vara ett sätt att 
förstärka metodernas fördelar och försvaga nackdelarna. I detta avsnitt av studien kommer 
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litteratursökning, urval, datainsamling, analysmetod/databearbetning och etiska 
ställningstaganden att redovisas.  
	
4.1 Litteratursökning  
Studiens tidigare forskning var den del som intervju- och enkätfrågor formulerades utifrån. 
Därav lades stort fokus i studiens första skede att finna relevant tidigare forskning med ett 
närliggande syfte. Detta för att få en grund att jämföra med resultatet av denna studie. Vid 
litteratursökningen var det utmanande att hitta nyare samt nationella studier som 
undersökte ämnet. Att studierna var internationella samt äldre innebar att definitionen av 
skolkuratorn varierade. Detta begränsade sökningen efter studier med en gemensam 
definition av skolkuratorn och dennes roll. Endast en studie, som undersöker huruvida 
socialt arbete skall vara en del av skolan, var nationell. 	
	
Inledningsvis eftersöktes tidigare forskning i databasen Primo utifrån följande engelska 
sökord; school counselor, school counselling, counselor, view on school counselor, view of 
school counselor. Därefter användes samma sökord på svenska. Utifrån dessa sökord 
framkom tre relevanta internationella artiklar. Relevanta nationella studier var eftersökta för 
att säkerställa att synen på skolkuratorn beskrivs på samma vis som i denna studie. Även 
studier kring socialt arbete på skolan och stigma att söka hjälp eftersöktes då det ansågs vara 
relevant för studien. För att finna studier som undersökte dessa ämnen användes följande 
sökord; stigma, self-stigma, självstigma, socialt arbete, school social worker, school social 
work, socionom skola, socialt arbete skola bl.a. Studier som undersöker socialt arbete 
efterforskades då det sociala arbetets applicering i skolan var av relevans för studien. I de tre 
första funna artiklarna framkom självstigma som ett fenomen vilket därefter ansågs vara 
relevant i vidare sökning. 	
	
Vid eftersökning av information till studiens inledande avsnitt låg fokus på att finna 
information om skolkuratorns arbetsuppgifter, psykisk ohälsa bland unga och skolkuratorn i 
ett historiskt perspektiv. Sådan information var, i jämförelse med tidigare forskning, mer 
lättillgänglig. Informationen kring skolkuratorns arbetsuppgifter blev åtkomlig genom 
referenser i andra artiklar. Artiklar som beskrev skolkuratorn i ett historiskt perspektiv 
söktes även upp via databasen Primo. För att hitta information kring psykisk ohälsa var 
Socialstyrelsen den första tänkbara källan baserat på tidigare eftersökningar.  
	
4.2 Urval 
Utifrån det sätt studiens deltagare kontaktades på, kan urvalet beskrivas som ett 
snöbollsurval. Ett snöbollsurval menar Bryman (2011) är ett urval där ett mindre antal 
människor, som anses relevant för undersökningen, utgör den första kontakten. Dessa 
människor för sedan vidare kontakten till ytterligare deltagare. I detta fall utgör rektorerna 
den första kontakten då deras godkännande krävs för att eleverna ska kunna delta i studien. 
Därefter fördes kontakten vidare med hjälp av rektorerna till den kvalitativa 
undersökningens deltagare, skolkuratorerna. Skolkuratorn på ena skolan var den som bistod 
i kontakten med klassföreståndare, som därefter var behjälpliga i kontakt med eleverna som 
deltog i den kvantitativa undersökningen. Vidare förklarar Bryman (2011) att snöbollsurvalet 
även kan anses som en variant av ett bekvämlighetsurval som innebär att undersökningens 
deltagare består av en grupp som vid ett tillfälle råkar vara tillgängliga för forskaren. Detta 
kan även anses stämma in i denna studie då de första gymnasieskolor som godkände 
deltagandet blev valda. 
	
4.3 Kvalitativ datainsamling  
I valet av metod för studiens insamling av kvalitativ data beaktades genomförbarheten. En 
observerande studie var inte aktuell på grund av etiska aspekter, då samtal med elever skulle 
behöva iakttas. Likaså var inte en vinjettstudie aktuellt för den insamling av data studien 
eftersökte. Därav föll valet på att utföra intervjuer där den semistrukturerade intervjun blev 
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det lämpligaste tillvägagångssättet. Detta då studien eftersökte en djupare mening än det den 
strukturerade intervjun kunde bistå med. Samtidigt som flertalet frågor vid intervjutillfällena 
var aktuella för att frambringa lämplig information, som en möjlig ostrukturerad intervju 
hade misslyckats i att leverera. En intervjuguide formulerades utifrån upprättade 
underliggande teman som var relevanta för studien. Intervjuguiden innehöll 18 frågor (bilaga 
intervjuguide) vars syfte var att få svar på frågeställning 1 och 3. Det semistrukturerade 
formatet tillåter författarna att ställa följdfrågor (Bryman, 2011), vilket i detta fall ansågs 
behjälpligt. Målet med denna metod var likaså att eftersöka en bredare förståelse av 
intervjupersonernas upplevelser av sin yrkesroll, vilket den semistrukturerade intervjun 
kunde bistå med. Målsättningen var att utföra tre stycken intervjuer med skolkuratorer på 
gymnasieskolor.	
	
Vid studiens start söktes gymnasieskolor upp där både intervju- och enkätstudien kunde 
genomföras. Rektorer kontaktades via telefonsamtal för att få ett godkännande gällande att 
en studie ska genomföras på skolan. En av rektorerna godkände sin skolas deltagande i 
studien via telefon och kopplade vidare till skolkuratorn som en intervjutid planerades in 
med. Andra skolans rektor kontaktades genom ett besök och därefter bokades tider till 
intervjuer med två skolkuratorer in via mail. 	
	
De första två intervjuerna genomfördes med två skolkuratorer på samma skola. Till en början 
var det planerat att båda skolkuratorerna skulle intervjuas samtidigt, men detta ändrades till 
enskilda intervjuer för att minska risken att deras svar påverkades. Dessa två intervjuer blev 
båda omkring 45 minuter långa. Även den tredje blev omkring 45 minuter lång och 
genomfördes istället av båda författarna med en skolkurator. Samtliga intervjuer ägde rum 
på skolkuratorernas kontor vilket var viktigt för deras bekvämlighet. Intervjuerna spelades in 
och författarna kunde därav lägga fokus på att vara tillgängliga under samtalet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 
	
4.4 Kvantitativ datainsamling 
För att få en summerande och bred bild av elevernas syn på skolkuratorn var intervjuer inte 
aktuellt. Enkätundersökning som insamlingsmetod för studiens kvantitativa resultat var ett 
val som tidigt togs, detta för det stora antal respondenter en enkätundersökning kunde 
genomföras på utan att bli för tidskrävande. Enkätundersökningen utgjorde även ett bra 
komplement till de intervjuer som genomfördes, då svaren från intervjupersonerna bistod 
med grunden för enkätfrågorna. Målet med detta var att synen på yrkesrollen som 
insamlades genom intervjuer, skulle utgöra en utgångspunkt för att undersöka huruvida 
detta stämde överens med elevernas syn. Enkäten bestod av 12 stängda frågor varav 6 bestod 
av påståenden som kunde besvaras genom en likertskala (Bilaga enkät). Att inkludera en 
likertskala i en enkätundersökning är ett vis att mäta intensiteten i exempelvis en känsla 
kring ett utvalt ämne (Bryman, 2011). 	
	
Enkätundersökningar möjliggjorde insamling av empiri från flertalet respondenter vid 
samma tillfälle, likaså uppstod möjligheten att besvara frågor från respondenter när 
enkäterna delades ut fysiskt (Bryman, 2011). Bryman nämner att en nackdel med 
enkätundersökningar är att det inte går att veta vem som besvarat enkäten om den skickas 
via länk, eller besvaras i hemmet. Med denna metod som användes i studien, där enkäten 
delades ut i klassrummet, blev det säkerställt att rätt personer deltog i undersökningen. 	
Målsättningen var att samla in 70 enkätsvar från gymnasieelever som studerar vid årskurs tre 
och fyllt 18 år. Kontakten med eleverna gick via deras klassföreståndare.  
	
4.5 Analysmetod och databearbetning 
Den kvalitativa empirin som samlades in analyserades till en början med hjälp av kodning 
följt av en tematisering av det transkriberade intervjumaterialet. Enligt Bryman (2011) är 
kodningen oftast en startpunkt för kvalitativa dataanalyser där återkommande ord och 
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meningar urskiljs. Detta bildar i sin tur ett mönster som kan utgöra teman. Den initiala 
kodningen av intervjumaterialet i denna studie visade på flera mönster i intervjupersonernas 
svar, likheter likaså olikheter. Dessa mönster formulerades till övergripande teman som 
kunde användas vid resultatredovisningen av intervjumaterialet. De teman som kunde 
urskiljas var: kuratorernas syn, att nå ut, socialt arbete, tidsbrist och slutligen elevernas syn. I 
resultatredovisningen har en meningskoncentrering utförts som Kvale och Brinkmann 
(2014) beskriver som en metod där längre citat kortas ned till den huvudsakliga innebörden. 	
	
Analysen av studiens kvantitativa data genomfördes via SPSS. De 70 enkätsvaren som inkom 
registrerades som variabler i systemet. Därefter utfördes univariata undersökningar på den 
data som blivit tillgänglig, vilket redovisades i frekvenstabeller. En av enkätfrågorna 
redovisas genom ett stapeldiagram. Den univariata analysen är enligt Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2010) ett verktyg för att analysera en variabel åt gången, vilket ger svar på 
variabelns fördelning bland respondenterna. I denna studie har fördelningen redovisats 
procentuellt. Det som eftersöktes i denna analys var variation i fördelningen av svar från 
respondenterna. Vilket mer specifikt kan formuleras i form av de uppfattningar enkäten 
eftersökte genom dess frågor.  
	
4.6 Etiskt ställningstagande  
Flera etiska aspekter har varit aktuella i studiens alla skeden. Vid eftersökning av deltagare, 
skolkuratorer likaså elever, var det aktuellt med ett inledande missivbrev för att kortfattat 
informera om studiens syfte och etiska ställningstaganden. I brevet framkom att 
anonymiteten för deltagarna var av hög prioritet för oss (Bilaga missivbrev 1 och 2). Bryman 
(2011) tar upp fyra forskningsetiska principer som utgör grunden för en etisk försvarbar 
studie. Konfidentialitetskravet, där anonymiteten är inkluderad, är ett av dessa fyra principer 
som nämns i missivbrevet. Likaså framkom studiens syfte och frågeställningar vilket fyller 
informationskravets kriterier. Vid intervjutillfällen likaså enkätutdelning har nyttjandekravet 
yttrats, att allt som framkommer genom den empiriska insamlingen endast kommer att 
användas i studiens forskningssyfte. Slutligen informerades samtliga deltagare om 
samtyckeskravet, i och med möjligheten att avbryta sin medverkan i studien när helst de vill. 	
	
Eftersom enkäterna delades ut i pappersform fanns inget behov av hantering av elevers 
mailadress och telefonnummer. Kuratorernas kontaktinformation var antecknat i ett låst 
gemensamt dokument som endast författarna av studien kunde ta del av. Valet av 
tredjeårselever, som fyllt 18, var tidigt i åtanke eftersom detta underlättar deras deltagande 
då samtycke från föräldrar inte var aktuellt att söka. För att denna undersökning skulle 
genomföras räckte det med rektorns samtycke. 	
	
Vid utformningen av enkät- och intervjufrågorna fanns det i åtanke att avstå från känsliga 
ämnen som exempelvis psykisk ohälsa eller elevers kontakt med skolkuratorn. Valet av att 
skolkuratorerna deltog i intervjuerna innebar ett visst etiskt åtagande. Detta på grund av att 
en intervjustudie med elever hade inneburit frågor av personligt slag, när alternativet att 
intervjua skolkuratorer kring deras arbetsupplevelser var aktuellt. Att intervjua elever hade 
även möjligtvis medfört en känsla av exponering då ett fåtal elever blir utvalda av hela 
skolans population. I respekt för skolkuratorerna dras, i studiens analys, inte några direkta 
kopplingar mellan kurator och specifika enkätsvar.   
	
4.7 Studiens kvalitet 
Då denna studie innefattar både kvalitativ och kvantitativ empiri skall kvaliteten tillförsäkras 
genom tillförlitlighet, validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är instrument för att säkerställa 
studiens kvalitet (Bryman, 2011). För studiens kvalitativa del kommer en analys av 
tillförlitlighet vara aktuellt. Bryman (2011) talar om tillförlitligheten som ett verktyg uppdelat 
i fyra delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
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konfirmera. Utifrån dessa kan en studies kvalitet bedömas likt hur den kvantitativa delen 
kan bedömas genom validitet och reliabilitet. 	
	
Validitet beskriver Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) som giltigheten i en 
undersökning. En undersökning med hög validitet bör innefatta relevanta teorier, begrepp, 
antaganden och frågeställningar som överförs till mätbara frågor som i sin tur ska leda till ett 
svar på studiens syfte. Utifrån detta har fokus legat på att bygga enkätfrågorna med studiens 
syfte och frågeställningar som grund. För att säkerställa att enkätfrågorna är relevanta för 
den aktuella studien har de även formulerats utifrån information som framkommit under 
intervjuer samt tidigare forskning. 	
	
Reliabilitet motsvarar tillförlitligheten i en studie och fokus ligger på mätningen i en 
undersökning. Ett exempel på mätinstrument med låg tillförlitlighet är otydligt formulerade 
frågor. En påverkan på reliabiliteten kan även vara olika omständigheter samt intervjuarens 
beteende vid intervjuer. Ytterligare en relevant del av reliabilitet är replikerbarhet. Detta på 
grund av att reliabiliteten blir hög när två undersökningar som genomförs på samma vis ger 
samma resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I denna studie har frågorna i 
enkätundersökningen formulerats med noggrannhet för att minska risken för otydlighet och 
missförstånd. Det faktum att enkäterna delats ut i klassrummen, som gett eleverna 
möjligheten att ställa frågor, har även minskat risken för osäkerhet.  
 
 
	
5 RESULTATANALYS 
 

Nedan följer redovisningen samt analys av det empiriska resultat som framkommit från tre 
intervjuer med yrkesverksamma skolkuratorer och en enkätstudie med 70 gymnasieelever. 
Samtliga deltagare, i studiens kvalitativa del, besitter grundutbildningar inom socialt arbete 
och har med kompletterande kurser, i bl.a. juridik, genus och samtalsmetodik, behörighet för 
att arbeta inom socionomyrken. Den sammantagna yrkeslivserfarenheten hos deltagarna 
består av yrkesroller lämpliga för en socionom. Deltagarna i studiens kvalitativa del har 
avidentifierats och benämns i denna del som intervjuperson 1-3. Samtliga deltagare i 
studiens kvantitativa del är elever som läser sista året på gymnasiet, vilket innebär att de fyllt 
18 år. 	
	
Rubrikerna i avsnittet representerar teman som dels identifierats i analysen av 
intervjumaterialet och dels underlättar avskiljningen av studiens två metoder. Följande 
teman syftar till att besvara studiens frågeställningar; kuratorernas syn, arbetet med att nå 
ut och elevernas syn. Det tema som representerar den kvantitativa delen av studien är 
elevernas syn, medan resterande representerar studiens kvalitativa del.  
 
5.1 Kuratorernas syn 
Detta tema representerar den första frågeställningen i studien, som syftar till att undersöka 
skolkuratorernas syn på sin egen yrkesroll. Genomgående i intervjupersonernas svar är det 
förebyggande arbete en skolkurator förväntas dedikera majoriteten av sin arbetstid till. Det 
förebyggande arbetet skall enligt intervjupersonerna innefatta arbete med elevernas 
kontaktnät, hälsofrämjande, skolklimatet och anpassningar i klassrummen bl.a. Dock visar 
det förebyggande arbetet sig utmanande för intervjuperson 2 och 3. “Vad som står är att en 
kurator ska jobba hälsofrämjande och förebyggande nästan 70% av min tid, skulle jag göra 
det skulle jag inte hinna med eleverna överhuvudtaget” hävdar intervjuperson 2. 
Intervjuperson 3 uttalar sig på följande vis “alltså den huvudsakliga uppgiften är ju att jobba 
förebyggande och främjande, så är det ju, sen är det svårt att få till.” Likt hur Gora, Sawatzky 
och Hauge (1992) uttrycker sig gällande skolkuratorernas tidsbrist. Å andra sidan menar 
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intervjuperson 1 att hen arbetar främst förebyggande, exempelvis genom stöttning av lärare, 
förbättring av skolmiljön och övningar i stresshantering och mindfulness tillsammans med 
eleverna. 	
	
Rollen som skolkurator visar sig inte vara bunden till individnivå, utan arbetet kan även 
bestå av kartläggning av sociala nätverk, samtal i hemmet med hela familjen, samarbete med 
kollegor och att stärka klimatet i klasser. Variationen i arbetsuppgifter kan kopplas till 
studien Isaksson och Sjöström (2016) genomförde, där det framkommer att skolkuratorn 
oftast får skapa sin yrkesroll själv utifrån skolans behov. Arbetet med helhetsbilden utgör en 
stor del av skolkuratorns syfte enligt samtliga intervjupersoner. “Allt ifrån individnivå och att 
träffa enskilda elever till samtal med vårdnadshavare, mycket samarbete med kollegor och 
sen sitta och tänka ihop med lärare” berättar intervjuperson 1 i samtal om viktiga delar i 
rollen som kurator. Intervjuperson 2 uttrycker vikten i att se helheten och inte bara se en elev 
som inte kommer till skolan på följande vis “Om det är någon som inte lyckas eller uppnår 
kursmålen, ja men vad beror det på? Ser du någonting, hur det ser ut med vänner 
runtomkring, vet du hur familjesituationen ser ut, alltså att man får in dem bitarna”. Ett sätt 
att arbeta klimatstärkande beskriver intervjuperson 3 i följande citat “Självklart kan vi vara 
med på heldagar med klasserna när man gör aktiviteter så det blir bättre klimat”. 	
	
Ett ytterligare återkommande ämne, i intervjuer likaså tidigare forskning (Isaksson & 
Sjöström, 2016), rörande synen på kuratorns roll i skolan är den frihet den yrkesutövande 
har att forma sina arbetsuppgifter. Samtliga intervjupersoner nämner att det inte är uttalat 
från ledningen hur de ska arbeta utan att de själva får bedöma vad skolan är i behov av och 
agera utifrån det. Vilket stämmer överens med Isaksson och Sjöströms (2016) beskrivning av 
hur en skolkurator anpassar sitt arbete efter arbetsplatsens regler, behov och förhållningssätt 
till specifika elever. Intervjuperson 2 hävdar att hens tidigare arbetsplatser som skolkurator 
har präglats av skolans behov, snarare än tydliga riktlinjer yrkesrollen bör utföra. Den frihet 
skolkuratorer har i att skapa sin egen yrkesroll beskriver intervjuperson 3 genom att nämna 
deras ansvar att styra sitt arbete och sina samtal på egen hand. I Mullen och Crowes (2016) 
studie visar resultatet på att de svårdefinierade arbetsuppgifterna en skolkurator har innebär 
att rollen lätt kan suddas ut. Även detta kan kopplas med Goffmans (2004) beskrivning av att 
en individ känner sig otillfredsställd av att spela en roll som ifrågasätts på grund av dess 
otydlighet. Den frihet intervjuperson 3 yttrar ser hen dock som en bekvämlighet i förhållande 
till sitt tidigare arbete inom socialtjänsten där regelverken är mer strikta och tydliga. Även 
intervjuperson 1 beskriver friheten i arbetet som något positivt då hen ser det som en 
möjlighet att forma arbetet utifrån det hen är bra på. 	
	
Trots friheten i yrkesrollen kan situationer uppstå som är begränsande. Intervjuperson 2 
anser sig har fria tyglar i sin yrkesroll, men exemplifierar att det uppstår situationer som 
begränsar hens frihet. Det kan inkomma mail från rektorn om akuta ärenden som måste 
hanteras omgående, trots att intervjupersonen anser att det finns andra ärenden som bör 
prioriteras. Vidare berättar intervjuperson 2 att hen arbetat som skolkurator på fyra olika 
skolor och upplevt olika krav på sin roll från ledningen på skolorna; “vissa skolor vill ha 
kuratorn på kontoret, andra vill ha ut kuratorn på skolan”. Den skiftande förmedlingen av 
yrkesrollen från ledningens håll kan resultera i vad som Angelöw och Jonsson (2000) 
beskriver som en intra-rollkonflikt. Detta uppstår när den yrkesutövandes förväntningar på 
den givna yrkesrollen krockar med vad arbetsgivaren förväntar sig. Vidare kan detta kopplas 
till det intervjupersonerna återger om olika förväntningar på tidigare skolor. Ett exempel på 
hur en sådan rollkonflikt kan uppstå är om en skolkurator bygger upp en bild av sin yrkesroll 
på en skola, som sedan inte kan appliceras på en ny skola där förväntningarna skiljer sig. 	
	
Intervjuperson 2 och 3 uttrycker även att en del av arbetet sker utanför skolområdet. Detta 
kan innefatta att vara stöd för enskilda elever på exempelvis sjukhus för magpumpning, 
akutpsyk efter suicidförsök samt överlämningar till andra enheter. Sådana akuta ärenden är 
inget som kan ingå i deras planerade schema och kan innebära att andra möten avbokas eller 
att övertid blir aktuellt. Att uppgifter som dessa faller på skolkuratorn, som innebär hinder 
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för resterande arbetsuppgifter, kan likaså det resultera i en rollkonflikt (Angelöw & Jonsson, 
2000). Konsekvenserna av denna omprioritering kan innebära en upplevd tidsbrist som 
Gora, Sawatzky och Hauge (1992) menar att skolkuratorer i deras studie upplever. 
Intervjuperson 2 uttrycker följande “Jag har haft en del fall där jag måste åka upp till 
akutpsyk”. Likaså intervjuperson 3 uttrycker sig om akuta överlämningar enligt följande 
“man ska lämna över till ungdomsmottagningen eller samtalsmottagningen så händer det att 
vi följer med dit och i psykiatrin är vi en del, akutpsyk också”. 	
	
Behandlande arbete är inte något skolkuratorer ska arbeta med, däremot uttrycker sig 
samtliga deltagare att detta ändå förekommer i deras yrkesroll. Intervjuperson 1 menar det 
som fungerar anses vara behandling, därav blir hens arbete indirekt behandlande då elever 
kan få hjälp och stöd i form av övningar; “å andra sidan så går någon hos mig och gör 
övningar som funkar så personen blir av med sin fobi, är inte det behandling då?”. 
Intervjuperson 2 uttrycker även att de inte får arbeta behandlande men att detta är något hen 
gjort under sina tidigare arbeten och finner det stundtals nödvändigt. Även intervjuperson 3 
menar på att det behandlande arbetet ligger som en naturlig del av yrkesrollen, precis som 
intervjuperson 1, menar hen att strategier som ges till elever kring ångesthantering är 
behandling. De riktlinjer skolkuratorerna har kring behandlande arbete kan innebära en 
både inter- och intra-rollkonflikt som Angelöw och Jonsson (2000) beskriver. En Inter-
rollkonflikt kan uppstå då skolkuratorn dels förväntar sig att inte arbeta behandlande och 
dels anser att det behandlande arbetet är en del av yrkesrollen. Den intra-rollkonflikten kan 
likaså bli aktuell när samma förväntningar på ett behandlingsfritt arbete kommer från 
skolledningen.	
 

5.2 Arbetet med att nå ut 
Den tredje frågeställningen syftar till att undersöka hur skolkuratorer jobbar för att nå ut till 
eleverna på skolan. Detta tema representerar därav frågeställning tre. Samtliga 
intervjupersoner nämner att de besöker klasserna under första veckan av skolåret. Detta gör 
de för att visa upp sig och ge information kring var de sitter samt kontaktuppgifter. Utöver 
det första besöket i klasserna försöker samtliga intervjupersoner vara närvarande bland 
elever. Detta arbete ter sig dock olika för de tre intervjupersonerna.	
	
Intervjuperson 1 arbetar med att nå ut till eleverna genom att erbjuda mindfulnessövningar 
på kontoret likaså i klasser. Detta är något alla elever har möjlighet att delta i. Ett sätt att öka 
bekvämligheten för eleverna, och tilltala fler till att söka kontakt med skolkuratorn, är att 
erbjuda samtal utanför kontorsmiljö. Detta kan exempelvis ske på promenad eller cafeteria. 
Sms-kontakt är även något som ofta förekommer mellan intervjuperson 1 och eleverna, vilket 
ökar tillgängligheten samt bekvämligheten i deras relation. På sin arbetsplats jobbar även 
intervjuperson 1 med att hänga upp lappar med positiva budskap för att stärka miljön på 
skolan och få hens arbete att synas mer utåt. Sociala medier är även ett tillvägagångssätt 
intervjuperson 1 arbetar med där hen delar olika meditationsövningar och erbjuder stöd via 
chatt; “ibland så skriver vi att chatten är öppen ikväll”. Vidare förklarar intervjuperson 1 att 
hen är väldigt närvarande i korridorer samt klassrum men önskar sig ytterligare tid då detta 
ibland får prioriteras bort; “det är det som får ryka när jag inte har tid”. 	
	
Likaså som intervjuperson 1, upplever intervjuperson 2 sig vara väldigt närvarande bland 
klasser. Dock ter sig detta på olika sätt. Intervjuperson 2 arbetar med att nå ut till eleverna 
genom att vara närvarande i klassrum samt korridorer; “sen är jag mycket ute på 
programmen, och befinner mig där, sitter där emellanåt när jag har någon minut över, 
kanske går förbi och kollar läget”. Vidare förklarar intervjuperson 2 vikten av att lärare 
hjälper till med deras arbete att nå ut; 	
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“Och det viktiga där är också att lärarna, de är väldigt öppna, när jag kommer bort dit, 
att de är lättsamma så jag inte blir så farlig. Vissa klasser behöver man jobba in sig 
mer i än andra. Vara där lite, fika lite med dem, för att göra det lite mjukare.”  
- Intervjuperson 2 

	
Intervjuperson 3 å andra sidan anser sig inte vara så närvarande bland klasser, men försöker 
vara med på klassaktiviteter som sker under läsåret. Hen nämner även att heldagar kan 
spenderas med klasser som har problematik, då arbetet kretsar kring att förbättra klimatet i 
klassen. Trots att intervjuperson 3 anser sin närvaro låg, uttrycker sig hen enligt följande 
“...försöker vara på programmen och mingla runt”.  
	
5.3 Socialt arbete 
Akademikerförbundet SSR tar upp i sin kvalitetspolicy (2015) att skolkuratorn är den som 
ska tillföra socialt arbete i skolmiljön. Ett återkommande ämne under intervjuernas gång var 
skolkuratorernas uppgift att berika skolan med det sociala arbetet. En viss enighet bland 
intervjupersonerna kunde urskiljas men likaså olikheter. 	
	
Diskussionen kring det sociala arbetet har präglats av förmågan att se helhetsbilden. 
Samtliga intervjupersoner nämner hur deras syn på en elev som inte sköter sig i skolan skiljer 
sig från lärarnas, som styrs av det pedagogiska synsättet. 	
	

“om en lärare till exempel uttrycker sig `ah men den här eleven springer bara ut och 
in, den tar inte till sig undervisningen, den lämnar inte in något, den gör inget´ och då 
tänker jag okej, vad står det för? Vad beror det på? Förstår den inte? Är det inte 
meningsfullt? Är det för lätt? För svårt? Känner den sig otrygg, har det hänt nåt, vad 
beror det på?” 
- Intervjuperson 1 
 

Citatet ovan visar på helhetstänket och kuratorernas kartläggningsarbete med elever, detta 
påvisar även skillnaden i det pedagogiska tillvägagångssättet och det sociala arbetets 
perspektiv. Isaksson och Sjöström (2016) uttrycker i sin studie att skolkuratorer som är 
verksamma i en pedagogisk miljö hamnar i en situation där de själva får styra sitt arbete. 
Detta stämmer överens med intervjupersonernas beskrivning av att de, som skolkuratorer, 
har ansvaret att tillföra det sociala arbetet. Intervjuperson 2 och 3 nämner den sociala biten 
som en viktig del att titta närmre på när en elev inte är tillräckligt närvarande i skolan. Detta 
kan exempelvis handla om familjesituation eller vänskapskrets. Intervjupersonerna hävdar 
att det inte är deras uppgift att lösa problem i hemmet, men att arbetet för en bättre miljö i 
skolan ofta grundar sig i att uppmärksamma problematik utanför skolans väggar. 
Kontrasterande framkommer i Backlunds (2007) studie att arbete tillsammans med 
elevernas familjer är ett vis att lösa problemen. Vilket återigen visar på den spridning som 
föreligger i skolkuratorns arbetsuppgifter, där gränsdragningar för arbetet blir högst 
individuella.  	
	
Intervjuperson 1 och 2 nämner båda att det sociala arbetet är en grund till det förebyggande 
arbetet. Det sociala arbetet anser intervjuperson 2 är förebyggande då ett stabilt kontaktnät, 
tillhörighet och bra klimat i klassen kan vara en grund för att minska exempelvis 
drogproblematik. Vidare menar intervjuperson 1 att utan det sociala arbetet blir det mer 
utmanande att få till det pedagogiska arbetet, då utgångspunkten är att känna trygghet, ha 
bra relationer och vara tillfreds med tillvaron på skolan. Med detta menar intervjuperson 1 
att elevers motivation till att gå till skolan ökar vilket kan innebära en minskad risk att 
problem uppstår. 	
	
Samtliga intervjupersoner upplever att deras tidigare erfarenheter inom socialt arbete har en 
stor påverkan på deras nuvarande yrkesroll. Vidare anger de att erfarenheten har varit en 
fördel i situationer där tidigare använda strategier kan bli aktuella igen. Ett exempel på detta 
kan vara intervjuperson 1 som nämner att hen kan använda sig av övningar med klasser som 
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använts inom tidigare arbeten med människor som upplevt ångest. De upplever även att 
deras syn har påverkats av deras tidigare yrken inom socialt arbete. Intervjuperson 2 nämner 
exempelvis att hen är mer trygg i kontakt med socialtjänsten gällande elever. Vilket stämmer 
överens med Backlunds (2007) uppfattning om hur skolkuratorn ska verka för att främja 
samverkan mellan sociala institutioner och skolan. Samtidigt anser sig intervjuperson 3 ha en 
annan bild av missbruk i jämförelse med de andra lärarna på skolan; “jag tänker att jag har 
nog mer synen av att missbruk faktiskt är en sjukdom i slutändan än vad de som inte har 
jobbat med missbruk innan har”.	
	
Anknytningen till socialt arbete stannar inte vid tidigare erfarenheter, intervjuperson 3 
hävdar att en del av deras arbete innefattar att hjälpa elever med kontakt till bl.a. 
socialtjänsten och socialpsykiatrin. Detta kan te sig som assistans vid överklagan av beslut, 
att fylla i papper och finnas som stöd vid första kontakten.  En lista har även sammanställts, 
av intervjuperson 3 och hens kollegor, med viktiga kontakter inom exempelvis socialtjänsten, 
som andra lärare kan ta del av. 
	
5.4 Tidsbrist  
Ytterligare ett ämne som förekom under intervjuerna är tidsbristen som kuratorerna kan 
uppleva. Tidsbristen kunde uppstå i samband med perioder av flertalet akuta fall, vilket 
resulterade i att exempelvis förebyggande arbete blev lidande. Detta kunde även vara en följd 
av antalet elever varje kurator ansvarade för, detta gällde dock inte alla intervjupersoner. 
Eftersom ämnet var ständigt återkommande i samtal med kuratorerna blev det aktuellt som 
ett avslutande tema. 	
	
Med ca 650 elever fördelat på två kuratorer upplevde intervjuperson 1 ingen tidsbrist. Hen 
anser att de har bra bemanning på skolan, trots att specifika veckor kan vara mer belastande. 
Vid sådana tillfällen förklarar intervjuperson 1 att närvaron i klasserna blir den del av arbetet 
som prioriteras bort. Detta kan sättas i kontrast till Backlunds (2007) reflektioner kring att 
ett högt elevantal inte är synonymt med hög arbetsbelastning. Likaså att ett lågt antal elever 
kan innebära många elevsamtal, då det är individuellt huruvida eleverna upplever eller väljer 
att söka hjälp för möjliga problem. 	
	
Intervjuperson 2 och 3 å andra sidan har fler elever de ansvarar för. Båda kuratorerna har 
cirka 500 elever att arbeta med på skolan vilket är en bidragande faktor till deras tidsbrist. 
Gora, Sawatzky och Hauges studie (1992) visade på att det främst förekommande problemet 
skolkuratorer upplever är ett för högt elevantal per kurator. Detta kunde innebära en 
tidsbrist när mer omfattande ärenden uppstod med enstaka elever, vilket åsidosatte 
resterande delen av elevpopulationen. Vid frågan om tiden räcker till för eleverna svarade 
intervjuperson 2 att den inte gör det och att det resulterar i att arbetet blir mer akutstyrt. 
Även Isaksson och Sjöström (2016) nämner att skolkuratorer främst arbetar med kortsiktiga 
och tillfälliga lösningar för eleverna. Vidare förklarar intervjuperson 2 att mycket av arbetet 
läggs på deras bord då det finns färre personal runtomkring, vilket innebär att det blir 
svårare att dela upp arbetsuppgifterna. intervjuperson 3 delar denna bild av att de skulle 
behöva vara flera på hens arbetsplats. Eftersom hen har många elever att ansvara för 
förklarar intervjuperson 3 att samarbetet med andra lärare blir svårare då tiden inte riktigt 
finns. Även intervjuperson 3 besvarar frågan kring huruvida tiden är tillräcklig på 
arbetsplatsen med ett nej. Det främjande och förebyggande arbetet upplever intervjuperson 3 
även kan vara en anledning till tidsbristen. Med detta menar intervjuperson 3 att en större 
del av tiden ska läggas på att arbeta förebyggande medan yrkesrollen kräver fokus på många 
andra bitar också.  
	
5.5 Elevernas syn 
Detta tema innefattar studiens kvantitativa del där elever deltagit i en enkätundersökning. 
Den kvantitativa delen av studien syftar till att besvara frågeställning 2 då den undersöker 
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elevers syn på sin skolkurator. Enkätfrågorna utformades utifrån intervjuerna, detta på 
grund av att båda respondentgrupper ska få möjlighet att ta del av samma 
undersökningsgrund. Trots omformuleringar i frågorna syftar de till att få båda 
perspektivens syn i liknande ämnen. Respondenterna för enkätstudien var tredjeårselever på 
gymnasieskolor. Nedan följer resultatet av de 70 respondenternas svar som analyserades i 
SPSS och visar på elevernas syn på sin skolkurator. En återkommande referens kommer vara 
studien av Fox och Butler (2007) som är av stor relevans då den undersöker samma områden 
kring elevernas syn på sin skolkurator. 	
	
En av enkätens inledande frågor tog upp huruvida eleverna är medvetna om att en kurator 
finns tillgänglig på skolan. I resultatet framkom det att en stor andel, 95,7%, av eleverna 
visste om att en kurator finns. Endast tre elever besvarade frågan med antingen “kanske” 
eller “nej”. Detta överensstämmer med det resultat som framkom i Fox och Butlers (2007) 
studie, där majoriteten av respondenterna var medvetna om att det fanns en kurator på 
skolan.	
	
Trots att nästintill samtliga elever vet att en kurator finns på skolan, verkar det dock vara 
osäkerheter kring vem deras kurator är och vilka tider de kan kontakta skolkuratorn. 15% av 
eleverna är medvetna om vilka tider de kan kontakta sin skolkurator, medan 84,3% har 
besvarat frågan med “nej eller” “kanske” Majoriteten av eleverna har besvarat frågan kring 
medvetenheten om vem deras kurator är med “kanske” eller “nej”. Färre än hälften av 
eleverna känner sig helt säkra på vem kuratorn på skolan är. 
 
 

Tabell 1: Vet du vem/vilka som är kurator på din skola? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 31 44,3 44,3 44,3 

Nej 27 38,6 38,6 82,9 

Kanske 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0 
 

	

Trots att resultatet visar, i Tabell 1, på att eleverna är osäkra kring vem deras kurator är, finns 
en medvetenhet om var de finner sin kurator i skolan. 70% av eleverna har besvarat frågan 
jakande. 30% besvarade frågan med “kanske” eller “nej”, vilket motsvarar 21 elever som inte 
vet var deras skolkurator befinner sig. Detta resultat skiljer sig från Fox och Butlers (2007) 
studie, där resultatet visar på att eleverna inte är medvetna om var skolkurator befinner sig. 	
	
Följande avsnitt av enkätundersökningen bestod av fem likertskalor där eleverna gradvis fick 
besvara påståenden. De grader eleverna fick besvara utifrån var följande; 1. Stämmer inte, 2. 
Stämmer delvis inte, 3. Stämmer delvis, 4. Stämmer helt. I ett påstående gällande elevernas 
trygghetskänsla att söka till skolkuratorn vid behov, besvarade 84,3% av eleverna känner sig 
trygga i att söka hjälp hos skolans kurator vid behov. Detta i kontrast till det relativt låga 
antal som framkom i Fox och Butlers (2007) resultat där endast 36% skulle kunna söka upp 
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sin kurator vid behov. En mindre del, som motsvarar 15,7% av eleverna, ansåg sig inte trygga 
att gå till sin skolkurator då dessa besvarat påståendet med svarsalternativ 1 och 2. 	

Tabell 2: Jag känner mig trygg med att gå till skolkuratorn om jag behöver det. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stämmer inte 4 5,7 5,7 5,7 

Stämmer delvis inte 7 10,0 10,0 15,7 

Stämmer delvis 38 54,3 54,3 70,0 

Stämmer helt 21 30,0 30,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0 
 

	

Detta följdes upp med ett påstående gällande huruvida eleverna litar på att kuratorn följer de 
bestämmelser som finns kring sekretess. Även i denna fråga kände sig 80% av eleverna 
trygga i att det som sägs hos kuratorn stannar där. Resterande 20% av elever ansåg sig inte 
lita på att skolkuratorn följer de bestämmelser som finns kring sekretess. En osäkerhet hos 
respondenterna huruvida sekretessen upprätthålls kom till fråga i studien Fox och Butler 
(2007) utförde, samtidigt såg andra delen av respondenterna sekretessen som en form av 
trygghet. 	

Tabell 3: Jag litar på att det som sägs hos skolkuratorn stannar där.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stämmer inte 5 7,1 7,1 7,1 

Stämmer delvis inte 9 12,9 12,9 20,0 

Stämmer delvis 24 34,3 34,3 54,3 

Stämmer helt 32 45,7 45,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0 
 

	

Därefter fick eleverna ett påstående gällande kuratorns plats på skolan. I denna fråga ansåg 
75,7% av eleverna att platsen skolkuratorn sitter på är en plats de känner sig nöjda med. 
Svarsalternativ 3 var främst förekommande, då 40% av eleverna besvarade påståendet med 
detta. Resterande 24,3% av eleverna ansåg sig inte vara nöjda med skolkuratorns plats. I 
fokusgruppsintervjun i Fox och Butlers (2007) studie uppstod en diskussion kring hur 
skolkuratortjänsten skulle utvecklas. Där uppgav eleverna att en mer diskret plats för 
kuratorns kontor hade varit önskvärt.	
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Tabell 4: Jag är nöjd med platsen min skolkurator har sitt kontor på.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stämmer inte 8 11,4 11,4 11,4 

Stämmer delvis inte 9 12,9 12,9 24,3 

Stämmer delvis 28 40,0 40,0 64,3 

Stämmer helt 25 35,7 35,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0 
 

	

Även i en fråga gällande huruvida eleverna ser sin skolkurators roll som viktig var de 
övervägande svaren positiva. 48,6% av eleverna besvarade påståendet med svarsalternativ 4 
och 31,4% med svarsalternativ 3. Resterande 18,6% ansåg inte att deras skolkurator har en 
viktig roll på skolan. 	

Tabell 5: Jag tycker att skolkuratorn har en viktig roll på min skola.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stämmer inte 4 5,7 5,8 5,8 

Stämmer delvis inte 9 12,9 13,0 18,8 

Stämmer delvis 22 31,4 31,9 50,7 

Stämmer helt 34 48,6 49,3 100,0 

Total 69 98,6 100,0 
 

Missing System 1 1,4 
  

Total 70 100,0 
  

	

Däremot anser 98,6% av eleverna att det är viktigt att ha tillgång till stöd av en skolkurator 
på skolan. 80% av eleverna besvarade med svarsalternativ 4 och 18,6% med svarsalternativ 3. 
Endast 1,4% av eleverna ansåg att tillgång till stöd av en skolkurator inte är nödvändigt.  Det 
stora positiva genomslaget för denna fråga överensstämmer med det som framkom i Fox och 
Butlers (2007) studie där majoriteten likaså var positiva. 	
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Tabell 6: Jag tycker att det är bra att ha tillgång till stöd hos en skolkurator på skolan.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Stämmer inte 1 1,4 1,4 1,4 

Stämmer delvis 13 18,6 18,6 20,0 

Stämmer helt 56 80,0 80,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0 
 

	

Den del av enkätundersökningen som bestod av likertskalor avslutades med en fråga kring 
elevernas upplevelse av sin skolkurators närvaro. Analysen av dessa svar visade på desto 
större spridning än vad som tidigare framkommit. Majoriteten av eleverna svarade att deras 
skolkurator sällan eller aldrig är närvarande. 20% av eleverna uppgav att deras skolkurator 
aldrig är närvarande, medan 38,6% anser att deras skolkurator sällan är närvarande. 
Däremot upplever 32,9% av eleverna att deras skolkurator ofta är närvarande och endast 
4,3% anser att skolkuratorn mycket ofta är närvarande. 	

Tabell 7: Hur närvarande upplever du att din skolkurator är bland er elever? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Aldrig 14 20,0 20,9 20,9 

Sällan 27 38,6 40,3 61,2 

Ofta 23 32,9 34,3 95,5 

Mycket ofta 3 4,3 4,5 100,0 

Total 67 95,7 100,0 
 

Missing System 3 4,3 
  

Total 70 100,0 
  

	
Tabell 8 representerar antalet elever som känner sig bekväma med att diskutera specifika 
ämnen med sin kurator. I frågan hade de möjlighet att ringa in fler svar, därav uppgår 
skalorna till mer än 70 svar. Stress, ångest och skola ansåg de flesta av eleverna sig benägna 
att prata om med sin kurator. Missbruk, droger och våld utgjorde den mindre delen av de 
svarandes möjliga ämnen att diskutera. Däremellan visar sig psykisk ohälsa och framtid som 
framstående ämnen eleverna skulle kunna tänka sig ta upp hos sin kurator. Detta resultat 
skiljer sig från det som framkommit i Strong, Hendel och Brattons (1971) studie där elever 
inte föredrar att prata om personliga problem såsom ångest, relationer och känslor med sin 
skolkurator. Även Fox och Butlers (2007) resultat skiljer sig då de kommit fram till att 
eleverna föredrar att prata om riskbeteenden; så som droger.   
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Tabell 8: Vilket av följande alternativ hade du kunnat prata med din skolkurator om? 

	

 
 
	
6 DISKUSSION 
Syftet med denna studie har från början varit att undersöka synen på skolkuratorrollen från 
två olika perspektiv; skolkuratorn och eleverna. För att förfina syftet utgick studien från 
följande frågeställningar: 	
1. Hur ser kuratorer på sin roll i skolan? 
2. Hur ser elever på kuratorns roll i skolan? 
3. Hur arbetar skolkuratorer med att nå ut till elever? 
Vilket i detta avslutande skede kan anses vara besvarade, och därav likaså fullgjort syftet med 
studien.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
6.1.1 Hur ser skolkuratorn på sin roll i skolan? 
I sökandet efter definitionen av skolkuratorns roll är ordet tydlighet inte ett av dem. Dess 
motsatsord är snarare en mer korrekt beskrivning. Skolkuratorns roll har visat sig otydlig på 
många vis. Sett till skolkuratorns breda omfattning och arbetsuppgifter har tidigare forskning 
likaså empiri indikerat att en gemensam grund är svår att finna i yrkesrollen. Med riktlinjer 
från Socialstyrelsen och en kvalitetspolicy från Akademikerförbundet SSR kvarstår 
fortfarande många frågetecken kring hur skolkuratorns arbetsuppgifter faktiskt skall 
fördelas, disponeras och utföras. Kompetenser listas, målsättningar fastslås och 
förväntningar formuleras för yrkesrollen, men kvar står en diffus definiering med stora 
tolkningsmöjligheter. Detta behöver dock inte innebära en begränsning, utan kan innebära 
en frihet. 	
	
I en arbetsmiljö präglat av pedagogiskt arbete står skolkuratorn som den enda profession 
som tillför socialt arbete, arbetar förebyggande och samtidigt stödjande för hela skolans 
population. Detta är dock inte begränsat till endast elever och personal, en del av ansvaret är 
även att stödja elevernas hela nätverk. Att arbeta med helhetsbilden har varit ett ständigt 
återkommande ämne som hör till det sociala arbetet. Yrkesrollen stannar heller inte inom 
skolans väggar, utan kan placera skolkuratorn i andra miljöer som exempelvis akutpsyk, 
hemmet och sjukhus. Detta visade sig genom att intervjupersonerna ansåg det vara deras 
ansvar att vara ett stöd för elever där det behövs som mest, även om detta kan ske utanför 
skolan. Trots att sådana arbetsuppgifter inte är formulerade som krav. Men hur långt 
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sträcker sig skolkuratorns stöd egentligen? Med otydligheten som finns gällande kraven på 
yrkesrollen, blir bedömningen av ansvarsområden främst grundat i individuella 
prioriteringar.	
	
Att en skolkurator anser sig hinna med det förebyggande arbetet kan grunda sig i hur 
individen väljer att definiera det. Vad som framkommit är “att arbeta förbyggande” inte 
nödvändigtvis det heller vidare definierat. Trots detta framkom i intervjuer likaså underlaget 
för studien att 70% av skolkuratorns arbetstid skall dedikeras till just detta. I intervjuer 
framkom som bekant att två av tre inte anser sig hinna med detta arbete. Frågan som 
kommer till tanke är huruvida definitionen av vad förebyggande arbete är, kan resultera i om 
skolkuratorn anser sig hinna med arbetet eller ej. Anses det förebyggande att följa med en 
elev till akutspyk? Är det förebyggande att arbeta i klassrum med olika övningar? Eller anses 
arbete med en enskild elev som lider av ångestproblematik som förebyggande? Definitionen 
kan förmodligen sträcka sig åt olika håll beroende på vem frågan ställs till. 	
	
Denna otydlighet kring skolkuratorers yrkesroll ligger till grund som svar på studiens första 
frågeställning. Trots att skolkuratorerna tydligt beskriver sina arbetsuppgifter är dessa inget 
som fastställts av ledningen. Skolkuratorerna har istället, utifrån sin egen definition av 
yrkesrollen, format individuella arbetsuppgifter som utgår från skolans behov.  
	
6.1.2 Hur ser elever på kuratorns roll i skolan? 
Det förenklade svaret på frågeställningen gällande elevernas syn på sin skolkurator kan 
summeras med ordet positivt. Den övergripande tonen i enkätsvaren talar för en positiv 
inställning till skolkuratorrollen. Detta visar sig genom tryggheten många upplever men även 
viljan att vända sig till skolkuratorn och fördelarna med att ha tillgång till den på skolan. 	
	
Vid endast tre tillfällen visade eleverna en negativ syn. Otydligheten om vem deras kurator är 
och vilka tider de kan besöka hen utgjorde två av de negativa punkterna i enkätsvaren. 
Närvaron eleverna upplevde av sin kurator var likaså den låg. Detta blir en intressant 
kontrast till vad intervjupersonerna ansåg om sin närvaro bland elever. Uppenbarligen skiljer 
sig definitionen av vad en hög alternativt låg närvaro är. Detta är inget som klarlagts i antal 
timmar eller besök, utan den generella upplevelsen av närvaro. Därav kan det diskuteras att 
några besök i månaden från kuratorns sida kan anses som mycket, samtidigt kan elever anse 
att detta inte är tillräckligt. Ytterligare en faktor som kan påverka upplevelsen av närvaro hos 
skolkuratorn är antalet elever per kurator. Skolkuratorn har många elever att nå ut till, 
kontakten med flera elever kan upplevas som en kontakt med alla trots att detta inte är fallet. 
Medan elever endast har 1-2 skolkuratorer att vända sig till som innebär att deras känsla av 
att inte blir sedda kan bli mer påtaglig.  	
	
Den upplevda låga närvaron verkar dock inte påverka synen på kuratorn, som fortfarande 
kvarstår som positiv. Viljan att besöka sin kurator och upplevelsen av trygghet talar för att 
närvaron på arbetslag och i klasser inte nödvändigtvis är avgörande för att skolkuratorn ska 
fylla sitt syfte på skolan. Vad enkätsvaren visade var även mängden ämnen elever kände sig 
bekväma att prata om med sin kurator. Resultatet visar att elever vågar prata om aktuella 
problem de möjligtvis kan uppleva i skolan likaså privat. Detta kan vara en följd av den 
helhetsbild skolkuratorer har som syfte att kartlägga och förstå, vilket skapar tryggheten hos 
eleverna att våga prata om relationer men också framtid. Att summera synen eleverna har på 
skolkuratorn som endast positiv kan låta tämligen förenklat. Men med de alla aspekter som 
enkäten tog upp där majoriteten av elever känner sig bekväma med skolkuratorn, visar på en 
helhetsupplevelse som onekligen är positiv. 	
	
Ett intressant resonemang som framkommit under studiens genomförande är frågan 
huruvida elever faktiskt vet vad en skolkurator gör på skolan. Enkätsvaren visar på att stöd 
genom samtal är en av de funktioner eleverna ser i sin kurator. Men vad som framkommit i 
tidigare forskning och intervjuer är den något mer komplexa och mångsidiga roll kuratorn 
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fyller. En fråga som uppkommit är om de elever som ansåg sin kurator oviktig, faktiskt skulle 
ändra sin åsikt om de var medvetna om det helhetsarbete kuratorn syftar till att utföra på 
skolan? Likaså; är denna vetskap om kuratorns främjande arbete nödvändigt att veta, eller 
gör det sig bäst i kulisserna? 
	
Ett annat intressant resonemang är det låga antalet elever som anser sig kunna prata om 
riskbeteenden såsom våld, missbruk och droger med sin skolkurator. I enkätundersökningen 
utforskades inte anledningarna till svaren vilket lämnar ett brett tolkningsutrymme. Utifrån 
resultatet kan ett antagande göras kring respondenternas ovilja att prata om riskbeteenden 
med sin skolkurator. En anledning skulle kunna vara en rädsla för att informationen kommer 
ut till andra myndigheter exempelvis genom en anmälan. En annan möjlig anledning kan 
vara att eleverna inte kan relatera till dessa ämnen eftersom de inte är kontakt med det. Att 
fler elever visar på att de exempelvis kan prata om stress och ångest kan innebära att detta är 
något som är mer vanligt bland dem. Våld, droger och missbruk kan vara ämnen som 
eleverna inte stöter på, eller möjligtvis är tabubelagda att prata om. 
	
Tidigare forskning visar att stigma att söka hjälp är något som är vanligt förekommande hos 
individer i behov av stöd. Detta har inte varit en utgångspunkt för denna studie, men det har 
beaktats en möjlig uppkomst om detta i resultatet. Resultatet har däremot visat att detta inte 
varit fallet. Eleverna för enkätstudien visade på stor öppenhet i att besöka sin skolkurator, 
likaså i valet av samtalsämnen de var benägna att prata om. Därav har ingen direkt koppling 
mellan den stigma som nämns i tidigare forskning och empirin från denna studie varit 
möjlig. Dock är det inte att utesluta att så inte är fallet i andra former av hjälpsökande.  
	
6.1.3 Hur arbetar skolkuratorn med att nå ut till elever? 
Att marknadsföra sig eller att förmedla sin yrkesroll, dessa två formuleringar var med i 
studiens tidigare skeden. I och med framväxten av ett klarare syfte visade sig dock dessa 
formuleringar otillräckliga för att belysa den tredje frågeställningens syfte. Den slutgiltiga 
formuleringen blev: hur arbetar skolkuratorer med att nå ut till elever? 	
	
Ett återkommande hinder även i denna fråga har varit skillnader i definitionen. I 
intervjuresultatet visar det sig att samtliga kuratorer förklarar deras strategier att nå ut till 
eleverna på olika sätt. Där två av intervjupersonerna anser sin närvaro hög genom att befinna 
sig i korridorer, menar den tredje att hen gör detsamma men upplever ändå sig inte 
närvarande. Mycket ligger i tolkningen av vad en hög närvaro bland elever faktiskt är. En 
kurator kan anse sig nöjd med x antal timmar i klasserna, där en annan skulle anse det 
alldeles för lite. 	
	
Trots en skild uppfattning av vad närvaro bland eleverna innefattar, framkommer genom 
tolkning av intervjumaterialet att intervjupersonerna ständigt arbetar med att nå ut till 
eleverna. Att nå ut till elever innebär inte bara en begränsning till att fysiskt befinna sig på 
skolan, utan sociala medier har även nämnts i intervjuer som en väg att gå för att visa 
närvaro till eleverna. Lappar på skolans väggar med olika citat och budskap och deltagande i 
klassaktiviteter kan även ses som ett sätt att nå ut till eleverna. Ett annat sätt att underlätta 
ett annars obekvämt besök, kan ske genom promenader eller att ses på caféer. Detta i 
samband med den fysiska närvaron intervjupersonerna faktiskt har, kan tolkas som att 
förmågan att nå ut till elever är hög.  
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6.2 Metoddiskussion 
Målet med studien kan anses uppnått. Utifrån syftet och de tre frågeställningarna har 
resultat och analys visat på överensstämmelser med tidigare forskning, men även vis det har 
skiljt sig på. En fråga gällande djupet har i studiens senare skeden kommit till tanke. En 
intressant analys hade varit aktuell om svaren som eftersöktes hos eleverna varit djupare, 
men för genomförbarheten har detta inte varit aktuellt. Svar så som motivationer hade varit 
behjälpliga vid en analys, däremot hade detta inte varit lämpligt då enkätdelen skulle bevaras 
som kvantitativ. Även etiska aspekter hade behövt vara i åtanke då informationen skulle bli 
betydligt känsligare för att uppnå ett sådant djup i resultatet.	
	
En annan aspekt som uppstått som en komplikation i analysen av det empiriska materialet är 
definitioner. Vid efterfrågan om exempelvis “närvaro” har det blivit tydligt att detta skiljer sig 
beroende på vem som blir tillfrågad, vilket begränsat analysen av materialet. Att enas om en 
gemensam syn i någon av deltagargrupperna har därför varit utmanande. Följdfrågor eller 
specificerade frågor som kan kvantifieras, exempelvis antal timmar, hade varit aktuellt att ha 
med för att underlätta vid jämförelse av resultaten.  
	
Ytterligare en anledning som möjligtvis varit en bidragande faktor till att definitionen 
upplevts skilja sig är användningen av semistrukturerade intervjuer. I och med denna metod 
finns det risk för inkonsekvens i frågorna som intervjupersonerna får ta del av. 
Intervjuguiden är densamma men följdfrågorna skiljer sig från de olika intervjuerna, vilket 
kan leda att frågan kan besvaras i olika djup. Å andra sidan hade en strukturerad intervju 
varit betydligt mer begränsande och viktig information hade kunnat gå onämnd i brist på 
följdfrågor. Den etablerade intervjuguiden upplevdes tillräcklig för att samla in underlag för 
att besvara studiens frågeställningar. Spridningen i intervjuguidens frågor lyckades beröra 
samtliga områden som var relevanta för studien; utbildning, erfarenhet, socialt arbete och 
rollen för att nämna några. Upplevelsen var densamma gällande studiens enkätfrågor. 
Utifrån intervjuernas resultat formulerades enkäten, vilket minskade risken att gå miste om 
viktig information från intervjupersonerna.  
	
6.2.1 Tillförlitlighet 
Studiens trovärdighet kan bedömas på grunden att regler för etik och insamling av 
information har utförts korrekt. Någon respondentvalidering har dock inte varit aktuell. 
Överförbarheten bedöms i studiens möjlighet att appliceras i andra kontexter, vilket med 
denna något nischade studie möjligtvis är svårt att uppnå. Däremot finns det flera 
återkommande teman som är aktuella i andra studiekontexter, så som i andra 
undersökningar om hjälpgivare. Pålitligheten i studien kan anses hög då forskningsprocessen 
har dokumenterats väl. Anteckningar och reflektioner har skrivits löpande av författarna, 
likaså har det i samråd med handledare diskuterats etiska aspekter och tillvägagångssätt 
gällande undersökningspersoner. Intervjumaterialet har transkriberats och tematiserats för 
att tillförsäkra att allt material har tagits till vara på. Slutligen har möjligheten att styrka och 
konfirmera varit aktuell i ett försök att exkludera personliga värderingar. Detta är inte något 
som till fullo går att frånskriva sig, då båda författarna har egna erfarenheter av skola likaså 
sina skolkuratorer. En gemensam bild diskuterades fram för att kunna formulera studiens 
frågeställningar utan några värderingar. Detta tankesätt har präglat resterande delar av 
studien. 
	
6.2.2 Validitet och reliabilitet  
Validiteten i studien anses vara hög då målgruppen i undersökningen var den som från	
början ansågs vara lämplig. Enkätundersökningen var formulerad utifrån studiens 
frågeställningar för att på bästa möjliga vis besvara undersökningens syfte vilket resulterat i 
en hög validitet. Även i eftersökning av tidigare forskning och teori låg dess relevans för 
studiens syfte och frågeställningar i åtanke. Detta kan även vara en anledning till den 
begränsning som uppstod i sökandet av tidigare forskning. En annan faktor som ökat 
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validiteten är studiens empiriska material som varit tillräcklig för studien och har inte 
undersökt mer än nödvändigt. 	
	
Reliabiliteten kan även anses vara en styrka i studien då en enkätundersökning var den mest 
lämpliga metoden för att få en bild av elevernas syn. Eftersom frågorna delades ut i 
klassrummet fanns möjligheten att förklara hur enkäten är uppbyggd samt hur frågorna ska 
besvaras. Vid ett tillfälle uppkom en fråga kring om fler alternativ än ett gick bra att ringa in 
under ett påstående i enkätundersökningen. Att denna fråga kunde besvaras på plats innebar 
att otydligheten inte hade en påverkan på studiens resultat. Som tidigare nämnts byggde 
enkätfrågorna på intervjumaterialet. Detta innebar att tidigare tänkbara frågor, som sedan 
visade sig vara otydliga eller irrelevanta, inte längre blev aktuella. Detta stärker även studiens 
reliabilitet då en omformulering av tidigare otydligheter blev möjligt. Däremot har inte 
studien genomförts ytterligare en gång, vilket innebär att en slutsats kring replikerbarheten 
inte kan dras. Hade däremot undersökningen genomförts igen på samma skolor, med samma 
elever, hade resultatet troligtvis varit detsamma i den kvantitativa delen. Detta på grund av 
att det i många utav enkätfrågorna var väldigt tydligt vilken sida eleverna lutade sig mot.  
	
6.3 Generaliserbarhet  
Studien kan inte anses vara generaliserbar främst på grund av den brist som finns på tidigare 
forskning. En del undersökningsområden som nämns i den aktuella studien gick inte att 
återfinna i tidigare forskning, exempelvis frågan kring hur skolkuratorer når ut till elever. 
Annan information gällande hur en skolkurator arbetar var även svår att finna i tidigare 
forskning. Detta beror troligtvis på den spridda definitionen av hur en skolkurator ska arbeta. 
Som det framkom i studiens resultat arbetar skolkuratorerna på olika vis trots 
Akademikerförbundets kvalitetspolicy som innefattar yrkesrollens krav. En möjlig 
generalisering hade varit att skolkuratorrollen är individuell, men fler intervjupersoner, samt 
relevant tidigare forskning, hade krävts för en sådan slutsats. 	
	
Ytterligare en faktor som innebär en utmaning för generaliseringen är dels bristen på tidigare 
forskning och dels att de flesta studier är från utlandet. Även den tidigare forskningens 
publiceringsår är en faktor då resultatet samt synen som representeras i den kan skilja sig 
från hur det ser ut i dagsläget. Om den tidigare forskningen genomförts på svenska skolor, 
och resultatet visat sig stämma överens med denna studies kvantitativa del, hade resultatet 
troligtvis varit generaliserbart. Detta på grund av att 70 elever deltog i studien. Som tidigare 
nämnts hade troligtvis kuratorernas syn också kunnat generaliseras om det i andra studier 
visade sig att synen på rollen skiljer sig åt. Dock skulle fler deltagare troligtvis behövts. Trots 
den bristande generaliserbarheten skulle det kunna antas att resultatet speglar hur det ser ut 
på skolorna i undersökningen. Däremot skiljer troligtvis synen sig åt från skola till skola, och 
även detta hade varit ett påstående som kunnat generaliseras om tidigare forskning visade på 
skillnader i resultatet. 	
	
6.4 Etikdiskussion 
I studiens tidiga skede diskuterades etiken noggrant. En etisk egengranskning genomfördes 
tidigt för att undvika framtida hinder. Vid val av syfte, frågeställningar och metod var etiken 
den faktor som främst låg till grund vid beslutstaganden. När undersökningarna väl skulle 
genomföras var det av stor vikt att meddela deltagarna kring de forskningsetiska principerna. 
Dessa var därför en del av missivbrevet för båda undersökningarna samt att de nämndes 
muntligt i kontakt med både elever och skolkuratorer. I resultatetredovisningen av den 
kvalitativa delen har deltagarna benämnts som intervjupersoner istället för fiktiva namn. 
Detta för att minska risken för transparens av deltagarna. Syftet har inte heller varit att 
undersöka könsaspekter i resultatet, därav har fiktiva namn inte använts som kan indikera 
skillnader mellan könen. Detta tillvägagångssätt applicerades även i studiens kvantitativa del. 
Generellt är denna studie relativt fri från etiska komplikationer, då det inte hanterats känslig 
information eller varit deltagare som kräver etiska överväganden mer än den ålder som varit 
aktuell.  
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7 SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 
De slutsatser studien mynnar ut i grundar sig främst i de oklarheter kring skolkuratorns 
yrkesroll. En intervjuperson tog vid tillfälle upp avskalningen av skolpersonal vilket 
resulterade i flera arbetsuppgifter fördelat på resterande personal. En diskussion skulle 
kunna drivas om ett förtydligande av yrkesrollen skulle vara till nytta för skolan, personal och 
elever. Tydligare arbetsuppgifter och begränsningar i vad skolkuratorn faktiskt skall arbeta 
med, skulle tydliggöra behovet av kompletterande personal. Detta sett utifrån den mängd 
olika arbetsuppgifter som idag faller på kuratorn själv, och beroende på dess vilja för 
ansvarstagande, många fler därtill.	
	
Den uppenbara bristen på tidigare forskning lämnar ett intressant fält öppet för vidare 
forskning. Utifrån denna utförda studie skulle alla aspekter vara intressant att följa upp. 
Framförallt för generaliserbarhetens skull, ett ökat antal deltagare. Vilket möjligtvis skulle 
visa på den otydliga roll skolkuratorn idag innehar. Likaså utforska kring ämnen så som 
självstigma, psykisk ohälsa, en ovilja att söka stöd och vilket stöd skolan erbjuder. 	
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MISSIVBREV 1 
Hej! 
Vi är två socionomstudenter från Mälardalens högskola som just nu läser sjätte terminen av 
utbildningen. Under den nuvarande kursen skriver vi ett examensarbete som syftar till att 
undersöka synen på skolkuratorer utifrån både elever och skolkuratorers perspektiv samt hur 
skolkuratorer arbetar för att nå ut till eleverna.  
 
Undersökningsmaterialet kommer att samlas in genom att skolkuratorer deltar i en intervju 
och elever på gymnasiets tredje år, som fyllt 18, i en kortfattad enkätundersökning.  
 
Vi beaktar givetvis de forskningsetiska principerna och din anonymitet är viktig för oss. Inga 
namn framkommer när ni svarar och materialet kommer endast användas i syfte att 
genomföra denna specifika studie. Din frivillighet är avgörande och du väljer att avsluta 
medverkan när helst du vill.  
 
Eftersom undersökningen bygger på tankar och uppfattningar är dessa intervjuer och 
enkätundersökningar avgörande för studiens resultat. Din medverkan i studien är därmed av 
stor vikt för oss och vårt arbete.  
 

Tack för din tid!  
 

Med Vänlig Hälsning  
Melisa Yenioglu  myu16001@student.mdh.se  
Johan Strand   jsd16005@student.mdh.se  
 

Handledare: Els-Marie Anbäcken, lektor & docent i socialt arbete, els-
marie.anbacken@mdh.se 
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MISSIVBREV 2 
Hej!	

Vi är två socionomstudenter från Mälardalens högskola som just nu läser sjätte terminen av 
utbildningen. Under den nuvarande kursen skriver vi ett examensarbete som syftar till att 
undersöka synen på skolkuratorer utifrån både elevers och skolkuratorers perspektiv samt 
hur skolkuratorer arbetar för att nå ut till eleverna. Undersökningsmaterialet kommer att 
samlas in genom att skolkuratorer deltar i en intervju och elever på gymnasiets tredje år, som 
fyllt 18, i en kortfattad enkätundersökning.	

Din anonymitet är viktig för oss, namn framkommer därför inte när ni svarar och materialet 
kommer endast användas i syfte att genomföra denna specifika studie. Du väljer att avsluta 
medverkan när helst du vill då din frivillighet är avgörande i undersökningen. Eftersom 
undersökningen bygger på tankar och uppfattningar har denna enkät en stor betydelse för 
det slutgiltiga resultatet i studien. Din medverkan är därmed av stor vikt för oss och vårt 
arbete. 	

Tack för din tid! 	

Med Vänlig Hälsning 	
Melisa Yenioglu  myu16001@student.mdh.se 	
Johan Strand   jsd16005@student.mdh.se 	

Handledare: Els-Marie Anbäcken, lektor & docent i socialt arbete, els-
marie.anbacken@mdh.se 	
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INTERVJUGUIDE 
Bakgrund 
Vilken utbildning ligger till grund för ditt arbete idag? 
Vad har du för erfarenheter inom socialt arbete? 
Hur många år har du arbetat på denna skola? 
 
Praktiken 
Skulle du kunna beskriva en arbetsdag på skolan? 
Hur kan ett möte se ut med en elev? 
Hur många elever är du ansvarig för? (Student-counselor-ratio) 
Anser du att det finns tillräckligt med tid för varje elev? 
Hur närvarande är du i klasser? - på vilket sätt är du närvarande?  
Hur förhåller du dig till socialt arbete på skolan? (resterande personal pedagogiskt) 
 
Rollen 
Hur ser du på din roll på skolan? 
Hur har dina tidigare arbetslivserfarenheter påverkat din syn på din nuvarande yrkesroll? 
Hur arbetar du för att nå ut till eleverna? 
Hur upplever du att elever ser på din roll på skolan? 
Vilken inställning upplever du att elever har till att besöka dig? 
Brukar du och elever komma överens om hur er kontakt ser ut utanför kontoret? - hur skulle 
det kunna se ut? 
Varför skolkurator? 
Är det något du tycker att vi borde frågat om eller som du vill lägga till? 
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ENKÄT 
1. Kön 

Kvinna   Man    Annat 
 

2. Vet du om att det finns en skolkurator på din skola? 
Ja    Nej   Kanske 

3. Vet du vem/vilka som är kurator på din skola? 
Ja    Nej   Kanske 
 

4. Vet du om vilka tider du kan kontakta din skolkurator? 
Ja    Nej    Kanske 
 

5. Vet du var din skolkurator sitter? 
Ja    Nej   Kanske 

Nedan följer ett antal påståenden, ringa in det du upplever passar in bäst på 
dig: 

6. Jag känner mig trygg med att gå till skolkuratorn om jag behöver det. 
Stämmer inte  stämmer delvis inte stämmer delvis stämmer helt 

7. Jag litar på att det som sägs hos skolkuratorn stannar där. 
Stämmer inte  stämmer delvis inte stämmer delvis  stämmer helt 

8. Jag tycker att skolkuratorn har en viktig roll på min skola 
Stämmer inte  stämmer delvis inte  stämmer delvis  stämmer helt 

9. Jag är nöjd med platsen min skolkurator har sitt kontor på 
Stämmer inte  stämmer delvis inte  stämmer delvis stämmer helt 

10. Jag tycker att det är bra att ha tillgång till stöd hos en skolkurator på 
skolan. 
Stämmer inte  stämmer delvis inte  stämmer delvis  stämmer helt 
 

11. Vilket av följande alternativ hade du kunnat prata med din skolkurator 
om? 
Våld     Familjesituation Relationer Droger  Missbruk Alkohol 
Framtid     Psykisk ohälsa Vänner  Lärare  Stress  Ångest 
Skola     Sexuella trakasserier 

12. Hur närvarande upplever du att din skolkurator är bland er elever? 
Aldrig   sällan   ofta   mycket ofta
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