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SAMMANFATTNING    
Skolkuratorsrollen tenderar att vara otydligt formulerad vilket påverkar skolkuratorernas 
yrkesutövning. Arbetsbelastningen är hög samtidigt som allt fler elever drabbas av psykisk 
ohälsa. Denna studie syftar till att undersöka hur synen på skolkuratorn skiljer sig åt mellan 
skolkuratorer och rektorer samt vilka konsekvenser det ger kopplat till skolkuratorns 
yrkesroll. Studien ämnar också undersöka vilket stöd skolkuratorn har i sin yrkesroll. För att 
besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod där sammanlagt tio 
stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med både skolkuratorer och rektorer på 
mellan- och högstadienivå i en mellanstor stad i Sverige. Med hjälp av tidigare forskning samt 
teoretiska begrepp som Bourdieus fältbegrepp, Brantes professionsbegrepp och Honneths 
erkännandebegrepp analyserades studiens insamlade empiri. Resultatet visar att 
skolkuratorns yrkesroll skiljer sig åt mellan skolorna. Vidare visar resultatet att 
skolkuratorernas och rektorernas syn på yrkesrollen skiljer sig åt både när det gäller synen på 
yrkesrollen och det stöd som skolkuratorn får då skolkuratorerna lyfter fram en mer komplex 
bild än vad rektorerna gör. 
 
Nyckelord: Skolkurator, rektor, elevhälsoteam, yrkesroller, samarbete, stöd. 



ABSTRACT    
The school counselor role tends to be unclearly formulated, which affects the school 
counselors’ professional practice. In addition, the workload is high whilst more and more 
students are affected by mental illness. This study aims to examine how perceptions of school 
counselors differs between school counselors and principals, as well as the consequences it has 
on the school counselors’ professional role. The study also aims to examine what support 
school counselors have in their professional role. To answer the study's purpose and research 
questions, a qualitative method was used in which a total of ten semi structured interviews 
were conducted with both school counselors and principals. With the help of previous research 
and theoretical concepts such as Bourdieu's field concept, Brante's profession concept and 
Honneth's recognition concept, the collected empirical data was analyzed. The result shows 
that the school counselors' professional role differs between schools. It also shows that the 
school counselors’ and the principals' views on the professional role differ, both in terms of 
the view of the role and the support the school counselors receive since the school counselors 
raise a more complex picture than the principals do. 
 
Keywords: school counselor, principal, student health team, professions, collaboration, 
support 
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1.  INTRODUKTION  
Ca 190 000 barn och ungdomar i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt en rapport gjord av 
Socialstyrelsen (2017). Rapporten visar att andelen unga med psykisk ohälsa från 2006 har 
ökat med över 100 % avseende barn upp till 17 år. Majoriteten av de här barnen går dagligen 
till grundskolan och förväntas kunna prestera och nå upp till lärandemålen trots att de inte 
mår bra. Skolverket (2018) menar att skolan och lärande är en av de främsta skyddsfaktorerna 
för att förhindra att elever utvecklar ett psykosocialt problematiskt beteende och anser 
fortsättningsvis att en förutsättning för att lärande ska ske är att eleverna mår bra. Elevhälsan 
som skolkuratorn ingår i arbetar för att samtliga elever i skolan ska må bra och få bästa möjliga 
förutsättningar för att kunna lära sig och har därmed en avgörande roll i skolan. Samtidigt slår 
Persson (2016) larm efter en kartläggning över svenska skolkuratorer och menar att 
skolkuratorns arbetsbelastning är alldeles för hög samtidigt som den psykiska ohälsan hos 
eleverna växer. Flertalet studier (Cromarty & Richards, 2009; Hatch, 2008)  belyser i sin tur 
att skolkuratorns roll är otydligt formulerad och en konsekvens av det som Backlund (2007) 
lyfter fram är att arbetet inte i lika hög utsträckning anses vara legitimt som andra 
professioners. Denna bild delas av Hatch (2008) som menar att skolkuratorns arbete försvåras 
på grund av den otydliga rollfördelningen och att otydligheten även kan påverka samarbetet 
med andra professioner på skolan. Oavsett om det är nationella eller internationella studier 
som granskas framkommer en liknande problematik avseende skolkuratorns otydliga 
yrkesroll och de konsekvenser det har för skolkuratorns yrkesutövning. För att den psykiska 
ohälsan hos elever ska minska behöver skolkuratorn enligt Isaksson (2016) ges bra 
förutsättningar för att på bred front kunna tackla problemet. Hon menar fortsättningsvis att 
forskningen avseende skolkuratorns roll är kraftigt begränsad och därför behöver fler studier 
undersöka skolkuratorns egen syn på sin roll samt hur andra professioner i skolan ser på 
skolkuratorn. Genom att uppmärksamma skolkuratorns yrkesroll blir den tydligare, något 
som även innebär att skolkuratorns arbete kommer att synas och läggas märke till i högre 
utsträckning. En positiv konsekvens av det kan vara att skolkuratorn uppskattas mer då det 
blir tydligare att rollen behövs i skolan och att övriga professioner ser samarbetet med 
skolkuratorn som en naturlig del av sitt arbete. På så vis minskar risken för att skolkuratorn 
ensam ska företräda det sociala perspektivet och istället kan arbeta tillsammans med övrig 
skolpersonal för att eleverna ska få bra förutsättningar för att kunna utvecklas i skolan. Genom 
att undersöka hur skolkuratorns och rektorns syn på skolkuratorns roll ser ut går det att få en 
indikation på skolkuratorns position i skolan och därmed indirekt hur förutsättningarna ser 
ut för skolkuratorn att kunna arbeta med eleverna och utveckla det professionella arbetet. Om 
skolkuratorns roll och arbete inte kartläggs ytterligare är risken stor att det sociala arbetet på 
skolan fallerar och vem ska då hjälpa de 190 000 barn i skolan som inte mår bra att kunna 
utvecklas och nå lärandemålen? 
 

1.1  Problemformulering  
Skolkuratorn är det sociala arbetets representant inom skolan som enligt 
Akademikerförbundet SSR (u.å.) arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv där samtliga faktorer 
som påverkar eleverna vägs in. Skolkuratorn ska enligt Akademikerförbundet SSR (2015) 
bland annat arbeta med rådgivande samtal, trygga skolmiljön samt arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande för att förekomma problem. Skolkuratorn ska tillsammans med övrig 



   2  

skolpersonal och framför allt andra aktörer inom elevhälsan arbeta för att eleverna mår bra 
och når de kunskapsmål som Skolverket satt upp. Utöver det här tillkommer även andra 
arbetsuppgifter som handledning till kollegor, upprättande av olika handlingsplaner, kontakt 
med externa parter samt hantering av akuta händelser m.m. Trots att det finns riktlinjer över 
vilka arbetsuppgifter som skolkuratorn bör utföra menar Persson (2016) att tre av fyra 
skolkuratorer har en så pass hög arbetsbelastning att de har problem med att hinna med alla 
uppgifter som hamnar på deras bord. Persson menar fortsättningsvis att den höga 
arbetsbelastningen delvis beror på det ökade behovet av stöd hos eleverna och att 
krishanteringen ökat, men även att skolkuratorerna får allt fler arbetsuppgifter utan att bli 
avlastade.  
 
Både nationella (Isaksson, 2016; Backlund, 2007) och internationella studier (Bardhoshi, 
Schweinle & Duncan, 2014; Benigno, 2017) visar en samstämmig bild av att skolkuratorn inte 
får rätt förutsättningar för att kunna arbeta hälsofrämjande eller förebyggande på grund av en 
otydligt formulerad yrkesroll. Om skolkuratorn har dåliga förutsättningar att bedriva sitt 
arbete ökar risken för att det sociala perspektivet försvinner i skolan. Det här kan leda till 
större utmaningar i framtiden på grund av att elever inte har fått hjälp i tid. Både skolkuratorer 
och rektorer spelar här en avgörande roll för att både legitimera skolkuratorns arbete men 
även för att möjliggöra att skolkuratorn får rätt förutsättningar för att kunna hjälpa eleverna 
att må bättre. Det är därför av vikt att undersöka hur olika professioner som skolkuratorer och 
rektorer ser på skolkuratorns roll och hur det påverkar skolkuratorns möjlighet att utföra sitt 
arbete. 
 

1.2  Syfte  och  frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur synen på skolkuratorns profession skiljer sig åt mellan 
skolkuratorer och rektorer samt vilka konsekvenser det ger kopplat till skolkuratorns 
yrkesroll. Ett annat syfte är att undersöka vilket stöd skolkuratorer upplever sig ha i sin 
yrkesroll. Studiens tre frågeställningar som ämnas besvaras med hjälp av intervjuer med 
skolkuratorer och rektorer verksamma på mellan- och högstadienivå är följande: 
 
•   Hur upplever skolkuratorer sin yrkesroll? 
•   Hur ser rektorer på skolkuratorns roll i skolan? 
•   Hur upplever skolkuratorer att de stöttas i sin yrkesroll? 
  

1.3  Centrala  begrepp  

1.3.1  Stöd    
Med stöd till skolkuratorer menas i denna studie både internt stöd från övrig skolpersonal och 
externt stöd i form av exempelvis nätverksgrupper med andra skolkuratorer verksamma på 
andra skolor samt handledning från extern part. Det interna och externa stödet kan sedermera 
delas upp i formellt och informellt stöd. Med formellt stöd menas i denna studie det stöd som 
ges från andra aktörer som arbetar med liknande frågor som skolkuratorn och som kan vara 
vägledande i yrkesutövningen. Exempelvis elevhälsoteam och handledare tillhör kategorin 
formellt stöd. Till informellt stöd räknas de personer som kan ge skolkuratorn personlig 
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stöttning men som inte är tillräckligt insatta i skolkuratorns arbetsuppgifter och arbetsroll för 
att kunna ge vägledning i arbetet. 
 

1.3.2  EHT  
EHT är en förkortning av begreppet elevhälsoteam som enligt Socialstyrelsen och Skolverket 
(2016) består av olika professioner på skolan som arbetar hälsofrämjande men utifrån olika 
perspektiv. De lyfter bland annat fram EHT som en plattform där personal på skolan kan 
samverka kring enskilda elever såväl som större grupper eller problem i skolan. Då de aktörer 
som ingår i EHT utgår ifrån olika perspektiv bidrar det till en bred och holistisk syn på 
problemet eller ärendet som läggs fram. I denna studie används begreppet EHT för att förklara 
de olika aktörer inom skolan som tillsammans arbetar med elevens hälsa och utveckling för 
att eleven ska må bra och ha möjlighet att lära sig i skolan. De aktörer som kan ingå i 
elevhälsoteamet kan bland annat vara rektor, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, 
specialpedagog, socialpedagog och studiepedagog. 
 

1.3.3  Kurativa  arbetsuppgifter    
Med kurativa arbetsuppgifter menas i denna studie de arbetsuppgifter som 
Akademikerförbundet SSR (2015) lyfter fram i sin policy för skolkuratorer. Till kurativa 
arbetsuppgifter ingår både enskilda samtal och gruppsamtal, handledning till övrig personal 
och krishantering men även att samverka med externa parter och hålla i olika projekt för att 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skolkuratorer skriver även skolsociala utredningar 
som är ett sorts underlag som kan ligga till grund för extrainsatser till eleven så hen får hjälp 
att nå kunskapsmålen. 
 

1.3.4  Mentor    
Mentorn är den person i skolan som har huvudansvaret för en specifik elev och som framför 
allt står för föräldrakontakten om något händer eleven. Mentorn har även ansvar för att följa 
upp den information som övrig personal kan delge hen avseende eleven. 
 

1.3.5  Lärare  
Med lärare menas i denna studie de ämneslärare som kan ha eleven i ett visst ämne men som 
inte har något huvudansvar avseende eleven. Om något händer avseende en elev lämnar 
läraren över informationen till mentorn som får gå vidare med ärendet. 
 

1.4  Disposition  
Studien inleds med en introduktion som följs av en problemformulering för att ge en förståelse 
och bakgrund till det ämne studien avser att undersöka. Därefter presenteras studiens syfte 
och tre frågeställningar innan centrala begrepp beskrivs. Därpå kommer tidigare forskning 
avseende skolkuratorns roll att presenteras. Efter det följer ett kapitel med tre olika teoretiska 
begrepp som förklaras och sätts i förhållande till denna studie. Vidare beskrivs studiens metod 



   4  

och tillvägagångssätt innan resultatet presenteras och analyseras med hjälp av tidigare 
forskning och teoretiska begrepp. Sedan kommer ett diskussionsavsnitt där resultat, metod 
och etik diskuteras innan studien avrundas med slutsatser. 

2.  TIDIGARE  FORSKNING    
En litteraturgenomgång gjordes inför studiens påbörjande för att få en överblick över 
kunskapsläget kring skolkuratorns roll. Att undersöka vad som tidigare skrivits på området 
menar Bryman (2011) är bra, dels för att få inspiration men även för att ha som underlag till 
att jämföra studiens resultat med. Det är därför av vikt att den tidigare forskning som 
inkluderas är av relevans utifrån studiens syfte. Enbart relativt ny forskning inkluderades och 
fokus var primärt att använda svensk forskning då det kan vara svårt att jämföra 
skolkuratorsrollen i Sverige med skolkuratorns roll i andra länder. Däremot framkom det att 
svensk forskning inom området var kraftigt begränsad vilket gjorde att sökning efter 
internationell forskning ändå kom att göras. Vid artikelsökning användes Primo, Proquest, 
EBSCOhost och Social care institute for excellence. I databaserna användes sökorden “school 
social workers”, “school counselor”,” school” AND “counseling”, “role conflict” och “role 
ambiguity”. Även referenslistor till artiklarna lästes igenom för att se om det fanns relevant 
litteratur att hitta där. Som komplement till det användes även referenslistor från uppsatser 
på Diva-portalen avseende skolkuratorer för att hitta relevant litteratur. Totalt inkluderades 
11 studier som samtliga har varit PeerReviewed, det vill säga vetenskapligt granskade för att 
denna studie ska inneha så säkra källor som möjligt. 
 
I denna studie används både nationell och internationell forskning för att beskriva 
skolkuratorns syn på sin egen yrkesroll, andra professioners syn på skolkuratorns roll samt 
vilket stöd som finns för skolkuratorn att tillgå. Svensk forskning är framför allt central för 
denna studie då studien avser svenska skolkuratorers uppfattning om sin roll. Cristine 
Isaksson har själv eller tillsammans med andra forskare skrivit ett par svenska studier som 
belyser området (Isaksson, 2016; Isaksson & Larsson, 2017) så väl som Åsa Backlund som 
2007 publicerade sin doktorsavhandling avseende elevvården på grundskolan (Backlund, 
2007). Däremot är den svenska forskningen på området begränsad och därför har 
internationell forskning från USA och England använts som komplement för att få ett bredare 
underlag. Även den internationella forskningen är begränsad. Trots att den använda 
litteraturen kommer från olika länder och med olika empiri framstår dock en samstämmig 
bild över skolkuratorns otydliga yrkesroll. Fastän skolsystemen skiljer sig åt mellan 
exempelvis Sverige och USA finns det flertalet likheter när det kommer till skolkuratorns roll. 
Skolkuratorns roll regleras exempelvis av Skolverket (Skolverket, 2018), Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016) och fackförbund (Akademikerförbundet SSR, 2015) i 
Sverige och av American School Counselor Association (ASCA) i USA (American School 
Counselor Association, u.å.). Även om skolkuratorsrollen beskrivs något olika beroende på 
land lyfts däremot en liknande problematik fram. Trots olika kontext framkommer därmed en 
samstämmig bild om att skolkuratorns roll är otydligt formulerad och vilka konsekvenser det 
får. Bedömning görs således att internationell litteratur har relevans och kan berika denna 
studie. 
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2.1  Skolkuratorns  otydliga  yrkesroll  
Cromarty och Richards (2009) har med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersökt 
skolkuratorns roll samt hur arbetet mellan skolkuratorer och andra professioner fungerar. I 
studien framkommer det att det finns flera faktorer som påverkar en skolkurators 
professionella roll. Några faktorer som lyfts fram är yrkesroll, ansvarsområden och 
begränsningar som behöver vara klargjorda för att skolkuratorn ska få goda förutsättningar 
till att göra ett bra jobb. Det här underlättar för skolkuratorn men även för andra professioner 
på arbetsplatsen då alla vet vad som är skolkuratorns ansvarsområde och arbetsuppgifter. 
Skolkuratorn kommer då också ha lättare att sålla ut vilka arbetsuppgifter som hör till yrket. 
En liknande bild presenterar Backlund (2007) där hon med hjälp av fallstudier kommit fram 
till att skolkuratorns roll ofta är otydligt formulerad till skillnad från andra professioner 
verksamma i skolan och att uppfattningen om vad skolkuratorn ska göra är subjektiv. På grund 
av den otydliga rollen upplevs skolkuratorns arbete mindre legitimt än andra professioners 
och en konsekvens av det som lyfts fram är att skolkuratorns roll ofta definieras av andra 
professioner i skolan. 
 
Hatch (2008) har i en litteraturstudie försökt kartlägga utmaningar för skolkuratorer och 
belyser att den otydligt definierade rollen försvårar skolkuratorns arbete och skolkuratorn 
behöver arbeta hårdare än andra professioner för att uppfattas som legitim på arbetsplatsen. 
Samtidigt skriver hon att skolkuratorns roll är kontextuellt bunden och varierar starkt mellan 
olika arbetsplatser. Hon skriver fortsättningsvis att utvärdering av skolkuratorns arbete skulle 
öka legitimiteten då andra aktörer inom skolan får möjligheten att se resultatet av 
skolkuratorns arbete. Organisatoriskt sett skulle en utvärdering av skolkuratorns 
arbetsuppgifter också kunna leda till att elevhälsan får fler resurser vilket möjliggör för dem 
själva att stärka sin position i skolan. 
 

2.2  Skolkuratorns  syn  på  arbetsuppgifterna  
Isaksson (2016) har undersökt skolkuratorns yrkesroll där fokus låg på legitimitet, jurisdiktion 
och handlingsutrymme. I studien framkommer det via kvalitativa intervjuer att 
skolkuratorerna arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och att samverkan med andra aktörer 
är centralt. Isaksson (2016) skriver att skolkuratorerna bland annat lyfter fram att de ska 
arbeta förebyggande men att det sällan hinns med på grund av tidsbrist och att det ständigt 
tillkommer andra uppgifter som behöver hanteras. Många av de arbetsuppgifter som 
tillkommer är av akut karaktär som exempelvis bråk mellan elever och behöver hanteras 
direkt, något som tar tid från de redan inplanerade arbetsuppgifterna. Att skolkuratorn 
förväntas prioritera om i sina arbetsuppgifter är något som även Backlund (2007) lyfter fram 
då skolkuratorerna i hennes studie uttrycker att den största delen av arbetstiden går åt till att 
utföra icke-kurativa arbetsuppgifter som vanligtvis inte tillhör skolkuratorns yrkesroll. 
Exempelvis administrativa arbetsuppgifter som att ta hand om inkommen post, sortera 
papper eller liknande arbetsuppgifter kan tillfalla skolkuratorn. Denna bild stöds även 
internationellt där bland annat Bardhoshi, Schweinle och Duncan (2014) med hjälp utav 
kvalitativa och kvantitativa enkätfrågor har undersökt skolkuratorns yrkesroll. De lyfter även 
fram att arbetsuppgifter som att vikariera för en sjuk lärare eller agera lunchvakt kan ges till 
skolkuratorn men som inte vanligtvis tillhör skolkuratorns ansvarsområde. Vidare skriver de 
att hanterandet av ärenden av mer akut karaktär i många fall känns som resursslösande och 
bör kunna hanteras av andra vuxna i skolan då det tar tid från andra viktiga arbetsuppgifter.  
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Både Backlund (2007) och Bardhoshi et al. (2014) belyser därmed att det är skolkuratorns 
otydliga arbetsroll som medfört att det finns en osäkerhet kring vilka arbetsuppgifter som 
skolkuratorn ska utföra och att skolkuratorns roll inte tas på allvar.  
 
Även Benigno (2017) har i sin kvalitativa enkätstudie kommit fram till att skolkuratorn utför 
arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis ingår i deras arbetsbeskrivning och snarare ses som 
extrapersonal av övriga på skolan. En konsekvens som fortsättningsvis lyfts fram är att 
skolkuratorn lätt kan känna sig överbelastad då hen ständigt får fler arbetsuppgifter utan att 
bli avlastad från sina ursprungliga rent kurativa arbetsuppgifter. Om det finns en otydlighet i 
skolkuratorns yrkesroll menar Cervoni och DeLucia Waack (2011) att det kan leda till att 
skolkuratorerna upplever en rollkonflikt i sitt arbete då det är svårt att definiera vilka 
arbetsuppgifter hen bör utföra. Det är troligt att skolkuratorerna däremot redan har en 
rollkonflikt som gör att de utför de icke-kurativa arbetsuppgifterna trots att de inte anser att 
dessa bör utföras av dem. De skolkuratorer som har en tydlig rollbeskrivning och där samtliga 
på skolan har koll på dennes arbetsuppgifter uppger i större utsträckning att de är nöjda med 
sitt yrke och ser positivt på sin yrkesroll (a.a.).  
 

2.3  Andra  professioners  syn  på  skolkuratorn  
Isaksson och Larsson (2017) har i en svensk intervjustudie undersökt relationen mellan 
skolkuratorer och lärare. De anser att skolkuratorn har en mer holistisk syn som lärarna ofta 
missar och att samarbetet sinsemellan de två professionerna kan variera starkt. 
Fortsättningsvis skriver de att lärarna förvisso ofta vänder sig till skolkuratorn för att få tips 
och råd men att de endast såg det som att de bollade idéer med skolkuratorn. Skolkuratorerna 
upplever att deras roll förminskas då de inte ses som en professionell resurs i skolan. 
Skolkuratorerna i Isaksson och Larssons studie (2017) uttrycker också att lärare ofta saknar 
förståelse för skolkuratorns arbete och förväntar sig snabba hållbara resultat. Exempelvis 
upplevde skolkuratorerna att lärarna ofta ville att skolkuratorn skulle sätta en diagnos på 
eleven och på så vis skulle elevens problem kunna förklaras som ett individuellt problem. 
Skolkuratorerna försöker istället se helheten och vilka faktorer som spelar in och påverkar 
beteendet där även läraren kan vara en del av problemet. 
 
Att skolkuratorer upplever att lärare inte förstår skolkuratorns arbete belyses även av 
Cromarty och Richards (2009) som bland annat skriver att lärarna inte har förståelse för när 
elever behöver missa lektioner för att gå och få stöd av skolkuratorn. En konsekvens av det 
som Isaksson (2016) lyfter fram är att skolkuratorn ofta kan behöva gå emot annan 
skolpersonal för att belysa olika sociala aspekter som de andra kan ha förbisett. Skolkuratorn 
behöver därmed gå balansgång mellan att å ena sidan försvara eleven och å andra sidan hålla 
sig på god kant med övrig personal så att samarbetet fungerar. Cromarty och Richards (2009) 
anser därför att skolkuratorns roll på arbetsplatsen skulle stärkas om de fick stöd från andra 
professioner inom skolan och där har framför allt rektorn en viktig roll. 
 

2.4  Rektorns  betydelse  
Benigno (2017) skriver att rektorn i hög grad påverkar skolkuratorns roll, något som indirekt 
även påverkar skolkuratorns handlingsutrymme. Han menar vidare att när rektorn ger 
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skolkuratorn arbetsuppgifter som vanligtvis inte ingår i arbetsbeskrivningen minskar 
skolkuratorns handlingsutrymme kopplat till rent kurativa arbetsuppgifter och möjligheten 
till att etablera kontakt med eleverna i skolan minskar. Denna bild styrks av Isaksson (2016) 
som uppmärksammar att även om handlingsutrymmet i teorin är stort på grund av att 
kuratorns roll inte är tydligt definierad så begränsas det samtidigt av andra professioner och 
andras förväntningar och syn på skolkuratorns roll. Isaksson uppger fortsättningsvis att 
skolkuratorns handlingsutrymme kan variera stort mellan olika skolor, mycket beroende på 
hur skolan är organiserad och vilken arbetskultur som finns på skolan. 
 
Rektorns syn på skolkuratorn påverkar även hur skolkuratorns roll definieras på skolan, vilket 
både nationella och internationella studier styrker (Bardhoshi et al., 2014; Cromarty & 
Richards, 2009; Curry & Bickmore, 2012; Isaksson, 2016). Cromarty och Richards (2009) 
skriver bland annat att en förutsättning för att skolkuratorn ska kunna göra ett bra jobb är att 
det finns tydliga direktiv om vad som ingår i skolkuratorns yrkesroll och även att annan 
personal på skolan är medvetna om det. Även Isaksson (2016) skriver att rektorn kan 
underlätta skolkuratorns arbete genom att legitimera det. Om rektorn tydligt visar vad 
skolkuratorn arbetar med och förklarar vikten av arbetet får det mer erkännande av övriga 
professioner i skolan. En positiv konsekvens av det kan vara att skolkuratorns arbetsuppgifter 
värdesätts och respekteras istället för att underskattas. Hon skriver att uteblivet stöd från 
rektor och andra lärare ökar risken för att skolkuratorns arbetsuppgifter och 
handlingsutrymme begränsas och att skolkuratorns arbete förväntas utföras på andra 
professioners villkor. Denna bild stödjs även av Backlund (2007). Isaksson (2016) menar 
fortsättningsvis att en konsekvens av bristande legitimitet kan vara att skolkuratorn emotses 
utföra icke-kurativa arbetsuppgifter på bekostnad av sina ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Även Wingfield, Reese och West-Olatunji (2010) resonerar kring skolkuratorns legitimitet i 
sin litteraturöversikt men belyser en annan aspekt för att skolkuratorns arbete i större 
utsträckning ska anses vara legitimt. De anser att skolkuratorn bör ta en ledarroll i skolan då 
skolkuratorn genom sin utbildning besitter stor kunskap som andra aktörer inom skolan ofta 
saknar. En förutsättning för att skolkuratorn ska kunna ta en ledarroll är däremot att rektorn 
ger skolkuratorn större handlingsutrymme och vågar dela med sig av ledarskapet. Om 
skolkuratorn tar en ledarroll menar de fortsättningsvis att dess arbete indirekt anses vara mer 
legitimt och att skolkuratorns kunskap om hur exempelvis social kontext påverkar eleverna 
lättare kan förmedlas till övrig skolpersonal. En annan möjlig konsekvens av att skolkuratorn 
tar en ledarroll kan vara att skolkuratorns roll blir tydligare för samtliga på skolan, något som 
minskar risken för att skolkuratorn tilldelas icke-kurativa arbetsuppgifter. 
 

2.5  Skolkuratorns  stöd  
I en kvalitativ intervjustudie av Curry och Bickmore (2012) undersöktes skolkuratorers 
personliga och professionella behov när de är helt nya i yrkesrollen som skolkurator och 
framför allt vikten av formellt och informellt stöd betonas i studien. En form av stöd som lyfts 
fram är att som ny skolkurator ingå i ett elevhälsoteam. I elevhälsoteam kan anställda som 
arbetar med elevhälsan stötta, uppmuntra och ge råd till varandra. De lyfter även fram att ett 
fungerande samarbete med annan skolpersonal är ett viktigt stöd för skolkuratorerna. En 
annan sorts stöd som lyfts fram är exempelvis regelbundna möten med rektor eller 
administratörer för att organisera skolkuratorns arbetsuppgifter, roll och mål. Det finns också 
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en önskan om att ha ett tydligt formellt stöd att vända sig till för stöttning och hjälp i sin 
yrkesutövning. Exempelvis en erfaren skolkurator på skolan eller en extern mentor eller 
skolkurator att kontakta lyfts fram som önskvärt och betydande. Många av skolkuratorerna i 
studien belyser däremot att de upplever en avsaknad av formellt stöd och på så vis begränsas 
i sin utveckling som kurator.  
 
Benigno (2017) och Curry och Bickmore (2012) skriver båda i sina studier att skolkuratorer 
skulle vilja se mer möjligheter till utveckling inom rådgivning, både i form av vidareutbildning 
och vägledning i bemötande och hantering med olika svårigheter hos elever. Curry och 
Bickmore (2012) belyser även att skolkuratorerna saknade professionell utveckling i form av 
kurser eller vidareutbildning och att det som erbjöds oftast var mer riktat till lärare. Slutligen 
skriver de att även om rektorn i sig kunde vara ett bra informellt stöd så hade rektorn svårt att 
tillgodose behovet av formellt stöd då rektorn saknar rätt kompetens för att kunna ge 
vägledning i det kurativa arbetet. 
 

2.5.1  Handledning  
En viktig skyddsfaktor för att undvika rollkonflikter som skolkurator som Culbreth, 
Scarborough, Banks-Johnson och Solomon (2005) lyfter fram i sin enkätstudie är 
handledning. Även Benigno (2017) nämner handledning och de båda uppger att handledning 
både gynnar skolkuratorn i sin kurativa utövning, är viktigt för utvecklandet av en 
yrkesidentitet och förmågan att samarbeta med andra aktörer i skolan. Även Bardhoshi et al. 
(2014) lyfter fram att skolkuratorer behöver extern stöttning i sin yrkesroll, exempelvis genom 
att vara med i ett externt nätverk med människor i liknande situation där ett kunskapsutbyte 
kan ske. Culbreth et al. (2005) anser däremot att handledning inte är lika självklart och vanligt 
för skolkuratorer som det är för exempelvis sjukhuskuratorer och att det finns stor 
utvecklingspotential när det kommer till stöd för skolkuratorer.  
 

2.6  Slutsatser  utifrån  tidigare  forskning  
Genomsökningen av tidigare forskning ger en samlad bild av problematiken kring 
skolkuratorns roll såväl nationellt som internationellt även om underlaget är aningen 
begränsat. Skolkuratorns roll är otydligt formulerad vilket leder till en rad konsekvenser som 
utförande av icke-kurativa arbetsuppgifter, tidsbrist och förvirring kring arbetsfördelning hos 
personalen på skolan. När det gäller stöd till skolkuratorn lyfts framför allt handledning från 
extern part fram, även om informellt stöd från rektor såväl som kollegor anses vara av vikt. 
 

3.  TEORI  
I följande kapitel kommer teoretiska utgångspunkter att beskrivas och kopplas till den aktuella 
studien. Då studien framförallt är av induktiv karaktär används teoretiska begrepp som kan 
förklara studiens resultat. De teoretiska begrepp som används är Pierre Bourdieus 
fältbegrepp, Thomas Brantes professionsbegrepp samt Axel Honneths definition av 
begreppet erkännande. Då skolkuratorn arbetar inom ett fält med flera olika professioner där 
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samtliga behöver samverka och stötta varandra bedöms begreppen kunna berika studiens 
resultat.  
 

3.1  Fält  
Bourdieu (1991) beskriver ett fält som ett område där en grupp människor med specifika 
intressen är med och tillsammans formar förutsättningarna. Han menar fortsättningsvis att 
fältet begränsas av de olika specifika intressena och att det inom varje fält finns en kollektiv 
kultur, det vill säga normer och regler som styr medlemmarnas agerande i fältet. En persons 
position i fältet kan variera och påverkas bland annat av personens egenskaper och kapital i 
förhållande till de andra medlemmarna. Exempelvis kan kunskap inom ett visst område, som 
av övriga medlemmar anses vara viktigt, leda till en högre position i fältet och en överordning 
gentemot övriga medlemmar. Ett fält kännetecknas av olika medlemmar, i olika positioner, 
som alla kämpar för att vidmakthålla alternativt förbättra sin egen position i fältet och få 
erkännande från övriga medlemmar. Denna kamp kan leda till konflikter inom fältet om 
exempelvis en grupps kunskap får företräde över andra gruppers kunskap, däremot är de här 
kamperna enligt Bourdieu (1996) en förutsättning för att samarbetet inom fältet ska fungera. 
Resultatet av kamperna ger de olika medlemmarna sina positioner i fältet, något som leder till 
att medlemmarna vet hur de ska förhålla sig till varandra. Exempelvis är ofta vissa medlemmar 
inom fältet underordnade andra men upplever det ändå som rimligt då de andra har mer 
auktoritet i förhållande till sig själva. Samtidigt menar Bourdieu att det inom ett fält finns ett 
ömsesidigt beroendeförhållande mellan olika professioner, oavsett position, vilket kräver att 
det finns ett samarbete som fungerar. Samarbetet inom fältet är därmed en förutsättning för 
att arbetet av olika professioner avseende det specifika intresset ska vara meningsfullt och ge 
effekt. I denna studie granskas skolans fält där flera olika professioner arbetar men eftersom 
skolans huvudfokus är lärande består huvuddelen av medlemmarna av pedagoger. En 
konsekvens av det är att andra professioner som exempelvis skolkuratorn är relativt ensam 
med sitt fokus inom fältet. På skolans fält finns EHT som arbetar med liknande frågor som blir 
ett stöd för skolkuratorn men pedagogerna är i majoritet. Lärarna har därmed ofta en starkare 
position inom fältet än skolkuratorerna. Både skolkuratorerna och lärarna är däremot i ett 
beroendeförhållande med varandra då det är svårt att uppnå det gemensamma intresset, att 
barnen ska utvecklas i skolan, om inte både lärandet och måendet fungerar. 
 

3.2  Profession  
Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson (2015) menar att en förutsättning för att ett fält ska 
anses vara professionellt är att minst en profession är verksam inom det. Definitionen av vad 
en profession är menar de däremot har varierat under årens gång. De skriver att en profession 
bland annat har en högre utbildning i ryggen och besitter en specifik kompetens som andra 
saknar. De anser fortsättningsvis att professioner vanligtvis karaktäriseras av hög autonomi 
och diskretion samtidigt som professionen i sig fått sitt fält genom framför allt politiska beslut. 
Brante (2009) menar att professioner inte kan ses som ett enskilt begrepp som är universellt 
gångbart utan behöver undersökas i förhållande till sin kontext, det vill säga vilket fält 
professionen är verksam inom. Han anser vidare att professionsbegreppet i sig bör delas upp 
i flera olika generationer varav två är traditionella professioner och semi-professioner. Medan 
traditionella professioner som läkare, advokat och civilingenjör historiskt sett anses ha en hög 
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position i samhället och expertkunskap inom sitt område har semi-professioner som 
socionomer, lärare och sjuksköterskor en något lägre status.  
  
Yrkesbeteckningen socionom tillhör gruppen semi-professioner, vilket innebär att deras 
profession kännetecknas av en bred utbildning utan allt för tydlig specificering. Socionomer 
som är verksamma inom skolan kan sedermera få titeln skolkurator och företräder som 
profession det sociala fältet i skolan där andra kontextuella regler och normer kan vara 
rådande. En konsekvens av att skolkuratorer tillhör semi-professioner kan vara att deras 
arbete i högre utsträckning ifrågasätts än de traditionella professionernas arbete. Även om 
lärare också är semi-professioner är de i kvantitativ majoritet, något som gör att deras arbete 
inte ifrågasätts i samma utsträckning som skolkuratorns gör. Trots att både skolkurator och 
lärare är semi-professioner så ser deras förutsättningar för att arbeta olika ut. Exempelvis kan 
handlingsutrymmet, det vill säga möjligheten att prioritera och styra hur och när hen utför 
sina arbetsuppgifter, påverkas och begränsas av att skolkuratorn är ensam i sin yrkesroll. Till 
följd av att skolkuratorn både är ensam i sin yrkesroll och är en semi-profession anses många 
gånger att skolkuratorn inte automatiskt har legitim makt, det vill säga auktoritet, utan det är 
något som behöver arbetas fram på arbetsplatsen. Skolkuratorns position inom skolans fält 
kan därmed variera beroende på skolkuratorns personliga kvalitéer, arbetsplats och kollegor 
då skolkuratorn inte automatiskt anses ha legitim makt utifrån sin yrkesprofession.  
 

3.3  Erkännande  
Honneth (2003) menar att erkännande handlar om människans behov av erkännande från 
personer i omgivningen för att den egna identiteten ska kunna utvecklas. Det slutgiltiga målet 
är självförverkligande och går inte att uppnå utan erkännande från andra. Erkännandet kan i 
sin tur delas upp i tre olika nivåer. Den första nivån handlar om känslomässigt stöd och att 
individen anses ha ett egenvärde, att få stöd och värdesättas utan att individens prestationer 
blandas in. Den andra nivån handlar om att respekteras och bemötas likvärdigt med andra 
människor och känna sig inkluderad på arbetsplatsen. Den sista nivån handlar om att 
individen uppskattas och tillskrivs ett värde utifrån sin kompetens och unika kunskap på 
arbetsplatsen. Erkännande kan i denna studie förstås utifrån samtliga tre nivåer där 
erkännande hos en skolkurator är avgörande för dess yrkesutövning. För att en skolkurator 
ska bli erkänd inom sitt fält, skolan, behöver hen både erkännas som individ genom nära 
relationer med kollegor och på gruppnivå genom att hen respekteras på samma sätt som sina 
kollegor. Utöver det behöver även skolkuratorns unika kunskap som skiljer hens arbete från 
lärarnas erkännas för att skolkuratorn ska kunna självförverkligas. Först när skolkuratorn 
erkänns av övriga inom fältet kan hen utveckla en stark egen identitet och genomföra ett 
fullgott arbete.  
 

4.  METOD  OCH  MATERIAL  
I det följande avsnittet presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Först beskrivs 
studiens process genom rubriker som metodologiska utgångspunkter, val av metod, urval, 
datainsamling och genomförande, databearbetning och analysmetod. Därefter diskuteras 
tillförlitlighet och äkthet, etiska ställningstagande kopplat till studiens genomförande och 
avslutningsvis nämns hur studien har förhållit sig till de forskningsetiska principerna. 
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4.1  Metodologiska  utgångspunkter  
Denna studie är av abduktiv karaktär då syftet med studien är att undersöka och försöka 
förklara hur synen på skolkuratorns roll skiljer sig åt mellan skolkuratorer och rektorer och 
vilka konsekvenser det kan leda till. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en abduktiv studie 
kännetecknas av att inga totala och universella slutsatser går att dra men att möjliga 
förklaringar kan arbetas fram utifrån det insamlade materialet. Författarna till studien såg 
innan insamlingen av empiriskt material över eventuella teorier och teoretiska begrepp utifrån 
sin förförståelse som möjligtvis skulle kunna vara behjälpliga beroende på studiens resultat. 
Däremot har författarna låtit empirin styra studien och studiens syfte har aldrig varit att 
bekräfta en redan befintlig teori. 

4.2  Val  av  metod  
Syftet med studien har varit vägledande i valet av metod. Då syftet med studien var att 
undersöka hur synen på skolkuratorns roll skiljer sig åt mellan skolkuratorer och rektorer 
samt vilka konsekvenser det genererar har en kvalitativ ansats använts. Beslut fattades att 
semi-strukturerade intervjuer skulle genomföras för att få en djupare förståelse för 
intervjupersonernas upplevelse av skolkuratorns roll. Bryman (2011) menar att kvalitativa 
intervjuer framför allt fokuserar på intervjupersonens uppfattning och kan ge en beskrivande 
bild av ett fenomen. En annan styrka med semi-strukturerade intervjuer som Bryman lyfter 
fram är att intervjupersonerna kan tala förhållandevis fritt och därmed kommer att lyfta fram 
det som är mest centralt utifrån deras perspektiv. Samtidigt som forskaren kan sätta upp vissa 
hållpunkter för intervjun i form av teman som intervjun ska beröra får intervjupersonen 
möjlighet att tala öppet om ämnet och på så vis går det lättare att få en tydlig bild av hur just 
skolkuratorer och rektorer ser på skolkuratorns roll. Genom att använda sig av semi-
strukturerade intervjuer går det fortsättningsvis även att få en uppfattning av hur 
intervjupersonerna ser på skolkuratorns stöd och eventuella skillnader mellan de olika 
professionerna. 

4.3  Urval  
I studien intervjuades sex skolkuratorer och fyra rektorer verksamma i en mellanstor stad i 
Sverige. I studien användes först ett målstyrt urval som Bryman (2011) menar innebär att 
studiens syfte och frågeställningar avgör vilka intervjupersoner som väljs ut för att kunna 
säkerställa att intervjupersonerna berörs av ämnet och kan berika studien med väsentlig 
information. Enbart yrkesverksamma skolkuratorer och rektorer på mellan- och/eller 
högstadium erbjöds att delta i studien. Skolkuratorer och rektorer som enbart var verksamma 
på lågstadium exkluderades utifrån författarnas förförståelse om att framför allt barn på 
mellan- och högstadiet i högre grad mår sämre, något som torde generera en högre 
arbetsbelastning hos skolkuratorerna. Ett bekvämlighetsurval gjordes sedan där de 
skolkuratorer som hade intresse av att delta i studien inkluderades. Bryman (2011) beskriver 
ett bekvämlighetsurval som när intervjupersoner som finns tillgängliga för författarna väljs ut 
och därmed inte är slumpmässigt utvalda. Samtliga skolkuratorer i staden kontaktades 
mailledes med undantag för fyra som kontaktades över telefon. Av 20 kontaktade skolor 
meddelade tre skolor att de var utan skolkurator för tillfället och fem skolor meddelade att 
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skolkuratorn antingen var ny på jobbet eller hade för hög arbetsbelastning för att hinna delta. 
Sex skolor återkom aldrig med svar på författarnas förfrågan och det är därmed oklart varför 
de valde att inte delta. Sex skolkuratorer tackade ja till att delta i studien. 
 
Samtliga rektorer kontaktades över telefon och även här gjordes ett sorts bekvämlighetsurval 
då de första fyra rektorer som valde att tacka ja till att delta inkluderades i studien. Författarna 
har däremot försökt att komma i kontakt med samtliga rektorer och chansen att delta i studien 
var därmed ursprungligen lika stor för alla. Fördelningen av skolkuratorer och rektorer 
verksamma på kommunala skolor i urvalet är representativt med hur fördelningen av 
kommunala respektive fristående grundskolor ser ut i staden. Författarna har gjort 
bedömningen att det inte är av relevans huruvida skolkuratorerna och rektorerna är 
verksamma på samma skolor eller inte då det är rektorernas och skolkuratorernas upplevelse 
av skolkuratorsrollen som undersöks, inte huruvida skolkuratorerna och rektorerna ser 
samstämmigt på skolkuratorns roll på den enskilda skolan. I urvalsprocessen har 
intervjupersonernas kön och ålder inte varit av relevans då urvalet ur den aspekten är skevt. 
Däremot har skolkuratorernas yrkeserfarenhet tagits i beaktning vid analys av materialet då 
fyra av sex har arbetat kortare än tre år som skolkurator medan resterande två har över 10 års 
erfarenhet av yrket. 
 
Författarna beslutade att tio stycken intervjuer skulle genomföras för att få ett så brett 
underlag som möjligt samtidigt som studiens omfattning var begränsad. Bryman (2011) 
skriver annars att den teoretiska mättnaden, det vill säga när tillräckligt relevant information 
avseende ett område framkommit, avgör hur många intervjupersoner som inkluderas i 
studien. Författarna beslutade fortsättningsvis att urvalet skulle bestå av sex skolkuratorer och 
fyra rektorer för att en jämförelse mellan synen på skolkuratorns roll skulle vara möjlig att 
göra. Urvalet bestod av fler skolkuratorer än rektorer då skolkuratorns upplevelse framför allt 
var primär då det berör deras egen yrkesroll och även för att kunna få en bred syn på hur 
skolkuratorerna upplever sitt stöd i sin yrkesroll. 
 

4.4  Datainsamling  och  genomförande  
Eftersom intervjupersonerna bestod av både skolkuratorer och rektorer behövde två olika 
intervjuguider konstrueras för att få med de olika perspektiv som eftersöktes (se bilaga A & B). 
I samband med utformningen av intervjuguiderna skrevs också två olika missivbrev riktade 
till varsin yrkesgrupp (se bilaga C & D). Missivbrevet skickades ut en till två veckor innan 
intervjuerna till de som valt att delta i studien. I båda missivbreven informerades 
intervjupersonerna om vad syftet med studien var och de informerades även om de 
forskningsetiska principerna. Även det förväntade tidsomfånget för intervjun meddelades 
vilket var omkring 45 minuter för skolkuratorerna och 30-45 minuter för rektorerna. 
Missivbreven innehöll även information om att intervjun vid samtycke från intervjupersonen 
skulle komma att spelas in samt att båda författarna till studien skulle komma att medverka 
på intervjuerna men att endast en skulle hålla i själva intervjun. Avslutningsvis innehöll 
missivbreven även ett avsnitt där intervjupersonerna fick skriva under på att de tagit emot och 
läst informationen i missivbrevet samt godkänt det. Intervjupersonernas samtycke 
kontrollerades även muntligt vid intervjutillfället för att styrka att det fortfarande gällde. 
Intervjupersonerna fick själva välja vart de ville att intervjun skulle genomföras, något som 
medförde att de flesta valde att ha intervjun på sin arbetsplats. De andra intervjuerna 
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genomfördes på en lokal högskola i staden. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att 
som författare till en studie är det bra att vara medveten om att platsen som väljs för intervjun 
kan påverka hur intervjun blir, därför fick intervjupersonerna själva välja intervjuplats. 
Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande av intervjupersonerna. Skolkuratorernas 
intervjuer varade mellan 42-52 minuter med undantag för en intervju som blev 64 minuter. 
Rektorernas intervjuer varade mellan 20-45 minuter. 
 

4.5  Databearbetning  och  analysmetod  
Samtliga intervjuer transkriberades inom ett dygn från det att intervjun genomfördes. Det här 
möjliggjorde att författarna främst kunde göra en utvärdering av sin egen insats under 
intervjun men även att intervjuguiden om nödvändigt kunde justeras inför nästkommande 
intervju. En annan vinst med att transkribera intervjuerna så nära inpå att de skett var att 
författarna hade materialet färskt i minnet och kunde påbörja analysen redan vid 
transkriberingen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det förfaringssättet är effektivt 
och gynnar forskaren om flera intervjuer ska göras. Författarna bestämde inför 
transkriberingen att samtliga ord skulle skrivas ner ordagrant förutom diverse utfyllnadsljud 
som “ehm”, “eh” “öö” etc. samt att upprepningar av ord som “men men men..” inte skrevs ned. 
Skratt och tystnader skrevs däremot ned eftersom exempelvis tystnad kan tyda på antingen 
ett genomtänkt svar eller tvekan, medan utfyllnadsljud snarare är en del av talspråket som 
sker automatiskt. Samtliga ljud ansågs heller inte vara relevant att transkribera då resultatet 
skulle analyseras utifrån en tematisk analys där kodning, mönster och mening enligt Bryman 
(2011) snarare är centralt än språkanvändning eller diskurser.  
 
Författarna läste sedermera igenom samtliga intervjuer och skrev minnesanteckningar för att 
få en helhetsbild över det insamlade materialet samt jämförde med anteckningarna från 
intervjuerna. Detta menar Creswell (2013) är bra då författarna behöver vara inlästa på 
materialet innan det kodas och sorteras in i olika kategorier. Författarna beslutade att göra en 
tematisk analys med fokus på meningssökande. Först kodades skolkuratorernas svar utifrån 
sex omfattande kategorier för att kunna samla och organisera materialet. De utvalda 
kategorierna var “stöd”, “samarbete”, “rektor”, “arbetsuppgifter”, “tidsbrist/resursbrist” och 
“handlingsutrymme” som samtliga fick varsin färg för att tydligt skilja kategorierna åt. 
Därefter kodades rektorernas svar, däremot färgkodades svaren utifrån kategorierna 
“yrkesroll”, “stöd”, “samarbete” och “socialt perspektiv”. Kategorierna valdes utifrån 
upplevelsen att intervjuerna framför allt cirkulerade kring de här begreppen, både utifrån de 
konstruerade intervjuguiderna men även att intervjupersonerna själva lyfte upp det. Att koda 
materialet menar Kvale och Brinkmann (2014) är en effektiv metod för att få en helhetssyn 
samtidigt som materialet organiseras och blir lättare att arbeta med. Med hjälp av 
färgkodningen gick det sedan att jämföra skolkuratorernas svar med varandra och sedermera 
även se och tolka hur skolkuratorernas svar skiljde sig från rektorernas. Utifrån kodningen av 
intervjupersonernas svar togs sedermera fyra olika teman ut. De teman som valdes ut var “den 
komplexa skolkuratorsrollen”, “förutsättningar för att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande”, “skolkuratorns stöd” samt “det sociala i skolan”. Vid analys av resultatet 
utifrån ovannämnda teman fokuserade författarna på meningstolkande där ytterligare 
underrubriker arbetades fram. Meningstolkande beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som 
när författaren är intresserad av innebörden av det uttalade och hur det kan förstås. Resultatet 
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från intervjuerna sattes därefter i förhållande till tidigare forskning och utvalda teoretiska 
begrepp för att förstås ytterligare.  
 

4.6  Tillförlitlighet  och  äkthet  
Bryman (2011) skriver att i kvalitativ forskning används i regel inte begreppen reliabilitet och 
validitet utan istället beskrivs begreppen tillförlitlighet och äkthet. Begreppet tillförlitlighet 
kan i sin tur beskrivas utifrån fyra olika kriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet menar Bryman (2011) 
handlar om huruvida de fyra forskningsetiska principerna har följts. Samtliga forskningsetiska 
principer har följts i denna studie (se följande avsnitt; 4.8). En studies trovärdighet kan även 
öka om det funnits möjlighet till respondentvalidering. Respondentvalidering menar Bryman 
(2011) innebär att intervjupersonerna haft möjlighet att styrka författarnas tolkning, något 
som inte har skett i denna studie på grund av tidsbrist. Författarna har däremot gjort varsin 
tolkning av resultatet och sedan jämfört och diskuterat dessa för att säkerställa att de uppfattat 
intervjupersonens svar på samma sätt. Författarna har fortsättningsvis använt flertalet citat i 
studien från intervjupersonerna för att visa på vad intervjupersonerna faktiskt sagt för vara så 
transparenta som möjligt i tolkningen av resultatet. Med överförbarhet menas att resultatet 
från en studie kan överföras till en annan miljö eller till samma miljö vid ett senare tillfälle. 
Studiens överförbarhet generellt på kuratorsyrket är låg då studien är avgränsad till 
skolkuratorsyrket och den kontext som skolkuratorn arbetar inom. Överförbarheten är 
däremot högre när det gäller andra skolkuratorer då det utifrån resultatet går att få en 
fingervisning om hur det kan se ut i praktiken. Det går däremot inte med säkerhet att säga att 
resultatet går att föra över på andra skolkuratorer då studien i sådana fall hade behövt 
genomföras i större skala. Fortsättningsvis hade även ett slumpmässigt urval ökat 
överförbarheten då det troligtvis ger en mer representativ bild av hur en population upplever 
ett fenomen. Pålitlighet beskriver Bryman (2011) som att författarna ska ha en granskande 
inställning till studien för att kunna säkerställa att genomförandet har gått rätt till. Det går att 
göra genom att utförligt beskriva studiens tillvägagångssätt i metoddelen för att redogöra för 
vilka val som gjorts. Författarna har därför i denna studie arbetat med att beskriva 
metodavsnittet så transparent som möjligt för att öka studiens pålitlighet. Det sista kriteriet 
inom tillförlitlighet handlar om möjlighet att styrka och konfirmera vilket handlar om att 
författarna under studiens gång har försökt att eftersträva objektivitet. Att vara objektiv är 
nästintill omöjligt, däremot har författarna haft ambitionen att låta resultatet styra studien 
och därför har studien inte utgått ifrån en deduktiv ansats. Återigen har flertalet citat använts 
för att styrka författarnas tolkning av resultatet och på så vis öka tillförlitligheten i studien. 
 
Äkthet skriver Bryman (2011) kan delas upp i fem olika delkriterier där ett av kriterierna avser 
huruvida författarna presenterar en rättvis bild av resultatet. Författarna har i studien belyst 
olika perspektiv och även presenterat åsikter hos intervjupersonerna som skiljer sig från 
övriga deltagare i studien. En jämn representation av citat från samtliga intervjupersoner har 
använts i studien och i analysen har såväl likheter som skillnader gentemot tidigare studier 
lyfts fram. De övriga kriterier som Bryman (2011) lyfter fram är ontologisk autenticitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet och dessa berör 
huruvida intervjupersonerna fått en ökad förståelse för sin egen och andra i omgivningens 
situation. Kriterierna berör även om intervjupersonerna med hjälp av undersökningen har fått 
utökade möjligheter att ändra saker som behöver förändras. Syftet med studien har inte varit 
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att påverka synen på skolkuratorns roll och inte heller att bidra med en förändring avseende 
det sociala arbetet på skolorna. Däremot har både skolkuratorer och rektorer gett uttryck för 
att det varit lärorikt att delta i studien och reflektera kring frågor avseende skolkuratorns roll. 
Huruvida deltagandet i studien faktiskt inneburit några förändringar saknas det däremot 
information kring. 
 

4.7  Etisk  egengranskning  och  forskningsetiska  principer  
Inför genomförandet av denna studie har en blankett för etisk egengranskning fyllts i (se bilaga 
E). I denna studie har inga barn eller andra personer som befunnit sig i en utsatt- eller 
beroendesituation deltagit, utan enbart skolkuratorer och rektorer har inkluderats i studien. 
Personerna är intervjuade i sin professionella roll och inte som privatperson vilket bör 
betraktas som mindre känsligt. För att försöka minimera risken för att utsätta någon för skada 
har även avslutande frågor lagts till i båda intervjuguiderna angående hur personen känner 
sig efter intervjun. Detta för att så gott det går säkerställa att personen inte går ifrån intervjun 
och mår dåligt. Det kan däremot vara svårt att med säkerhet få reda på hur intervjupersonerna 
påverkats då de kanske inte vill säga hur de egentligen känner utan säger att de mår bra även 
om de inte gör det.  
 
I studien tas hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som Bryman (2011) nämner. De 
benämns av Bryman (2011) som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Alla intervjupersonerna fick ta del av syftet med studien i missivbrevet 
vilket informationskravet avser. Samtyckeskravet uppnåddes på så sätt att intervjupersonerna 
informerades om att de hade rätt att avbryta sitt deltagande samt i efterhand har rätt att ta 
tillbaka sitt deltagande. Vidare tillämpades konfidentialitetskravet på så vis att 
intervjupersonernas uppgifter behandlades konfidentiellt under hela studien för att det inte 
skulle gå att identifiera vilka de var. Samtliga intervjupersoner har benämnts med kodnamn 
och dess identitet har inte funnits nedskrivet någonstans förutom via mailkontakten. Samtliga 
mail har raderats efter genomförd intervju. Den sista principen, nyttjandekravet, tog studien 
hänsyn till då intervjumaterialet endast användes till den aktuella studien och i övrigt 
behandlades med stor försiktighet så att obehöriga inte skulle kunna ta del av materialet. 
Samtliga inspelningar har raderats efter transkribering och transkriberingarna har förvarats 
med stor försiktighet. Transkriberingarna kommer att förstöras efter godkänd uppsats. 
Författarna till denna studie har beaktat de forskningsetiska principerna under hela studien. 
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5.  RESULTAT  OCH  ANALYS  
Nedan kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet presenteras utifrån 
huvudrubriker som “den komplexa skolkuratorsrollen”, “förutsättningar för att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande”, “skolkuratorns stöd” samt “det sociala i skolan”. 
Rubrikerna är sedan indelade i olika mindre underrubriker, se figur 5.1 nedan. Avsnittet 
innehåller åsikter från både skolkuratorer och rektorer för att få en bredare bild av hur 
skolkuratorn uppfattas i sin yrkesroll. I de fall citat har kortats ner används /…/ för att 
uppmärksamma läsaren på att vissa ord tagits bort. Författarna har då gjort bedömningen att 
citatet kan stå för sig själv utan utfyllnadsorden. Studiens resultat analyseras även i 
förhållande till tidigare forskning och förklaras utifrån olika teoretiska begrepp. 
 
Figur 5.1  

 
Figuren visar hur resultatets rubriker och underrubriker hänger samman med varandra. 

5.1  Den  komplexa  skolkuratorsrollen  
Även om samtliga skolkuratorer i studien beskriver sin yrkesroll på snarlika sätt framkommer 
unika beskrivningar av yrkesrollen som varierar beroende på den sociala kontext som 
skolkuratorn är verksam inom. Flera skolkuratorer uppger att de inte har traditionella 
skolkuratorsroller utan ofta sitter på flera olika uppdrag kopplade till kuratorsrollen, något 
som de själva har önskat. En konsekvens av det är att yrkesrollen kan variera stort både mellan 
skolor och mellan olika skolkuratorer. Vid sammanställning över de arbetsuppgifter som är 
direkt kopplade till skolkuratorns roll lyfts runt 20 olika arbetsuppgifter fram, se figur 5.2 
nedan. 
 
  

•Relationen	  mellan	  skolkurator	  och	  lärare
•Mentorer	  som	  avlastning

Den	  komplexa	  
skolkuratorsrollen

•Skolkuratorns	  handlingsutrymme
Förutsättningar	  för	  att	  
arbeta	  förebyggande	  
och	  hälsofrämjande

•Olika	  sorters	  formellt	  stöd
•Det	  kollegiala	  stödet

•Kompetensutveckling	  inom	  skolans	  värld
Skolkuratorns	  stöd

Det	  sociala	  i	  skolan
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Figur 5.2 

 
Figuren visar exempel på skolkuratorns arbetsuppgifter uppdelade i tre olika kategorier. 

Vidare lyfter skolkuratorerna fram en komplexitet kopplad till arbetsuppgifterna avseende att 
å ena sidan företräda eleverna och se till deras bästa, samtidigt som de ska upprätthålla ett 
fungerande samarbete med övrig personal på skolan. Utöver det ingår i skolkuratorernas 
arbetsuppgifter också att handleda lärare. Utifrån detta går det att se att skolkuratorns roll 
förhåller sig olika till lärarna på skolan beroende på situation och kontext. Alltjämt går det att 
se att de skolkuratorer som har längre än 10 års erfarenhet av yrket har en någorlunda friare 
roll på skolan och ofta sitter på flera uppdrag som inte är direkt kopplade till 
skolkuratorsrollen. En konsekvens av det kan vara skolkuratorn själv är med och påverkar att 
skolkuratorsrollen blir otydlig, däremot uppger skolkuratorerna själva att de genom att 
engagera sig i andra frågor etablerar sig på ett annat sätt i skolan och blir mer synliga. 
Skolkurator 4 uttrycker sig enligt följande när hen diskuterar sin roll i skolan: “Så vill jag 
profilera mig som *skolkuratorns namn*, som jobbar med ungdomar och på det viset göra 
reklam för professionen”. Skolkuratorns yrkesroll kan skilja sig avsevärt åt från skola till skola 
beroende på både den sociala kontexten, det vill säga hur kollegor på arbetsplatsen påverkar 
och hur det sociala arbetet på skolan är organiserat, och beroende på vad skolkuratorn själv 
tar med sig till yrkesrollen. Varje skolkurator är med och konstruerar sin yrkesroll, samtidigt 
som den föregående skolkuratorns yrkesroll påverkar den nya skolkuratorns agerande, vilket 
skolkurator 6 flyter fram: 
 

När jag började där då, det är ju diffust tror jag. Och när jag började för ett år sedan 
så tror jag att de hade någon föreställning av vad en kurator var /.../ jag hamnade 
liksom i någon.. Konstiga konflikter som jag fick med en del som jag inte förstod 
riktigt, vad var det där liksom? Någon som fick ett utbrott och ba: det händer 
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ingenting. Och.. jag tror att de trodde att jag mera var någon slags, jag vet inte.. 
näsvis kurator som kom och talade om hur det skulle va. 

 
Flera skolkuratorer beskriver att de har behövt arbeta för att etablera sig på skolan och att 
skolkuratorns roll inte automatiskt är självklar i skolan. Istället uppger de att den diffusa 
yrkesrollen gör att övrig personal kan sakna förståelse för vad skolkuratorn faktiskt arbetar 
med och upplever att hen har mindre auktoritet. Denna bild stöds av Hatch (2008) och 
Backlund (2007) som båda anser att skolkuratorsrollen inte automatiskt anses vara legitim på 
skolan då den är otydligt formulerad och kan skiljas åt mellan olika skolor, något som enligt 
Cervoni och DeLucia Waack (2011) kan leda till en känsla av rollkonflikt hos skolkuratorn. 
Vidare kan det i sin tur föra med sig en viss känsla av press att snabbt hitta sin position i skolan 
och arbeta hårt för att öka sin legitimitet. 
 
Till skillnad från skolkuratorerna beskriver rektorerna en mer samstämmig bild sinsemellan 
över skolkuratorns roll men beskriver den samtidigt mer i generella ordalag. Även om 
rektorerna uppger att skolkuratorns roll är bred belyses inte komplexiteten i rollen på samma 
sätt som skolkuratorerna gör. Medan skolkuratorerna lyfter fram problematiken med att 
företräda både eleverna och personalen i skolan förmedlar rektorerna en något förenklad bild 
av skolkuratorns roll där enbart eventuella samarbetsproblem mellan skolkurator och lärare 
på grund av att de företräder olika fält belyses. Då rektorns syn på skolkuratorns roll enligt 
Bardhoshi et al. (2014), Cromarty och Richards (2009), Curry och Bickmore (2012) och 
Isaksson (2016) påverkar hur yrkesrollen definieras finns risken utifrån Honneths 
erkännandebegrepp att skolkuratorerna inte erkänns för den yrkesexpertis som de besitter. 
En möjlig konsekvens av det kan vara att skolkuratorns yrkesroll försvagas, något som 
påverkar samspelet i skolan. 
 
Att skolkuratorns yrkesroll varierar mellan olika skolor kan förstås med hjälp av Bourdieus 
fältbegrepp. Bourdieu (1991) menar att det inom ett fält finns medlemmar i olika positioner 
som kämpar för att stärka sin position och få ökad makt. Inom skolans fält finns det flera olika 
olika professioner, däremot är lärarna och pedagogerna i majoritet rent kvantitativt. Högst 
position i fältet har rektorn som har beslutanderätt när det gäller skolans utveckling. 
Fortsättningsvis finns det enligt Bourdieu (1991) normer och en specifik kultur inom fältet 
som styr medlemmarnas agerande. Som skolkurator och medlem i fältet påverkas du således 
både av rektorn och av normer och regler som ges i uttryck av övrig personal på skolan, något 
som ofta kan skilja sig åt från skola till skola. Skolkuratorns roll går därmed utifrån Bourdies 
fältbegrepp att ses som ett resultat av den kontext skolkuratorn är verksam inom där både 
organisatoriska och relationella faktorer påverkar. 
 

5.1.1  Relationen  mellan  skolkurator  och  lärare  
När det kommer till samarbete med lärarna uppger skolkuratorerna att det generellt fungerar 
bra men att det kan variera och att samarbete oftare sker med den personal som de har 
personkemi med. Skolkurator 5 resonerar enligt följande när det gäller samarbetet: “Snarare 
från person till person tror jag. Vissa, vissa är jätteförstående /.../ det är mer bundet till person 
än till pedagogerna i sig liksom skulle jag säga”. Samtidigt är det flertalet skolkuratorer som 
uppger att det finns lärare som de sällan har kontakt med och att synen på skolkuratorns roll 
skiftar kraftigt från person till person. Skolkurator 1 säger: 



   19  

  

 Om jag ska dra någon så här, generell som jag upplever det lite grann, hur 
personalen ser på mig eller kuratorsrollen så är det att 25 % tycker att jag är 
superbra och jätteviktig och viktigt att jag finns eller ja.. kuratorsrollen i sig. 25 % 
tycker att nej vi kunde lägga pengarna på något annat. Och 50 % är lite sådär.. 
mittemellan liksom att: ja, det är väl bra, det är okej, ja. Så.. Ungefär. 

  
Rektorernas syn på samarbetet mellan skolkuratorer och lärare är snarlikt med 
skolkuratorernas. Majoriteten av rektorerna i studien anser att samarbetet generellt är bra 
mellan skolkuratorn och lärarna men att det på vissa håll kan behöva förbättras. Rektor 1 
beskriver samarbetet som: “Det finns både väldigt goda exempel och sådana som är nästan 
icke fungerande”. Även rektor 4 beskriver att samarbetet behöver förbättras: 
  

Ja det går åt rätt håll. Upplevelsen från pedagogerna eller personal är väl oftast att, 
alltså man har ju en förväntan som jag tror historiskt sett är ganska vanlig i våra 
verksamheter att när ett barn inte riktigt är som ett barn ska vara så tror jag det 
generellt är väldigt många som tycker att den ska någon annan ta hand om /.../ och 
det måste tvättas bort och den resan tar tid. 

  
En tvetydig bild kring samarbetet framstår därmed då majoriteten av intervjupersonerna å 
ena sidan uppger att samarbetet generellt fungerar bra samtidigt som de å andra sidan uppger 
att samarbetet är personbundet och bristfälligt med viss personal. Att samarbetet mellan 
skolkuratorn och läraren varierar i skolan tyder därmed på att samarbetet är någonting som 
behöver arbetas fram på arbetsplatsen och inte är automatiskt givet. 
  
När det kommer till synen på skolkuratorns roll skiljer sig däremot skolkuratorernas svar från 
rektorernas. Medan rektorerna upplever att samtliga på skolan ser på skolkuratorns arbete 
som legitimt påpekar flertalet skolkuratorer att de upplever att många lärare saknar förståelse 
för yrkesrollen och det sociala perspektiv som skolkuratorn företräder. Även Cromarty och 
Richards (2009) presenterar ett liknande resultat i sin studie där de skriver att det kan finnas 
en bristande förståelse för det sociala hos lärarna. Att det pedagogiska och sociala perspektivet 
ibland kan krocka är något som även Isaksson (2016) lyfter fram och som är en faktor som kan 
försvåra samarbetet på arbetsplatsen. Hur samarbetet fungerar på skolan kan förstås med 
hjälp av Bourdieus fältbegrepp. Bourdieu (1996) menar att medlemmarna inom ett fält har ett 
ömsesidigt beroendeförhållande gentemot varandra där båda professionerna behövs för att 
det gemensamma intresset ska uppnås. Då samtlig personal i skolan vill att eleverna ska 
utvecklas och lyckas i skolan kräver det att det finns en förståelse för den andra professionens 
perspektiv. Det innebär att varken det pedagogiska eller det sociala perspektivet kan vara 
dominerande utan båda behöver kunna samexistera sida vid sida. I de fall där samarbetet 
fungerar finns en ömsesidig förståelse för den andra professionens perspektiv medan det 
saknas där samarbetet inte fungerar lika bra. Huruvida samarbetet fungerar är ett resultat av 
de normer och regler som finns på skolan och vilken insikt medlemmarna har avseende det 
ömsesidiga beroendeförhållande som är rådande. Finns det en tydligare dialog mellan de olika 
medlemmarna i fältet ökar chansen att det gemensamma målet, utveckling och lärande hos 
eleverna, kan uppnås, något som samtlig personal på skolan ändå strävar efter.  
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5.1.2  Mentorer  som  avlastning  
Genomgående i intervjuerna med skolkuratorerna framkommer att mentorerna många 
gånger kan avlasta skolkuratorerna genom att ta vissa samtal med eleverna. Många gånger 
kan det räcka med att mentorn pratar med eleven om det rör mindre problem som exempelvis 
oro inför ett matteprov eller ett bråk med ett syskon som egentligen inte kräver skolkuratorns 
kompetens.  Skolkurator 1 beskriver det så här: 
 

Ja det är ju problem för dom, men det är ju inte ett problem som kräver ett 
terapeutiskt samtal, utan det kan ju egentligen vilken klok vuxen som helst ta emot 
på skolan /.../ många kuratorer skulle ha mindre samtal om det fanns fler vuxna 
tillgängliga på skolan. 

 
De flesta skolkuratorer säger att många mentorer tar samtal med eleverna men att det finns 
vissa mentorer som anser att samtal inte hör till deras arbetsuppgifter och därför försöker 
lasta över problemet till skolkuratorn. Skolkurator 5 säger att “Folk har någon slags supertro 
på att enskilda samtal med en skolkurator ska göra underverk”. Hen beskriver vidare att det 
ofta känns som att vissa lärare tycker det är skönt att bli av med problemet och att allt ska vara 
löst efter ett samtal med kuratorn vilket sällan blir fallet i verkligheten. Fokus hos läraren är 
primärt att fortsätta undervisningen medan skolkuratorn förväntas lösa elevens problem. Att 
lämna över en elev till skolkuratorn anser flera skolkuratorer inte är rimligt då skolkuratorn 
och mentorn behöver samverka för att eventuella insatser ska ge resultat. Skolkurator 1 säger: 
 

En klasslärare till exempel som lyfter en elevproblematik med en kurator så behöver 
den också stanna kvar i det och hjälpa kuratorn att jobba med det vilket inte alltid 
är så lätt för det finns ju lärare som tänker att ah men det är ditt jobb, mitt jobb är 
att undervisa.  

 
Skolkurator 4 belyser en liknande problematik när det kommer till lärare som vill lämna över 
ett ärende till skolkuratorn: 
 

Det är lite ett grundkardinalfel. En mentor får inte lämna ifrån sig ett ärende. En 
mentor är alltid ansvarig för sin elev. Sen om jag eller någon annan gör arbete 
tillsammans med, det är en annan sak, men en mentor kan aldrig kliva ifrån. 

 
En liknande syn på mentorns och skolkuratorns roll har rektorerna i studien. Rektor 4 
uttrycker sig enligt följande: “För mentorn äger eleven. Eleven lämnas aldrig över och får en 
kurator som sin vårdnadshavare utan det är mentorn som äger eleven. Hela tiden.” Rektorn 
belyser att huvudansvaret alltid ska ligga på mentorn och är därmed ingenting som 
skolkuratorn ska ta på sig. Att mentorer och lärare har tendenser att lämna över ärenden till 
skolkuratorn är någonting som Isaksson och Larsson (2017) tar upp i sin studie där de skriver 
att vissa mentorer och lärare enbart vill fokusera på det pedagogiska perspektivet och lämna 
över det sociala till skolkuratorn att hantera. Fenomenet att lämna över “ärenden” till 
skolkuratorn kan förstås utifrån Bourdieus (1991) fältbegrepp där skolkuratorer och lärare 
båda arbetar inom skolans fält men företräder olika fält. Då lärarna är i majoritet på skolan 
har de oftast en starkare position inom fältet än skolkuratorerna vilket medför att lärarnas 
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perspektiv vanligtvis är dominerande. En konsekvens av det kan vara lärarna anser att 
lärandet är viktigast och därför lämnar över “ärenden” till skolkuratorn så de kan fokusera på 
enbart undervisningen. Detta ökar däremot skolkuratorns arbetsbelastning och leder till att 
skolkuratorns arbetsuppgifter påverkas av andra professioner. Då rektorn vanligtvis har 
starkast position inom fältet är det därmed viktigt att hen är tydlig med vad som gäller när det 
kommer till överlämnande av ärenden, detta för att undvika maktkamper mellan de olika 
professionerna inom fältet. 
 

5.2  Förutsättningar  för  att  arbeta  förebyggande  och  hälsofrämjande  
De flesta skolkuratorerna beskriver sin arbetsbelastning som ojämn och att det ofta är akuta 
händelser som gör att arbetsbelastningen kan bli för hög. Skolkurator 1 beskriver det som 
följande: “Det är ju det som är svårt när man jobbar med människor förstås, att det är svårt 
att liksom säga att nej nu får ni bara ha så här mycket problem”. Tidsbrist är något som flertalet 
skolkuratorer lyfter fram som problematiskt och att det framför allt är det akuta och 
“brandkårsutryckningar” som tar upp deras arbetstid. Skolkurator 4 uttalar sig enligt följande: 
“Just nu så har vi befunnit oss väldigt mycket akutstyrt hela tiden, vi hinner inte med det vi 
skulle göra. Jag har skolsocialutredning som har fått vänta sen före jul”. Även skolkurator 6 
säger att omprioriteringar ständigt behöver göras: “I almanackan så bokar jag in en massa 
saker och sen beroende på hur akuta saker som händer och sådär så får man ju plocka bort”. 
Hur det akuta påverkar belyser även skolkurator 5: “Jag ska säga det, man är stressad typ hela 
tiden. Det är hemskt att säga men det är oftast så”. Skolkuratorerna beskriver att de hellre vill 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande men att det akuta och åtgärdande alltid går före, 
något som gör att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan bli lidande. För att ändå 
försöka arbeta mer förebyggande beskriver samtliga skolkuratorer hur de på olika sätt försöker 
visa sig tillgängliga för eleverna genom att exempelvis ha sin dörr öppen, vara med i 
klassrummen eller genom att röra sig ute i korridoren. Däremot framgår det i intervjuerna 
med skolkuratorerna att möjligheten till att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande 
starkt påverkas av hur resurserna fördelas på olika områden inom skolan. Samtliga 
skolkuratorer i studien uppger att rektorns satsning på elevhälsan påverkar deras förmåga att 
arbeta förebyggande. Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är någonting som flertalet 
tidigare studier tagit upp som önskvärt men Isaksson (2016) skriver att just det förebyggande 
arbetet däremot ofta prioriteras bort på grund av tidsbrist och andra akuta händelser som sker. 
En liknande bild framkommer även i internationella studier då Bardhoshi et al. (2014) skriver 
att skolkuratorn ofta förväntas finnas till hands och släppa andra arbetsuppgifter när något 
akut sker. Denna bild stöds däremot inte fullt ut i denna studie då skolkuratorerna uppger att 
det generellt finns en förståelse hos övrig personal om att skolkuratorn har mycket att göra 
men att det akuta ändå har en tendens att ta över. En möjlig förklaring till det kan vara att 
skolkuratorerna har etablerat sig på skolan och arbetat fram en viss auktoritet och stärkt sin 
position inom fältet.  
 
Även samtliga rektorer i studien beskriver att det är viktigt att skolkuratorn har tid till att 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor 2 uttrycker “man önskar ju att det fanns mer 
utrymme att jobba hälsofrämjande än och hålla på att släcka massa bränder /.../ jag tror att 
det är ännu viktigare för att minska samtalen längre fram, det är att jobba mera proaktivt”. 
Flera av rektorerna framför att mycket av skolkuratorns tid går åt till elevsamtal som de 
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egentligen inte ska ta, något de vill minska på för att skolkuratorn ska få tid till att arbeta mer 
förebyggande. Rektor 3 beskriver följande: 
 

Det fanns en tradition om att man gick till kuratorn hela tiden och prata av sig /.../ 
alltså om man har en allvarlig psykisk ohälsa till exempel så är det ju ingenting som 
kuratorn ska ta hand om. Tyvärr blir det ofta så på skolor att kuratorn blir nästan 
till en psykolog och det är faktiskt inte en kurator. 

 
Att enskilda samtal med elever tar upp tid är något som även rektor 1 säger: “Det kan lätt bli 
att en kurator har väldigt många enskilda individärenden /.../ vi har suttit, minst två gånger 
sista året och liksom prioriterat i hennes elevärenden”. Rektorn framhäver att skolkuratorn 
många gånger har fler individärenden än vad som behövs och är rimligt. Vid prioriteringar 
kan vissa elevärenden hänvisas vidare till annan extern part som exempelvis barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), något som frigör mer tid till att arbeta förebyggande. Det finns 
därmed en samstämmig bild mellan skolkuratorerna och rektorerna avseende de 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Däremot lyfter skolkurator 6 upp en problematik 
som både lärare, skolkuratorer och rektorer behöver förhålla sig till om skolkuratorns roll är 
otydlig på skolan: “Och så var det någon nyexaminerad lärare sådär som kom och sa det jag 
tror nästan alla barn i min klass behöver ha samtal med dig”. Läraren signalerar här en 
problematik i sin klass som skolkuratorn behöver förhålla sig till. Det är emellertid inte möjligt 
för skolkuratorn att ha enskilda samtal med en hel klass utan hen behöver prioritera i ärenden. 
Även rektorn behöver förhålla sig till detta då hen å ena sidan bör uppmuntra att lärarna 
reagerar när de upptäcker problem avseende elever, samtidigt som hen å andra sidan behöver 
stötta skolkuratorn för att minska antalet elevärenden och ge utrymme för det förebyggande 
arbetet. Risken finns att läraren får en negativ bild av skolkuratorn och dennes arbete om 
läraren upplever att dennes egna upplevelser inte tas på allvar av skolkuratorn. Rektorn 
behöver därmed se till både det psykosociala och det pedagogiska och gå balansgång mellan 
skolkuratorn och läraren för att undvika att relationen med någon av professionerna 
försämras. Dynamiken mellan lärare, skolkurator och rektor behöver således beaktas för att 
få en mer nyanserad bild av skolkuratorns yrkesroll då rektorerna har flera olika professioner 
att förhålla sig till för att skolan ska vara en fungerande plats. Denna problematik kan förstås 
med hjälp av Honneths erkännandebegrepp (2003) då både lärare och skolkurator behöver 
bli erkända som personer men även utifrån sin unika kunskap som de besitter kopplat till sin 
profession. Blir inte båda professionerna erkända eller upplever att en annan profession 
erkänns mer ökar risken för att personalen inte utvecklas i sin roll och får ett “vi och de”-tänk, 
något som i slutändan slår tillbaka på eleverna. Rektorn sitter därmed i ett visst dilemma då 
det framför allt är rektorns ansvar att få de olika professionerna att respektera varandra och 
samarbeta samtidigt som hen är ansvarig för att skolan fungerar och är en trygg plats för 
eleverna att utvecklas på. Utifrån Bourdieus fältbegrepp (1996) är det därför viktigt för rektorn 
att ta en ledarroll och tydliggöra de olika professionernas arbetsområden för att minska risken 
för maktkamper inom fältet. 
 

5.2.1  Skolkuratorns  handlingsutrymme  
Samtliga skolkuratorer anser att de har ett stort handlingsutrymme överlag men att de finns 
vissa begränsningar. De anser vidare att ett stort handlingsutrymme är en förutsättning för att 
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de ska kunna genomföra ett bra arbete. Skolkuratorerna beskriver fortsättningsvis att de 
känner att de har ett förtroende från rektorn och att denne litar på det arbete som de utför då 
rektorn själv inte alltid är insatt i de sociala kring en elev.  
 

Jo men det är klart det finns begränsningar men jag tycker att jag har ganska ganska 
stort handlingsutrymme. Jag har fått ganska stort eller jag har fått stort förtroende 
ifrån rektorerna att liksom planera och genomföra det tycker jag så att där jag är 
nöjd med det (Skolkurator 3). 

 
Rektor 3 förklarar skolkurators fria roll: “Man måste ha en väldigt fri roll som kurator. Man 
måste kunna styra sin, både sin arbetstid och sitt arbetssätt för att kunna möta behoven”. 
Rektor 1 beskriver skolkuratorns handlingsutrymme på följande sätt: “Alltså det blir nästan 
jobbigt om du inte är självständig, det skulle bli helt ohållbart i vardagen också”. Gemensamt 
för alla rektorer är att de anser att skolkuratorn på deras skola har ett stort och fritt 
handlingsutrymme där de själva till stor del kan styra sitt egna arbete. Däremot beskriver 
rektorerna det på olika sätt. Rektor 3 beskriver utifrån skolkuratorns perspektiv att denne 
behöver vara fri för att kunna utföra ett bra arbete. Rektor 1 beskriver istället 
handlingsutrymmet utifrån sitt egna perspektiv där hen förklarar att skolkuratorn behöver 
kunna arbeta mer självständigt för att det ska fungera. Hen säger att det inte skulle fungera 
om skolkuratorn hela tiden behövde gå till rektorn och fråga. Något som klart och tydligt 
framgår i intervjuerna med rektorerna är däremot att samtliga litar på skolkuratorns 
kompetens.  
 
Till skillnad från det resultat som Isaksson (2016) presenterar upplever däremot ingen av 
skolkuratorerna i denna studie att andra professioner begränsar deras handlingsutrymme. 
Även om skolkuratorerna påpekar att de får ta samtal som skulle kunna hanteras av andra (se 
avsnitt 5.1.2) uppger de generellt att de arbetsuppgifter som utförs av dem också bör utföras 
av dem. Skolkurator 3 resonerar kring huruvida de arbetsuppgifter hen utför bör utföras av en 
skolkurator: “Ah det tycker jag nog. Alltså med stöd av rektorerna då så är jag ändå ganska 
strikt i vad jag gör och inte gör.” Här lyfts istället rektorerna fram som ett stort stöd för att 
undanstyra arbetsuppgifter som inte är kopplade till yrkesrollen till skillnad från det resultat 
som Backlund (2007), Benigno (2017) och Bardhoshi et al. (2014) presenterar. Däremot 
upplever skolkuratorerna inte alltid att andra på skolan, som lärare, är fullt medvetna om vad 
en skolkurator gör och hur deras handlingsutrymme begränsas, något som kräver att 
skolkuratorerna är starka i sin roll och säger ifrån för att undvika att få extrauppgifter som 
egentligen inte ska utföras av dem.  
 
Att skolkuratorns handlingsutrymme är stort kan förklaras med hjälp av Brante m.fl. (2015) 
professionsbegrepp som menar att professioner ofta karaktäriseras av hög autonomi, det vill 
säga hög självbestämmanderätt och styrning över de egna arbetsuppgifterna. Om rektorn ger 
skolkuratorn ett stort handlingsutrymme, vilket resultatet i denna studie tyder på, har 
skolkuratorn möjlighet att styra hur det egna arbetet läggs upp och hur det förebyggande, 
hälsofrämjande och åtgärdande arbetet ska bedrivas. Som semi-profession menar Brante 
(2009) däremot att skolkuratorns roll i högre utsträckning kan komma att påverkas av andra 
professioner som har en åsikt om skolkuratorns yrkesroll och arbetsuppgifter. Yrkesrollen i 
sig uppfattas därav inte automatiskt som legitim utan behöver arbetas fram på arbetsplatsen. 
Visar däremot skolkuratorerna sin kompetens och samtidigt får rektorns förtroende att arbeta 
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relativt fritt så ökar skolkuratorns legitimitet. Som en konsekvens av det kommer 
skolkuratorns handlingsutrymme i mindre utsträckning att påverkas av andra professioner, 
vilket resultatet av denna studie tyder på. 
 

5.3  Skolkuratorns  stöd  
Enbart en av skolkuratorerna som deltog i denna studie uppgav att hen hade en 
kuratorskollega på samma skola att bolla tankar med och få hjälp av. Övriga skolkuratorer var 
ensamma i sin yrkesroll, även om det fanns andra på skolan med liknande arbetsuppgifter. 
Fyra av de fem övriga skolkuratorerna ansåg att en kuratorskollega på skolan skulle vara ett 
stort stöd för dem i sin yrkesutövning. Skolkurator 4 beskriver det som “horribelt” att hen är 
ensam skolkurator på sin arbetsplats och uppger att det drabbar eleverna värst. “Det är ju 
tyvärr dom tysta, dom frånvarande, det är dom som får betala priset medan dom som slåss 
dom drar till sig uppmärksamhet” (Skolkurator 4). En av skolkuratorerna anser också att hen 
behöver en kollega på grund av stora elevgrupper där prioritering av ärenden ständigt behöver 
göras. Samtidigt lyfter skolkuratorerna fram vikten av att kunna bolla idéer och få stöttning i 
sin profession av någon som besitter samma kunskap som de själva. Skolkurator 2 uttrycker 
sig enligt följande: “En kurator behöver ju en kurator ibland”. Den skolkurator som inte ansåg 
sig vara i behov av en kuratorskollega menade att det vore trevligt med en kuratorskollega då 
hen inte kunde prata om allt med övriga i EHT, men ansåg sig inte vara i behov av en kollega 
för att kunna hantera sina arbetsuppgifter och de situationer som kan uppstå på skolan. 
 
Samtliga skolkuratorer uppger att de har stöd i sin yrkesroll men ser på stödet på olika sätt. 
Tre av skolkuratorerna upplever att de inte har något formellt stöd på skolan, två av 
skolkuratorerna anser att EHT är ett starkt formellt stöd medan en kurator anser att EHT är 
ett sorts formellt stöd men som inte är ett stöd till själva kuratorsrollen utan snarare enbart 
underlättar samarbetet på skolan. Synen på EHT varierar således mellan de olika 
skolkuratorerna, däremot går det inte att se något samband mellan antal år som skolkurator 
och synen på EHT. 
 
Skolkuratorernas syn på EHT skiljer sig både från tidigare studier av Curry och Bickmore 
(2012) och från rektorerna som alla lyfter fram EHT som ett av de viktigaste formella stöd som 
skolkuratorn har att tillgå på skolan. Rektor 4 beskriver skolkuratorns viktigaste stöd på 
skolan som följande “Det är utav dom andra som också, alltså dom som jobbar i teamet alltså 
skolsköterska, specialpedagogen, skolpsykologen är ju dom som ligger närmast i vardagen”. 
En annan rektor säger “Teamet tror jag det är det viktigaste för kuratorsrollen faktiskt” 
(Rektor 1). Rektorerna säger att då de i EHT inte är lärare ligger deras arbete närmare 
varandra än skolkuratorns och lärarens. Därmed anses personalen i EHT kunna utgöra ett 
större stöd för skolkuratorerna då de arbetar med liknande värden, det vill säga elevhälsan. 
Att synen skiljer sig åt gällande EHT hos skolkuratorn och rektorn kan förklaras med hjälp av 
Bourdieus (1996) fältbegrepp som menar att fältet, i det här fallet skolan, är ett resultat av hur 
medlemmarna inom fältet förhåller sig till varandra. I ett EHT företräder de olika parterna 
olika perspektiv; skolkuratorn det psykosociala, skolsköterskan det medicinska, 
specialpedagoger det pedagogiska etc. Det kan således vara en maktkamp mellan parterna i 
EHT för att stärka sin position inom fältet som gör att det blir kamp om resurser istället för 
ett stöd. I de fall där EHT anses vara ett bra formellt stöd kan det förklaras genom att parterna 
vet sin position på fältet och därmed vet hur de ska förhålla sig till varandra. 
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5.3.1  Olika  sorters  formellt  stöd  
Utöver EHT lyfts skolkuratorer på andra skolor och socialtjänsten fram som bra formella stöd. 
Ett annat formellt stöd som är direkt kopplat till skolkuratorns roll kommer externt genom 
exempelvis handledning eller nätverksträffar. Fem av sex skolkuratorer har regelbundet 
handledningsträffar där skolkuratorn får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och få stöttning 
i hur olika situationer kan hanteras och samtliga har tillgång till kuratorsnätverk. 
Handledningen upplevs generellt som något positivt men finns inte tillgängligt dagligen, vilket 
flera skolkuratorer lyfter fram som problematiskt. Skolkurator 2 beskriver följande “Det är 
svårt för många gånger är det här och nu man behöver prata med någon och då kanske det 
inte alltid finns någon att prata med”. Även skolkurator 3 belyser en liknande problematik: 
 

Det blir ju ofta att jag samlar på mig frågorna och så tar jag med mig de till nästa 
kuratorsträff eller till handledningen. När det liksom händer någonting så kan jag 
ju känna att nu skulle jag behöva fråga *namn* hur hon skulle ha gjort. Det är ju 
inte då jag kan gå ifrån och ba…. Och fråga utan då får man hantera det efter bästa 
förmåga och sen fråga efteråt. 

 
Flera studier gjorda av bland annat Benigno, (2017), Bardhoshi et al. (2014) och Culbreth et 
al. (2005) uppger att handledning är viktigt för att skolkuratorer ska kunna utvecklas och 
skapa en egen yrkesidentitet, något som även förbättrar samarbetet med andra på skolan. Till 
skillnad från vad Culbreth et al. (2005) skriver uppger däremot fem av sex av skolkuratorerna 
i denna studie att handledning är självklart och en naturlig del i skolkuratorns arbete. Vikten 
av handledning går att förstå med hjälp av Brantes (2009) begrepp semi-profession vars 
kategori skolkuratorn tillhör. Då en semi-profession inte automatiskt har lika mycket 
auktoritet som en traditionell profession behöver auktoriteten arbetas fram på arbetsplatsen. 
Detta kan göras genom exempelvis handledning där skolkuratorn får hjälp med att definiera 
sin egen roll och hur hen ska förhålla sig till andra. Är skolkuratorn säker i sin roll kommer 
det sedermera att förmedlas till övrig personal på skolan, något som gynnar skolkuratorn i sin 
yrkesutövning. 
 

5.3.2.  Det  kollegiala  stödet  
Gemensamt för samtliga intervjupersoner, oavsett profession, är däremot att rektorn anses 
vara ett viktigt informellt stöd på skolan som skolkuratorn har ett bra samarbete med. Stödet 
från rektorn kommer i form av tydlighet och struktur men även som en god medmänniska som 
bryr sig om skolkuratorn. Skolkurator 2 uttrycker sig enligt följande: “Alltså det är klart att jag 
behöver en rektor som är så här tydlig, men jag behöver den här relationen för att jag ska 
känna att jag kan gå till honom och prata”. Även rektorerna uppger att deras stöd till 
skolkuratorn både kan vara organisatoriskt genom att begränsa vissa arbetsuppgifter men 
även kollegialt genom att stötta skolkuratorn i sin roll. Rektor 3 beskriver hur skolkuratorn 
stöttas: “Att ta mer tid att lyssna på eller att ge henne mera tid än till exempel lärarna eller 
annan personal. Eftersom hon är ensam roll här så har vi stadigvarande möten inbokade”.  
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Skolkuratorerna upplever utöver rektorn även att det finns ett kollegialt stöd på skolan men 
att det är personbundet och relativt begränsat till enstaka personer där personkemi finns. Det 
informella stödet upplevs vara ännu viktigare när arbetsbelastningen är hög, något som 
framför allt skolkurator 5 lyfter fram när hen diskuterar det informella stödet på skolan: “Det 
är det som gör att jag är kvar ska jag helt ärligt säga, alltså för annars så hade jag nog skitit i 
det här för längesen” Det informella stödet som finns tillgängligt på skolan i form av kollegor 
är viktigt för både intervjupersonerna i denna studie såväl som för intervjupersonerna i Curry 
och Bickmores (2012) studie. Det kollegiala stödets betydelse kan förstås utifrån Honneths 
(2003) erkännandebegrepp som menar att självförverkligandet och måendet påverkas av 
erkännande från andra. Om det finns ett informellt stöd på skolan, exempelvis i form av 
kollegor och rektorer som bryr sig om skolkuratorns känslor och mående, helt frånkopplat 
sina prestationer, så erkänns skolkuratorn delvis utifrån Honneths erkännandebegrepp. 
Upplever skolkuratorn fortsättningsvis att hen respekteras på samma sätt som övrig personal 
på skolan erkänns skolkuratorn ytterligare vilket ökar skolkuratorns möjlighet till 
självförverkligande och välmående i sin yrkesroll. 
 

5.3.3  Kompetensutveckling  inom  skolans  värld    
När det kommer till stöd för att vidareutvecklas upplever samtliga skolkuratorer i den aktuella 
studien att det finns möjligheter för dem att få gå vidareutbildningar, däremot begränsas 
utbudet av de utbildningar som finns att tillgå ofta av ekonomin. Samtliga skolkuratorer 
uppger fortsättningsvis att det primärt är de själva som är ansvariga för sin 
kompetensutveckling, däremot är inte det någonting som generellt upplevs som negativt. Det 
uppskattas däremot när ledningen också föreslår utbildningar som höjer kompetensen vilket 
även sker, dock i olika utsträckning på olika skolor. Skolkurator 1 berättar nedanstående: 
 

Det är ju inte så att kanske.. min chef kommer springande och kastar utbildningar 
över mig och säger att det här borde du åka på men, men hon är heller inte omöjlig 
/.../ men det är ju en en kostnadsfråga framförallt. 

 
Till skillnad från tidigare studier (Curry och Bickmore, 2012; Benigno, 2017) som undersökt 
skolkuratorers möjlighet att kompetensutvecklas säger skolkuratorerna i denna studie att det 
framför allt är den ekonomiska faktorn som begränsar kompetensutvecklingen, inte att 
utbudet är begränsat i sig eller är mer inriktat mot lärare. Däremot kan ekonomin hindra 
skolkuratorn från att gå en specifik utbildning om den inte är kostnadsfri, något som ändå 
reducerar utbudet av kompetensutvecklande utbildningar för skolkuratorn.  
 
Att kompetensutvecklingen begränsas av skolans ekonomi bekräftas av rektorerna i studien 
som också anser att mycket av ansvaret ligger hos skolkuratorerna när det kommer till att 
kompetensutvecklas. Samtidigt berättar rektorerna att kompetensutveckling är önskvärt och 
bland andra rektor 2 uttrycker sig enligt följande: “Jag uppmuntrar all min personal att 
kompetensutveckla sig. Jag vill inte att de ska vara kvar i det som man kanske pratade om för 
tio år sedan”. Stödet från rektorerna avseende kompetensutveckling är därmed framför allt i 
form av uppmuntran och genom att ge skolkuratorn stort handlingsutrymme att styra sina 
dagar. Istället är det en ledning högre upp eller samordnande skolkurator centralt som kan 
tipsa om kompetensökande utbildningar och på så vis stötta skolkuratorerna. När det kommer 
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till kompetensökande utbildningar uppger både skolkuratorer och rektorer att 
skolkuratorerna själva bäst vet vilka kurser de vill gå och vad som skulle gynna dem i sin 
yrkesroll. Skolkuratorerna behöver således själva ta ett stort ansvar för sin 
kompetensutveckling då den biten inte kan ligga enbart på rektorn eller ledningen. Samtidigt 
kan det vara viktigt med satsningar på kompetensutveckling som berör hela skolan då 
utbildningen ger mer effekt än om en ensam individ ska implementera något som hen fått med 
sig från en fortbildning. 
 
Vikten av stöd till kompetensutveckling kan förstås utifrån Honneths erkännandebegrepp 
(2003) som menar att en person behöver känna sig uppskattad och viktig på arbetsplatsen för 
att göra ett bra jobb. För att skolkuratorn ska känna att hens roll värdesätts på skolan krävs 
att denne erkänns utifrån sina unika kunskaper. Genom att erbjuda exempelvis 
vidareutbildning visar rektorn och ledningen att skolkuratorns speciella kunskaper och 
perspektiv är viktigt, något som gör att skolkuratorn erkänns i sin yrkesroll. Det är därför av 
vikt att skolkuratorn stöttas till att utvecklas, oavsett om det sker genom uppmuntrande ord 
eller genom konkreta utbildningar, då skolkuratorn får erkännande och växer som person. Att 
bli erkänd som person är även viktigt eftersom skolkuratorn själv är med och konstruerar 
skolkuratorsrollen vilket även påverkar möjligheten att skolkuratorsrollen i sin tur blir erkänd 
på skolan. 
 

5.4  Det  sociala  i  skolan  
På frågan om skolkuratorerna upplever att det satsas på skolkuratorsyrket uppger samtliga att 
det rent generellt i samhället inte satsas. De belyser att skolkuratorerna i sådana fall skulle 
varit fler och att det skulle funnits begränsningar över hur många elever en skolkurator kan 
förväntas ha ansvar över. Vissa skolkuratorer belyser däremot att elevhälsoteamet har stärkts 
upp och att de kan se satsningar på den egna skolan, något som kan underlätta deras jobb med 
de sociala värdena i skolan. Skolkuratorerna lyfter annars fram att det framför allt är det 
pedagogiska perspektivet som domineras i skolan då de flesta som arbetar i skolan är lärare. 
Skolkurator 3 säger: 
 

Som pedagog har man ett pedagogiskt fokus, som socionom har man ett annat. Som 
jag ibland får slåss lite för. För jag är ju ensam. Och de är ju flera. Och det är ju en 
skola. Så det är naturligt att det är, liksom det pedagogiska som är i centrum, men.. 
jag tänker att det man kanske måste ta det sociala först ibland.  

 
En liknande syn på det sociala uttrycker skolkurator 1 där hen påstår att det sociala lätt kan 
glömmas bort i skolan om inte rektorerna eller ledningen satsar på det. 
 

För jag har en annan kunskap utifrån att jag är, har gått den utbildningen så att 
säga. Sen tror jag också att det är viktigt att, att den sociala biten synliggörs i skolan, 
att den är viktig och att den förs fram. Och där är det väldigt olika tänker jag, nu har 
vi en rektor, en ledning som är, tycker att det sociala är väldigt viktigt. Så då är ju 
kanske inte.. det skulle vara viktigt även om inte jag var här. 
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Alla rektorer i studien säger precis som skolkuratorerna att det är viktigt att ha en skolkurator 
på skolan som fokuserar på det sociala perspektivet och på att föra in det sociala i skolan. 
Rektor 1 uttrycker följande: “Jag brukar tänka att vårt kärnuppdrag innehåller två delar som 
sitter intimt förknippade med varandra. Det ena är kunskapsuppdraget och det andra är 
elevens sociala utveckling.” Han säger fortsättningsvis att det är “kuratorns roll och hålla ett 
psykosocialt perspektiv på allt det som vi gör”. De andra rektorerna lyfter även de fram den 
sociala biten i skolan som viktigt och ett område som det behöver satsas på. Rektor 2 beskriver 
följande: 
 

Jag tror att det behövs mer beteendevetare i skolan, som socionom eller 
beteendevetare i skolan. Inte bara yrkesrollen som lärare utan, att förstå hur elever 
fungerar och varför de gör vissa saker. Att de förstår sig om helheten omkring, inte 
bara för att någon är elak eller dum i klassrummet utan det finns någonting bakom 
det. 

 
Samtliga rektorer har visioner och mål om att utöka elevhälsan och främja det förebyggande 
arbetet på skolan, en bild som flera skolkuratorer delar, däremot är den samlade bilden från 
både skolkuratorer och rektorer att ett sådant arbete tar tid och kräver mer resurser. Som 
tidigare nämnt behöver rektorn samtidigt se över att det pedagogiska också prioriteras, vilket 
delvis kommer naturligt då rektorerna i grunden är lärare och det är därför i praktiken inte 
helt enkelt att få in det sociala perspektivet tydligare i skolan. Däremot behöver samtliga i 
skolan vara engagerade då det inte räcker att enbart ledning och elevhälsoteam arbetar 
förebyggande och har ett socialt perspektiv med sig. Ett sätt att integrera det sociala 
perspektivet med det pedagogiska sker genom att skolkuratorerna har handledning med 
lärarna och även genom att hålla i utbildningar eller föreläsningar för personalen på skolan. 
På så vis tar skolkuratorerna en ledarroll i skolan, något som Wingfield et al. (2010) 
uppmuntrar skolkuratorer att göra. De uppger att den kunskap som skolkuratorn får via sin 
utbildning är värdefull för övrig personal och att skolkuratorn genom att ta en ledarroll lättare 
kan lyfta fram det sociala perspektivet. Det förutsätter däremot att rektorer och övriga på fältet 
är villiga att ge skolkuratorn en ledarroll, något som enligt Bourdieus fältteori (1991) inte 
behöver vara en självklarhet då ett fält ständigt utgörs av olika maktkamper där medlemmar 
kämpar för sin status och rätt till resurser. Svårigheten blir här att få till en balans där det 
sociala perspektivet får ta mer plats i skolan utan att det pedagogiska perspektivet påverkas 
allt för mycket utav det. Det ömsesidiga beroendeförhållandet som Bourdieu (1996) menar 
finns i ett fält blir i högsta grad centralt då samtliga parter behöver bli erkända utifrån sin 
profession och den unika kunskap som de besitter. Först när det finns en förståelse för 
samtliga professioner inom skolan kan det gemensamma intresset uppnås, att eleverna mår 
bra och har bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. 
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6.  DISKUSSION    
Här kommer olika diskussioner att föras i form av resultatdiskussion, metoddiskussion och 
etikdiskussion. I resultatdiskussionen kommer de mest centrala delarna av resultatet att 
diskuteras och hur resultatet kan användas i praktiken kommer även att belysas. 
Metoddiskussionen kommer innehålla en diskussion kring studiens genomförande. 
Avslutningsvis kommer den etiska diskussionen kring hur författarna till studien tagit hänsyn 
till olika etiska aspekter.  
 

6.1  Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur synen på skolkuratorns profession skiljer sig åt 
mellan skolkuratorer och rektorer och vilka konsekvenser det ger kopplat till kuratorns 
yrkesroll, något som författarna har resonerat kring. Studien ämnade även undersöka vilket 
stöd skolkuratorer har i sin yrkesroll, något som även det har undersökts i studien. Den 
tydligaste skillnaden mellan skolkuratorers och rektorers syn på skolkuratorns roll är att 
skolkuratorerna i högre utsträckning beskriver komplexiteten som är kopplad yrkesrollen. Att 
rektorerna istället förmedlar en aningen förenklad bild av skolkuratorns roll tyder på att 
rektorerna inte fullt ut förstår skolkuratorns yrkesroll och det blir därmed svårare för rektorn 
att tillgodose skolkuratorns behov av exempelvis stöd. Samtidigt är det förståeligt att 
rektorerna inte är lika insatta som skolkuratorerna då de själva inte är utbildade skolkuratorer. 
Då rektorerna i grunden är lärare är det fortsättningsvis rimligt att anta att det pedagogiska 
perspektivet är mer dominerande än det psykosociala, även om rektorerna som deltog i 
studien uttrycker en stor förståelse för det psykosociala och hur det påverkar eleven. Däremot 
finns risken att rektorerna saknar viss kunskap avseende det perspektiv som skolkuratorn 
företräder vilket innebär att skolkuratorn ständigt behöver arbeta hårdare för att belysa sitt 
perspektiv då hen är i numerärt underläge. 
 
Skolkuratorernas yrkesroll kan variera stort mellan de olika skolorna både beroende på vem 
skolkuratorn är som person men även utifrån vilken miljö som skolkuratorn är verksam inom. 
Studiens resultat tyder på att den enskilde skolkuratorn i högsta grad är med och konstruerar 
sin roll på arbetsplatsen då denne har ett stort handlingsutrymme. Beroende på om 
skolkuratorn väljer att tydligt avgränsa sina arbetsuppgifter eller väljer att ta på sig andra 
arbetsuppgifter som inte är rent kurativa kan detta påverka hur skolkuratorns roll uppfattas i 
skolan. Samtidigt kan det finnas organisatoriska begränsningar som också påverkar 
yrkesrollen. Skolkuratorsrollen är därmed ett resultat av vad skolkuratorn själv tar med till 
rollen samt hur övriga i fältet förhåller sig till skolkuratorn. Av den anledningen är varje 
skolkurators roll unik. Denna bild stöds också av flertalet tidigare studier (Hatch, 2008; 
Backlund, 2007) samt Bourdieus (1991) fältbegrepp som menar att alla medlemmar på fältet, 
i detta fall skolpersonalen, är med och formar förutsättningarna på skolan. Det går däremot 
att se tendenser kring att en enskild skolkurator ofta ses som representant för alla 
skolkuratorer, exempelvis att tidigare skolkuratorer kan påverka hur övrig personal ser på den 
nya skolkuratorn. Några skolkuratorer uppgav att den övriga personalens syn på 
skolkuratorns roll var starkt förankrad i hur den tidigare skolkuratorn upplevdes att de därför 
behövde arbeta hårt för att arbeta fram en ny syn på skolkuratorsrollen. Detta tyder på att 
skolkuratorsrollen som profession är starkt beroende av hur den enskilda individen väljer att 
utforma kuratorsrollen. En konsekvens av detta blir att mycket ansvar hänger på den enskilda 
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individen för att göra skolkuratorsrollen legitim. Det här kan förstås utifrån Brantes (2009) 
professionsbegrepp då han menar att semiprofessioner inte har automatisk legitimitet utan är 
något som behöver arbetas fram av skolkuratorn på arbetsplatsen. Skolkuratorsrollen kan 
därför variera stort från skola till skola. 
 
När det kommer till stöd lyfter majoriteten fram en kuratorskollega som önskvärt men 
avseende huruvida EHT anses vara ett bra stöd för skolkuratorn finns det vitt skilda åsikter 
om. Till skillnad från rektorerna och Curry och Bickmore (2012) säger flertalet av 
skolkuratorerna att EHT inte är ett starkt formellt stöd till dem. Att synen på EHT skiljer sig 
mellan skolkuratorer och rektorer kan ha med synen på skolkuratorsrollen att göra. Då 
rektorerna tenderade att förenkla skolkuratorns yrkesroll är risken stor att rektorerna inte är 
fullt insatta i skolkuratorns komplexa roll. Av den anledningen kan det även bli svårt att se 
vilket behov av stöd som skolkuratorn egentligen har. Även om rektorerna satsar på elevhälsan 
genom att stärka upp EHT finns risken att skolkuratorerna upplever att de inte stöttas då det 
de framför allt önskar är en kuratorskollega. En konsekvens av det kan vara att 
skolkuratorerna snarare fokuserar på vad de saknar istället för att se det stöd som faktiskt 
finns att tillgå.  
 
Då det huvudsakliga uppdraget inom skolan är undervisning finns risken att det sociala 
arbetet hamnar i skymundan på bekostnad av det pedagogiska. Samtliga intervjupersoner 
belyser däremot att även det sociala perspektivet behövs då lärande och mående hör ihop. Om 
det skulle satsas mer på det sociala i skolan är det troligt utifrån Bourdieus fältteori att 
skolkuratorns position i skolan skulle stärkas och att skolkuratorn därmed skulle få ytterligare 
stöd i sin yrkesutövning. En problematik som däremot uppstår är att rektorn ständigt behöver 
förhålla sig till båda professionerna och respektive perspektiv för att undvika att någon av 
professionerna förvägras erkännande utifrån Honneths definition (2003). Då skolkuratorerna 
däremot är i kvantitativt underläge i skolan kan förutsättningarna för att bedriva ett 
psykosocialt arbete i skolan vara kraftigt begränsat. Genom att undersöka skolkuratorns roll 
och förutsättningar att arbeta för det sociala i skolan kan skolkuratorers arbetssituation 
uppmärksammas och i de fall det behövs, förbättras. Då flertalet studier (Cromarty och 
Richards, 2009; Backlund, 2007; Hatch, 2008) belyser att skolkuratorns roll behöver bli 
tydligare för att skolkuratorns arbete ska anses vara legitimt är det därför av vikt att kartlägga 
skolkuratorns arbetssituation för att se vilka praktiska implikationer det kan ge.  
 

6.1.1  Praktiska  implikationer  
Studiens resultat ger en mer nyanserad bild av skolkuratorns roll då flera perspektiv vägs in. 
På så vis kan de olika professionerna i skolan få en större förståelse för varandra, något som 
kan gynna både skolkuratorer och rektorer. Genom denna studie kan rektorer få ökad 
förståelse kring skolkuratorns ensamma yrkesroll samtidigt som skolkuratorer får insikt i att 
de själva är med och konstruerar sin yrkesroll. På så vis kan skolkuratorer arbeta för att deras 
roll i skolan blir tydligare. Blir yrkesrollen tydligare ökar chansen till förbättrat samarbete i 
skolan vilket gör att organisationen, det vill säga skolan, kan bedrivas på ett bättre sätt. En 
effekt av det kan vara att fler elever får den hjälp de behöver för att må bra och kunna utvecklas 
i skolan. Utifrån ett samhällsperspektiv är detta viktigt då skolan och lärande enligt Skolverket 
(2018) är en av de främsta skyddsfaktorerna från att utveckla ett psykosocialt problematiskt 
beteende. Om tidiga insatser sätts in, exempelvis genom en stark elevhälsa där skolkuratorn 
har en rimlig arbetsbelastning, minskar risken för att eleven behöver ytterligare hjälp och 
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insatser från samhällets sida i framtiden. Huruvida skolkuratorns yrkesroll är välfungerande 
på skolan kan därmed påverka både individer, skolan som organisation och samhället i stort. 
Det är därför av vikt att skolkuratorn har bra förutsättningar för att kunna bedriva sitt arbete 
och få in det psykosociala perspektivet i skolan. 
 

6.2  Metoddiskussion  
Ett målstyrt urval användes i studien vilket möjliggjorde att studiens syfte kunde besvaras, 
däremot hade studiens tillförlitlighet ökat om författarna därefter gjort ett slumpmässigt urval 
i den utvalda populationen. Istället gjordes ett bekvämlighetsurval där de första som valde att 
tacka ja till att delta inkluderades i studien. Då flertalet skolkuratorer valde att tacka nej på 
grund av tidsbrist finns det en risk för att urvalet och därmed resultatet blivit aningen 
snedvridet eftersom det kan antas att de skolkuratorer som haft högst arbetsbelastning är de 
som tackat nej. Fortsättningsvis var det flertalet skolkuratorer som valde att inte svara alls på 
förfrågan om deltagande vilket gör det svårt för författarna att veta anledningen till bortfallet 
och hur det möjligtvis hade kunnat påverka resultatet i studien. En konsekvens av det är att 
studiens överförbarhet och generalisering till andra skolkuratorer är delvis begränsad. 
Författarna har däremot strävat efter att beskriva metodförfarandet så tydligt som möjligt för 
att det sedermera ska gå att bedöma huruvida resultatet är möjligt att generalisera på andra 
skolkuratorer. Studiens trovärdighet är däremot delvis begränsad på grund av att 
intervjupersonerna inte fått möjlighet att läsa igenom författarnas tolkning. Detta på grund av 
tidsbrist hos författarna. Däremot kommer samtliga intervjupersoner delges uppsatsen och ha 
möjlighet att kommentera den. De forskningsetiska principerna har emellertid följts 
genomgående i studien och samtliga tolkningar från författarnas sida har följts upp med citat 
från intervjupersonerna för ökad transparens. Författarna har genomgående under studien 
även haft målsättningen att undvika subjektiva åsikter och kritiskt granskat varandras texter 
för att på så sätt eventuellt öka studiens tillförlitlighet. Studiens pålitlighet är emellertid hög 
då metodavsnittet är noggrant beskrivet med undantag för kontextuell beskrivning av 
intervjupersonerna, detta för att skydda deras rätt till konfidentialitet i studien enligt de 
forskningsetiska principerna. 
 
Då studiens syfte var att få en ökad förståelse kring skolkuratorns yrkesroll var en kvalitativ 
ansats självklar. Detta då intervjuer ger djupare kunskap och mer omfattande svar än vad en 
kvantitativ metod med enkäter kan ge (Bryman, 2011). Vidare valdes att genomföra 
semistrukturerade intervjuer för att intervjupersonen då kan prata mer fritt och öppet utan 
att författarna styr hela samtalet. Att använda sig av semistrukturerade intervjuguider var 
positivt ur den aspekten att författarna fick ett brett underlag samtidigt som intervjuguiden 
var till god hjälp då deras erfarenhet av att intervjua inte var så stor. Däremot kunde svaren 
från intervjupersonerna ibland sväva iväg, något som försvårade sammanställningen av 
resultatet. Vid transkribering av intervjuerna märkte exempelvis författarna att 
intervjupersonerna ibland börjat prata om andra delar och gått ifrån ämnet något. Även om 
samtliga intervjupersoner besvarat de frågor som författarna önskade få svar på så varierade 
hur pass utförliga svaren var på grund av det. Trots att samtliga intervjupersoner har tillåtit 
författarna att återkomma till dem om det funnits några oklarheter på frågorna så har de svar 
som getts ändå enligt författarna varit så pass utförliga att frågeställningarna har kunnat 
besvaras utan komplettering.  
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En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att två olika intervjuguider användes och 
att det hade underlättat analysen om flera av frågorna i intervjuguiderna till skolkuratorerna 
och rektorerna hade varit likadana eftersom studien ämnade göra en jämförelse. Genom att 
ha fler liknande frågor till båda parter hade det vid sammanställningen av resultatet varit 
enklare att jämföra svaren mot varandra. Vissa frågor till skolkuratorer fanns motsvarande till 
rektorerna vilket gjorde att författarna tydligt märkte skillnaden mellan att enkelt kunna 
jämföra svaren och att ibland mer behöva leta efter svaren i olika frågor för att liknande frågor 
inte ställts till både skolkuratorer och rektorer. En fördel hade varit om intervjuguiderna var 
mer lika varandra i utformningen av frågor. Två olika intervjuguider var däremot nödvändigt 
att ha då skolkuratorerna resonerar kring sin egen roll medan rektorerna reflekterar kring en 
annan professions roll. På grund av att två olika intervjuguider användes beroende på 
intervjupersonernas profession finns risken att materialet från skolkuratorerna och 
rektorerna skiljer sig något åt, däremot upplever författarna att de fått tillräckligt bra materail 
för att kunna genomföra en jämförelse. 
 
En sista faktor som kan ha påverkat studiens resultat är det som Bryman (2011) beskriver som 
intervjuareffekten vilket innebär att intervjupersonens svar kan påverkas av intervjuaren. 
Risken finns alltid vid kvalitativa intervjuer att intervjupersonen vill framställa sig själv på ett 
visst sätt vilket kan göra att personen ger en falsk bild av verkligheten. Författarna bedömer 
däremot att samtliga intervjupersoner både lyft fram positiva och negativa aspekter i 
intervjuerna samt har kunnat argumentera för sin sak. Att båda författarna närvarat vid 
intervjuerna kan även det ha påverkat intervjupersonernas svar då det finns en risk för att 
intervjupersonerna upplevt att de varit i numerärt underläge och därför svarat på ett sätt som 
de tror att författarna vill höra. Författarna har däremot försökt att vara så neutrala som 
möjligt för att inte påverka intervjupersonernas svar. Löpande har författarna undvikit att 
avslöja sina egna åsikter och värderingar i samtal med intervjupersonen för att undvika att 
deras åsikter och värderingar ska påverka intervjupersonernas svar på intervjufrågorna.  
 

6.3  Etisk  diskussion  
Då studien ämnade undersöka skolkuratorns roll och stöd utifrån både skolkuratorers och 
rektorers perspektiv har enbart myndiga personer i sin yrkesroll intervjuats. Detta bör 
betraktas som mindre känsligt då det inte berör det privata livet utan enbart hur kollegor och 
organisationen i sig påverkar arbetssituationen. Hur intervjupersonerna har påverkats av att 
ställa upp i studien är däremot svårt att veta då flertalet intervjupersoner på frågan hur det 
kändes efter intervjun svarade att det var intressant att reflektera över sin egen respektive 
andras roller på skolan. Det är möjligt att intervjupersonerna genom att delta väckt nya tankar 
kopplade till sin yrkesroll, däremot har det aldrig varit författarnas intention att påverka 
intervjupersonerna till att förändra sin situation. I övrigt har samtliga intervjupersoner 
informerats om de forskningsetiska principerna skriftligt i förväg genom missivbrev och dessa 
har även kontrollerats igen muntligt vid intervjutillfället för att säkerställa att 
intervjupersonerna vet om sina rättigheter. Några andra etiska problem har inte uppstått 
under studiens gång. 
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7.  SLUTSATSER    
De huvudsakliga slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat är följande:  
 
•   Skolkuratorn har en komplex yrkesroll som i hög grad påverkas av skolkuratorn själv och 

de övriga professionerna inom fältet. Skolkuratorn är ständigt med och konstruerar 
kuratorsrollen samtidigt som relationen med rektorn och övrig personal påverkar 
yrkesrollen. Rektorerna tenderar att inte beskriva skolkuratorns roll lika komplext som 
skolkuratorerna gör. 

•   Skolkuratorsrollen kan variera starkt mellan olika skolor. 
•   Synen på skolkuratorns stöd skiljer sig åt avseende det formella stödet och EHT, däremot 

är den samstämmig avseende det kollegiala och det externa stödet i form av handledning 
och kuratorsnätverk. Majoriteten av skolkuratorerna lyfter fram en önskan om en 
skolkuratorskollega, något som rektorerna generellt inte verkar se samma behov av. 

•   Det sociala perspektivet behöver ta mer plats i skolan. Det kan däremot vara svårt att 
genomföra i praktiken då det finns flera professioner inom skolan att ta hänsyn till 
samtidigt som det pedagogiska måste få vara centralt. 

 

7.1  Fortsatt  forskning  
För att ytterligare kunna undersöka hur synen på skolkuratorns yrkesroll skiljer sig åt mellan 
olika professioner är det intressant att genomföra jämförelser mellan de olika professionerna 
som är verksamma på samma skolor. Det kräver förvisso en grundligare etisk granskning då 
risken ökar att intervjupersonerna själva kan identifiera sina kollegor i studien, något som i 
större utsträckning kan komma att ge konsekvenser på arbetsplatsen. Däremot skulle det 
kunna ge en tydligare bild av hur den sociala biten ses på i skolan och hur skolkuratorns 
förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ser ut. Skulle sedermera även 
lärarna inkluderas i studien skulle en än mer nyanserad bild av skolkuratorns yrkesroll kunna 
framstå.
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BILAGA  A  –  INTERVJUGUIDE  SKOLKURATOR  
Inledande frågor/ bakgrundsfrågor: 

-   Kan du presentera dig lite kort, vem du är, ålder och vad du arbetar med? 
-   Vilken är din senast avslutade utbildning? 
-   Hur länge har du arbetat som skolkurator? Hur många skolor arbetar du på? 
-   Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom kuratorsyrket? 

 
Yrkesroll 

-   Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? Vad gör du vanligtvis om dagarna och vilka 
speciella eller ovanliga situationer kan du tänkas hantera? 

-   Hur många elever har du ansvar över? 
-   Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete? 
-   Hur får du arbetsuppgifterna till dig? 
-   Anser du att de arbetsuppgifter du utför bör utföras av dig? Finns det andra aktörer 

som skulle kunna kliva in istället? 
-   Hur upplever du din arbetsbelastning? Har du tid till de arbetsuppgifter som du får 

tilldelade till dig? 
-   Hur ser du på ditt handlingsutrymme? Upplever du begränsningar i ditt 

handlingsutrymme, om ja, av vem/vilka? 
 
Andra kollegor 

-   Du arbetar ju bland lärare och pedagoger. Hur upplever du att dessa professioner ser 
på din yrkesroll? 

-   Hur upplever du att samarbetet med lärare och pedagoger fungerar på skolan? 
-   Upplever du att det finns en förståelse för dina arbetsuppgifter hos andra professioner? 

Hur upplever du andras syn på din tillgänglighet ifall något händer? 
-   Hur upplever du att samarbetet med rektorn fungerar på skolan? På vilket sätt, kan 

du ge exempel?  
-   Upplever du att synen på skolkuratorns roll är samstämmig hos personalen på skolan? 

Stämmer denna syn överens med din egen syn på kuratorsrollen? 
 

 
Stöd: 
 
Internt nätverk 

-   Finns det andra på skolan som arbetar med liknande uppgifter som du gör? 
-   Finns det ett elevhälsoteam på skolan och vilka ingår i det? 
-   Hur ser samarbetet ut med dessa? 
-   Vilket formellt stöd anser du att du får från skolans nätverk? Och hur ser i så fall stödet 

ut? 
-   Upplever du att du har något informellt stöd på skolan? 

 
Externt nätverk 

-   Vilket externt formellt stöd får du i din yrkesroll?  
-   Upplever du att du har något externt informellt stöd? 
-   Hur och när får du dessa stöd? 
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-   Finns det ytterligare stöd som du skulle önska att du fick? 
 
Utveckling 

-   Upplever du att det satsas på skolkuratorsyrket? 
-   Har du fått erbjudande om att gå någon vidareutbildning/kurs under din tid på 

arbetsplatsen? Hur ofta sker det? 
-   Vad anser du skulle kunna gynna dig i din yrkesroll? Och varför? 

 
Avslutande frågor 

-   Har du någonting annat att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
-   Går det bra om vi återkommer till dig om vi har några kompletterande frågor? 
-   Hur känns det nu efter intervjun? 

 
 
Eventuella uppföljningsfrågor:  

-   Hur kände du då? 
-   Kan du utveckla ditt svar? 
-   Du nämnde tidigare..  
-   Hur skulle du beskriva..? 
-   På vilket sätt..? 
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BILAGA  B  –  INTERVJUGUIDE  REKTOR  
Inledande frågor/bakgrundsfrågor 

-   Kan du presentera dig lite kort, vem du är, ålder och vad du arbetar med? 
-   Hur länge har du arbetat som rektor? 
-   Har du tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta som rektor? 

 
Yrkesroll 

-   Kan du kortfattat beskriva en vanlig dag som rektor? Vilken roll har du i skolan? 
-   Hur upplever du din arbetsbelastning? Finns det någon sorts avlastning för din del? 

Hur skulle du vilja ha det, bli avlastad? 
 
Elevhälsa 

-   Vilka arbetar med elevhälsan här på skolan? 
-   Hur upplever du att elevhälsan fungerar här på skolan? Samarbete, projekt etc. 
-   Vilka arbetsuppgifter har skolkuratorn på skolan? 
-   Hur ser du på skolkuratorns roll? Vilken funktion har skolkuratorn? 
-   Vilket handlingsutrymme har skolkuratorerna enligt dig? 
-   Varför anser du att skolkuratorn behövs på skolan? 
-   Vilka utvecklingsområden kopplade till skolkuratorns yrkesroll ser du? Är det 

någonting som du anser skulle kunna förbättras när det kommer till skolkuratorns 
roll? 

 
Stöd 

-   Skolkuratorer är ofta ensamma i sin yrkesroll på skolor. Vilket internt stöd har 
skolkuratorn i sin yrkesroll? 

-   Vilket externt stöd har skolkuratorn i sin yrkesroll? 
-   På vilket sätt anser du att du stöttar skolkuratorn i sin yrkesroll? 
-   Hur stöttas skolkuratorer till att utvecklas i sin yrkesroll? Finns det möjlighet till 

vidareutbildning/kurs/handledning? 
 
Samarbete 

-   Hur upplever du att ditt samarbete med skolkuratorn fungerar? 
-   Hur upplever du generellt att samarbetet med skolkuratorn fungerar på skolan? Med 

pedagoger, skolsjuksköterska, administratörer etc. 
-   Upplever du att skolkuratorns arbete anses vara legitimt av andra på skolan? Upplever 

du att andra aktörer i skolan (pedagoger etc.) respekterar skolkuratorns arbete? 
 
Avslutande frågor 

-   Har du någonting att tillägga innan vi avslutar intervjun? 
-   Går det bra om vi återkommer till dig om vi har några kompletterande frågor? 
-   Hur känns det nu efter intervjun? 

 
Eventuella uppföljningsfrågor: 

-   Hur kände du då? 
-   Kan du utveckla ditt svar? 
-   Du nämnde tidigare.. 
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-   Hur skulle du beskriva.. 
-   På vilket sätt..? 
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BILAGA  C  –  MISSIVBREV  SKOLKURATOR  
  
Hej! 
 
Vi är två tjejer som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Vi ska göra en kvalitativ studie som ämnar att undersöka hur skolkuratorer inom 
grundskolan upplever rollkonflikter i sin yrkesutövning och vilket stöd skolkuratorer har i sin 
yrkesroll. Vi har kontaktat dig eftersom vi anser att dina erfarenheter och åsikter som 
skolkurator är intressanta för oss samt skulle kunna hjälpa till med att berika vår studie. 
Intervjun beräknas ta ca 45 min att genomföra och med ditt godkännande kommer intervjun 
att spelas in. Intervjun kommer att hållas av antingen Amanda eller Josefin, men båda 
kommer att närvara vid intervjutillfället. 
  
I studien kommer aktuella forskningsetiska principer att följas vilket bland annat innebär att 
ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. Du som 
intervjuas har rätt till att vara anonym och eventuella citat kommer att avidentifieras för att 
tillförsäkra din anonymitet. Intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt, endast 
användas i den aktuella studien och obehöriga kommer inte kunna ta del av övrigt material.  
  
Vi önskar ditt skriftliga samtycke på att du mottagit informationen ovan innan påbörjad 
intervju. Rätten till att avbryta ditt deltagande kvarstår trots påskrivet samtycke. 
 
 

………………………………………….   …………………………………………. 
Signatur       Namnförtydligande och datum 
  
 
 
 

Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
 

Vänliga hälsningar, 
  
Amanda Söderberg & Josefin Johansson 
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BILAGA  D  –  MISSIVBREV  REKTOR  
  
Hej! 
 
Vi är två tjejer som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Vi ska göra en kvalitativ studie som ämnar att undersöka skolkuratorns roll inom 
grundskolan och hur skolkuratorn eventuellt påverkas av rollkonflikter i sin yrkesutövning. 
Studien ämnar även undersöka vilket stöd skolkuratorer har i sin yrkesroll. Vi har kontaktat 
dig eftersom vi anser att dina erfarenheter och åsikter som rektor är intressanta för oss samt 
skulle kunna hjälpa till med att berika vår studie. Intervjun beräknas ta ca 30-45 min att 
genomföra och med ditt godkännande kommer intervjun att spelas in. Intervjun kommer att 
hållas av antingen Amanda eller Josefin, men båda kommer att närvara vid intervjutillfället. 
  
I studien kommer aktuella forskningsetiska principer att följas vilket bland annat innebär att 
ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. Du som 
intervjuas har rätt till att vara anonym i studien och eventuella citat kommer att avidentifieras 
för att tillförsäkra din anonymitet. Intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt, endast 
användas i den aktuella studien och obehöriga kommer inte kunna ta del av övrigt material.  
  
Vi önskar ditt skriftliga samtycke på att du mottagit informationen ovan innan påbörjad 
intervju. Rätten till att avbryta ditt deltagande kvarstår trots påskrivet samtycke. 
 
 

………………………………………….   …………………………………………. 
Signatur       Namnförtydligande och datum 
  
 
 
 

Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
 

Vänliga hälsningar, 
  
Amanda Söderberg & Josefin Johansson 
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BILAGA  E  –  ETISK  EGENGRANSKNING    
Projekttitel: Examensarbete (C-uppsats) 

Studerande: Amanda Söderberg & Josefin Johansson 

Handledare: Pernilla Liedgren 
 

  Ja Nej  Tveksamt 
1 Kommer känsliga personuppgifter att 

behandlas i 
projektet/uppsatsen/rapporten? 

 Nej, IP 
kommer 
vara 
anonyma. 

 

2 Deltar barn under 15 år, personer med 
nedsatt kognitiv förmåga barn, 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning eller personer i 
beroendeställning (inom 
institutionsvård, till forskaren i studien 
etc.)? 

 Nej, inga 
barn ingår 
i studien 

 

3 Kommer information om studien 
lämnas till forskningspersonerna 
(vanligen genom missivbrev)? 

Ja, genom 
missivbrev. 

  

4 Kommer informerat samtycke att 
inhämtas (skriftligt eller muntligt)?  

Ja, 
skriftligt i 
missivbrev. 

  

5 Finns det samtycke från barnet och 
barnets föräldrar eller motsvarande 
vårdnadshavare om barn är under 15 
år? 

 Nej, inga 
barn 
medverkar 

 

6 Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna negativt eller 
leda till skada? 

  Alla 
intervjupersoner  
kommer vara 
anonyma,  
 citat kommer 
avidentifieras. 
Vet ej hur de 
påverkas av 
intervjufrågorna 

7 Kommer forskningspersonerna att 
informeras om att deltagandet i 
studien är frivilligt och kan avbrytas 
när som helst? 

Ja, via 
missivbrev. 

  

8 Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonen? 

 Nej.  

 
Ort och datum: Eskilstuna 2019-01-24 
Underskrift av studerande: 
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Eventuell projektledare eller motsvarande: 
Namn och titel: - 
Verksamhet/adress: - 
Underskrift projektledare eller motsvarande: - 
 
Handledare: 
Namn och titel: Pernilla Liedgren. Docent i socialt arbete, socionom. 
Akademi/enhet: Akademin för Hälsa, vård och välfärd. Avdelningen för socialt arbete. 
Underskrift av handledare: 
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