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Sammanfattning 

Det har skett stora förändringar i skolkuratoryrket sedan den nya Skollagen (2010:800) 

infördes. Elevhälsan ska enligt lagen arbete förebyggande och främjande och stödja elevens 

utveckling mot målen. Syftet med studien är att presentera former för effektivare 

problemlösning i det skolsociala arbetet i grundskolan, med särskilt fokus på interaktionen 

mellan rektorn och skolkuratorn. De studier som finns visar att det finns en oklarhet kring 

skolkuratorns roll och dennes plats i skolans organisation (Isaksson, 2016). Likaså framgår att 

andra professioner gärna sätter agendan för vad skolkuratorn ska ha för arbetsuppgifter 

(Backlund, 2007). Studien utgår ifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv där åtta 

skolkuratorer som arbetar inom grundskolan intervjuats utifrån semistrukturerade intervjuer. I 

studien beskrivs problemlösningskunskap utifrån flera discipliners perspektiv. De discipliner 

som använts för att förstå och tolka studiens resultat är socialt arbete, psykologi, filosofi och 

neurovetenskap. Sammanlagt har de skapat en generell problemlösningskunskap som 

tillsammans utgör den teoretiska ramen för den här studien. En tematisk analysmetod har 

strukturerats under fyra olika teamen och utifrån det har materialet sammanfattats. Den 

empiristyrda tematiska analysen har utgått ifrån mina frågeställningar, vilka är: Hur beskriver 

skolkuratorerna den nuvarande relationen med sin rektor? Hur beskriver skolkuratorerna en 

ideal relation med sin rektor? Vad har skolkuratorerna för åtgärdsförslag för att utveckla den 

nuvarande situationen? Vilka förslag är de mest populära? I resultaten har det framkommit att 

kvaliteten i skolkuratorernas upplevda relation med sin rektor är beroende av dennes 

erfarenhet i yrket samt graden av förtrogenhet med skolkuratorns kompetens. Det framgår 

även att skolkuratorerna önskar arbeta mer förebyggande och främjande än vad de gör nu 

samt att de efterlyser en högre grad av engagemang i elevhälsoarbetet från rektors sida. 

Vidare framgår att de efterlyser mer strukturerade uppföljningar av elevhälsoarbetet. 

Resultatet har tolkats som att rektorerna framförallt saknar en djupare medvetenhet om 

skolkuratorernas kompetens och acceptans för deras yrkesroll i grundskolans organisation.  

 

Nyckelord: skolkurator, problemlösning, arbetsplan, elevhälsoarbete, grundskolan 
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Abstract 

There have been major changes in the school counselor profession since the new school law 

(2010:800) was introduced. In accordance with the law, pupil health shall work for prevention 

and promotion and support the student's progress towards the goals. The purpose of the study 

is to present forms for more efficient problem solving in the school's social work in primary 

school, with special focus on the interaction between the principal and the school counselor. 

Previous studies show that there is an uncertainty about the role of school counselors within 

the school organization (Isaksson, 2016). Likewise, other professions within the same 

organization set the agenda for the school counselor profession (Backlund, 2007). The study 

was conducted on a qualitative research perspective, where eight school counselors working 

in elementary school were interviewed based on semi structured interview method. The study 

describes problem-solving skills from the perspective of several disciplines. The disciplines 

used to understand and interpret the results are social work, psychology, philosophy and 

neuroscience. Together they have created a general problem solving knowledge and together 

they form the theoretical framework for this study. A thematic analysis method has been 

structured into four different teams, and from this, the data has been summarized. The 

empirical thematic analysis has been based on my questions. Which are: How do the school 

counselors describe the current relationship with their principal? How do the school 

counselors describe an ideal relationship with their principal? What do the school counselors 

propose to develop the current situation? What suggestions are the most popular? In the 

results, it has been found that the quality of the school counselor's experienced relationship 

with their principals depends on the principal’s experience in the profession and the degree of 

familiarity with the school counselor's skills. It also appears that the school counselors wish to 

work in a more preventive and promotive way than they do now, and that they call for a 

higher degree of commitment to student health work by the principal. Furthermore, they call 

for more structured follow-ups of student health work. The results, it has been interpreted, 

reflect the fact that the principals lack a deeper awareness of the school counselor’s 

competence and acceptance for their professional role in elementary school organization. 

Keywords: school counselor, problem solving, work plan, student health work, elementary 

school  
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1. Inledning  
Den psykosociala ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige har länge varit hög (SOU 

2000:19, SOU 2010:95). Ångest, missbruk och depressioner är det som ökat mest. Enligt den 

rapport som årligen görs av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut granskades 2013 

gruppen barn och unga särskilt. I rapporten och Socialstyrelsens underlag (2013) beskrivs att 

utvecklingen av barns och ungas ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och att ängslan och oro 

är något som allt fler barn och ungdomar upplever. Skillnader i hälsa grundläggs tidigt i livet 

(Socialstyrelsen och Statens folkhälsorapport, 2013). När en elev inte mår bra 

uppmärksammas detta ofta i skolan där eleverna vistas mycket av sin tid. Skolan ser att eleven 

inte lär sig och inte utvecklas på det sätt hen bör. Backlund (2007) menar att rektors 

engagemang är viktigt och betydelsefullt för vilken status det skolsociala arbetet får i skolan. 

De prioriteringar som görs visar på vilken status det skolsociala arbetet får i skolans värld. 

Huxtable & Blyth (2002) menar att ordet skolsocialt arbete är ett begrepp som internationellt 

omfattar hur professionell praktik kan ha olika benämningar i olika länder. Den mest centrala 

uppgiften i skolsocialt arbete beskrivs vara att arbeta med elever kring omständigheter som 

kan inverka negativt på utbildningen. Det skolsociala arbetet kan dock utföras av flera olika 

personer inom skolan beroende på vad det handlar om och arbetet har förändrats både över tid 

men även varierat från ett land till ett annat. Backlund (2007) anser att skolans rutiner bör 

granskas då det många gånger är oklart hur långt det skolsociala arbetet sträcker sig och vem 

som ska göra vad. 

 

När Skollagen (SFS 2010:800) började tillämpas den 1 juli 2011 förenades skolhälsovården, 

de specialpedagogiska insatserna och den övriga elevvården till en samlad organisation kallad 

elevhälsa. Denna organisation en viktig del i hanteringen av skolsociala problem. Elevhälsan 

inbegriper medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (2010:800 

2 kap. 25-28 §§). Elevhälsan ska arbeta för att stödja elevernas utveckling mot 

utvecklingsmålen (2010:800). Varje profession ska medverka med sin särskilda kompetens. 

Skolkuratorns yrkesroll är komplex men nämns bara en enda gång i Skollagen (2 kap 2 §). 

Elevhälsans arbete kräver en stor grad av samverkan med övriga professioner i skolan och 

externa aktörer. Elevhälsan ska arbeta för att undanröja hinder för lärande och utveckling hos 

varje enskild individ (Prop. 2009/10:165). I Skollagen (2010:800 2 kap. 25–28 §§) framgår att 

det är rektor som har elevhälsoansvaret. Rektors ansvar specificeras ytterligare i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), där rektor även förväntas vara en 
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pedagogisk ledare. Vidare beskrivs att elevhälsan, rektor och pedagoger har ett gemensamt 

uppdrag i att stödja alla elevers utveckling mot målen vilket innebär att skolkuratorer med 

övriga professioner ska verka på den i huvudsak pedagogiska verksamhetens område.  

 

Vägledning för elevhälsan är en skrift utgiven av Skolverket och Socialstyrelsen (2016). 

Tanken är att skriften ska fungera som uppslagsverk och vägledning för diskussioner inom 

elevhälsan. Publikationen tar upp grundläggande premisser för elevhälsan samt att den vill 

medverka och understödja till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa i hela Sverige. 

Elevhälsans personal bestämmer till stor del själva om formerna för det elevsociala arbetet, 

arbetsgången och vilka prioriteringar som ska göras. Det råder stor brist på generella riktlinjer 

vilket innebär att elevhälsans arbete i stor utsträckning blir situationsstyrt med enskilda elever 

och inte hälsofrämjande och förebyggande som lagstiftningen säger. Att skolkuratorns arbete 

är situationsstyrt beror till stor del på skolledningen, pedagogernas, elevernas och annan 

pedagogisk personals förväntningar. 

 

Akademikerförbundet SSR (ursprungligen en förkortning för Sveriges socionomers 

riksförbund) har arbetat fram en policy (2015) för skolkuratorer där det framgår att det är 

rektor som är ytterst ansvarig för skolans kvalitetsarbete och att rektor tillsammans med 

skolkuratorn utformar uppdraget för denne. Inför varje läsår ska det tas fram en arbetsplan 

som ska kunna utvärderas. Vid utvärderingen ska avvikelser från uppsatta mål analyseras för 

att kunna säkerställa det skolsociala arbetet och att arbetet håller hög och god kvalitet. 

Uppföljning och utvärdering av arbetet är rektor ytterst ansvarig för. Likaså anser D-Wester 

(2005) som är en erfaren skolkurator och som skrivit boken: Socionomen i skolan att 

skolkuratorns uppdrag bör utformas tillsammans med rektor. Arbetet bör då ske genom att 

skolkuratorn och rektor arbetar fram en årlig plan. Skolkuratorn arbetar på rektors uppdrag 

och blir därför såldes starkt beroende av hur samarbetet och kommunikationen fungerar 

däremellan.  

 

I Danielssons (2010) avhandling framkom att ungdomar har en önskan om att träffa en vuxen 

att föra samtal med och att de värdesätter skolans professioner inom elevhälsan. Karlsson 

(2013) menar att den vanligaste arbetsuppgiften för skolkuratorer rör psykisk ohälsa. Sju av 

tio skolkuratorer uppger att de bedömer att eleverna vid intervjutillfället mådde sämre än de 

hade gjort ett år tidigare (Karlsson, 2013). I skolans värld som till stor del genomsyras av 

pedagoger ska skolkuratorn arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp- och 
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organisationsnivå, en stor och övergripande uppgift. Isaksson (2016) påtalar att skolkuratorer 

har möjlighet att inverka på sitt svängrum men att det till stor del är beroende på 

arbetsbeskrivningar och den bekräftelse som skolkuratorn får i sin profession på skolan.  

 

Min yrkesbakgrund som skolkurator gör att jag vet att det ser olika ut för hur skolorna lägger 

upp arbetsuppgifterna för skolkuratorn vilket även har framgått ovan. Eftersom det många 

gånger kan vara avgörande för eleverna för hur involverad skolkuratorn blir i arbetet kring 

dem, är det av största vikt att närmare studera rektors roll för skolkurator eftersom skolkurator 

arbetar på uppdrag av rektor. Forskning har visat att skolkuratorns yrkesroll karaktäriseras av 

ett kritiskt förhållningssätt till skolan (Isaksson, 2016) eftersom skolkuratorn försöker att se 

till barnets bästa vid skolsociala svårigheter och föra fram barnets perspektiv i frågan. 

Skolkuratorns yrkesroll i skolan är speciell. I sin profession agerar denne ensam inom det 

pedagogiska fältets verksamhet. Skolkuratorernas förutsättningar att arbeta efter målen är 

beroende av relationen till rektor som har det övergripande ansvaret för hela skolans 

verksamhet. 

1:1 Problemformulering 
Att handskas med frågan om skolkuratorns uppdrag är svårt då uppdraget inte är närmare 

definierat i de lagar och riktlinjer som finns. Skolan ska arbeta för att eleverna ska kunna nå 

målen och utvecklas i skolan och därför kan skolkuratorernas arbetsuppgifter vara bidragande 

för att en elev ska lyckas i skolan eller inte. Hur skolorna själva lägger upp skolkuratorns 

arbetsuppgifter kan därmed skilja sig åt både beroende på vilken rektor som ger uppdraget 

och vilken skolkurator som arbetar på skolan. Jag påvisar alltså en kunskapslucka kring 

rektors roll i förhållande till skolkuratorn. 

1:2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att presentera former för effektivare problemlösning i det skolsociala 

arbetet i grundskolan, med särskilt fokus på interaktionen mellan rektorn och skolkuratorn. 

Studien försöker att hitta svar på följande frågor. 

 

1. Hur beskriver skolkuratorerna den nuvarande relationen med sin rektor?  

2. Hur beskriver skolkuratorerna en ideal relation med sin rektor? 

3. Vad har skolkuratorerna för åtgärdsförslag för att utveckla den nuvarande situationen?  
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4. Vilka gemensamma förslag bedöms mer än andra främja en positiv utveckling av det 

skolsociala arbetet?  

  



11 
 

2. Bakgrund 
Här redovisas och förtydligas vissa begrepp som kan vara väsentliga för att förstå 

resonemanget i de efterföljande avsnitten. Elevhälsans uppdrag beskrivs, liksom den svenska 

lagstiftningen kring barns rättigheter och hur dessa avses fungera i skolans värld. Avsnittet 

beskriver alltså hur elevhälsoarbetet bör fungera. Vidare beskrivs hur skolkuratorsrollen har 

förändrats över tid. Vid genomgången av internationell forskning har det varit svårt att 

översätta yrkeskategorin skolkurator exakt då förhållandena i olika länder skiljer sig åt. I 

texten nedan används både ”school social worker”, ”school curator” samt ”school counselor”. 

Den amerikanska titeln ”school counselor” skiljer sig från den svenska studie- och 

yrkesvägledarens då en ”school counselor” arbetar med både elevers sociala och 

utbildningsmässiga utveckling (American School Counselor Association, 2017).  

2:1 Lagstiftning och elevhälsans uppdrag 
I FNs konvention om barns rättigheter (1989) behandlas barns grundläggande rättigheter. Ett 

av dessa är bland annat rätten till utbildning. Under flera år har det pågått ett utredningsarbete 

för att FNs grundläggande rättigheter för barn ska föras in i den svenska lagstiftningen (SOU 

2016:19). 

 

Enligt Skollagen (2010:800 1 kap 8-9 §§) syftar elevhälsan bland annat till att elever ska få 

lika tillgång till den och till en likvärdig utbildning. Detta innebär att det finns flera olika 

förutsättningar och aspekter att ta hänsyn till. Elevhälsan är en del av utbildningen och ska 

”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (2010:800 1 kap 5 §). Elevhälsan ska 

inbegripa ”medicinska, psykologiska och psykosociala insatser” det innebär att det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. ”Vidare ska det finnas tillgång till 

personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses” (2010:800 2 kap 25 §). Därtill kan komma ytterligare professioner beroende på 

kommunen och skolans organisation.  

 

Isaksson & Larsson (2012) definierar skolkuratorn som en person som är eller har varit 

anställd i skolan med den titeln. I Skollagen (2010:800) så kan skolkuratorns uppdrag 

uppfattas som omfattande och mångsidigt då arbetsuppgifterna inte är specificerade utan att 

skolkurator nämns tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan. Skollagen 

(2010:800) beskriver inte närmare vad elevhälsoarbetet ska innefatta. Elevhälsans uppdrag är 

att ”[…] bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa” 
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(Prop. 2009:10:165 s 656). Vidare har ”Elevhälsan ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan 

bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor” (Prop. 2009:10:165 s 276). 

 

Skolkuratorn ska tillsammans med övriga professioner i skolan arbeta med förebyggande och 

hälsofrämjande åtgärder (Skollagen, 2010:800). Det främjande arbetet innebär att skolan 

urskiljer och bygger upp de positiva premisserna i skolans likabehandlingsarbete för att stärka 

det värdefulla som görs och kan göras. Skolan ska arbeta för att främja de mänskliga 

rättigheterna och engagera sig i demokratiska värderingar. Syftet med värdegrundsarbetet är 

att arbeta för att både eleverna och personalen behandlar varandra likvärdigt i en skola där alla 

känner sig trygga och utvecklas efter sin förmåga (Skolverket, 2014). Att skapa trygghet och 

tillit i skolan för både elever och personal innebär bland annat att alla elever ska ha största 

möjliga chans att lära och utvecklas.  

 

Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs 

långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är 

målinriktat (Skolverket 2014 s 12).  

 

Det förebyggande arbetet innebär att på bästa sätt försöka avstyra möjligheter till trakasserier, 

diskriminering eller annan kränkande behandling. I skolans likabehandlingsplan och plan mot 

kränkande behandling ska dessa risker årligen kartläggas (6 kap 8 § Skollag 210:800; 3 kap 

16 § Diskrimineringslag, SFS 2008:567). Skolkuratorerna ska även arbeta åtgärdande vilket 

innebär att de ska ta hand om problem eller situationer som uppkommit i skolans organisation, 

i grupper eller hos olika individer (Skolverket, 2014). 

 

Skolkuratorerna ska stå för den psykosociala kompetensen i skolan och arbeta med det 

övergripande uppdraget i skolan som finns reglerat i skolans styrdokument (Socialstyrelsen 

och Skolverket, 2016). Detta innebär att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. Enligt 

Skollagen (2010:800) är skolkuratorns uppdrag brett. I lagtexten beskrivs skolkuratorernas 

arbete tillsammans med övriga professioner i elevhälsa. I Propositionen: Hälsa, lärande och 

trygghet (2001/02:14) ges en mer ingående beskrivning om hur skolkuratorer skulle kunna 

arbeta.  

 

Kompetens i socialt arbete innebär att utifrån en helhetssyn på individen och dess 

svårigheter att analysera, förstå och arbeta med sociala processer och problem på individ- 
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grupp och organisationsnivå. Den omfattar kunskap i beteendevetenskap, 

samhällsvetenskap och juridik. Eleven behöver få stöd att erfara och ta ansvar för sina 

behov och handla på det sätt som hon vill och behöver för att förändra villkoren i sitt liv. 

Skolan behöver därför ha kompetens att arbeta med stödsamtal, psykosocial behandling 

med elever och föräldrar samt handledning och konsultation för lärare (Prop. 2001/02:14 s 

32).  

 

Beskrivningen av det skolkurativa arbetet är vag och övergripande. Akademikerförbundet 

SSR har arbetat fram ett dokument ”Policy för skolkuratorer” (2015) där skolkuratorns 

yrkesbeskrivning framgår. I dokumentet framgår inte några beskrivningar på arbetsmetoder. 

Policyn har ingen rättsverkan och syftet är att kvalitetssäkra och utveckla elevhälsoarbetet 

samtidigt som att värna om elevens rätt till stöd i lärandet, den sociala och emotionella 

utvecklingen. Även Sveriges skolkuratorers förening (2015) har arbetat fram ett dokument där 

det beskrivs hur skolkuratorerna ska kunna arbeta med skolsocialt arbete på flera olika nivåer. 

 

Alla elever i skolan har rätt att bli behandlade med respekt och att vara sig själva. Människors 

lika värde grundar sig i de mänskliga rättigheterna som ska främjas av skolan. I skolan ska 

alla elever bemötas med respekt utifrån de förutsättningar de har så att de får lika möjligheter 

och rättigheter som alla andra barn. Arbetet kring diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling i skolan är en viktig del av värdegrundsarbetet. Det handlar om att främja alla 

elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, annan 

trosuppfattning, funktionshinder, konsöverskridande identitet och uttryck eller sexuell 

läggning (Skolverket, 2014; Diskrimineringslag 2008:567 1 kap 4 §). Eleverna ska ges det 

stöd och den stimulans de behöver för sin personliga utveckling och i sitt lärande (2010:800).  

 

Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800) ska skydda skolans elever mot 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samt försäkra elevernas trygghet i 

skolan. Varje år ska två planer göras men dessa planer kan slås ihop till en, dessa är 

likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inom skolan innebär det att skolan 

ska arbeta förebyggande, främjande, undersökande, kartläggande, analyserande, åtgärdande 

och uppföljande. Förutom det så ska dokumentationen även innehålla en beskrivning för 

rutiner och riktlinjer som skolan har för att förhindra samtliga sju ovan nämnda 

diskrimineringsgrunder. Skolorna har allt eftersom fått ett allt större ansvar att arbeta 

förebyggande och främjande. Enligt regeringens proportion 2015/ 2016 som heter: ”Ett 

övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter” 
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rekommenderades förändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Den 1 januari 2017 trädde 

förändringar i Diskrimineringslagen kraft (SFS 2016:828) och rent konkret innebär förslaget 

att arbetslivet och utbildningsområdet ska arbeta aktivt med diskrimineringsgrunderna. Det 

har tidigare inte varit lika tydligt att skolan ska arbeta med diskrimineringsgrunderna. Det 

finns inget lagkrav på att det längre ska heta likabehandlingsplan därför kan det kan finnas 

olika riktlinjer i kommunerna för vad den ska heta. 

 

Det finns inga studier om förändringen av elevhälsoarbetet i samband med införandet av den 

nya Skollagen (2011:800). Jag arbetade och arbetar fortfarande som skolkurator och kan säga 

att den stora skillnaden är att alla elever i grundskolan nu har tillgång till skolkurator, vilket 

inte var självklart tidigare. Tidigare var det upp till varje skola att bestämma om den 

professionen alls skulle finnas att tillgå och i så fall hur mycket. Sammanfattningsvis beskrivs 

den svenska lagstiftningen kring barns rättigheter och hur dessa bör tillämpas i grundskolan. 

Likaså beskrivs elevhälsans uppdrag och hur den bör fungera. 

2.2 Framväxten av skolkuratorer i Sverige och internationellt 
Skolkuratorer har funnits i Sverige sedan 1940-talet. I Göteborg fick den första skolkuratorn 

sin tjänst 1942, i Stockholm 1943 (Isaksson & Larsson, 2012). I både Stockholm och 

Göteborg anställdes vardera en manlig skolkurator för gossarna och en kvinnlig skolkurator 

för flickorna (SOU 1947:11) för att hjälpa de så kallade hjälpskoleeleverna vilket innebar att 

det var de elever som inte klarade av att hålla folkskolans genomsnittliga studietakt. 

Kuratorernas främsta syfte var att hjälpa elever och målsmän (en äldre version av ordet 

vårdnadshavare) med kontakter med ungdomsförmedlingen och arbetsgivare för att ge råd och 

stöd i frågor kring utbildningar. I andra hand handlade yrket om att hjälpa 

barnavårdsnämnden att fatta beslut om bland annat omhändertagande (SOU 1947:11 s 35-38). 

I utredningen från 1947 framgick även förslag på skolkuratorernas arbetsuppgifter. Främsta 

syftet var att vara den sammanbindande länken mellan skolan och barnavårdsnämnden men 

utöver det skulle de utreda dåliga hemförhållanden samt uppmärksamma sexuell eller annan 

vanart. Därtill vidta åtgärder vid skolk, stöld eller andra avvikande företeelser för att efter 

samråd med klasslärare överlämna informationen till barnavårdsnämnden (SOU 1947:11 s 35-

39). Likaså skulle skolkuratorerna föra ett register över de åtgärder som de utförts och 

rapportera detta till barnavårdsnämnden (SOU 1947:11). Verksamheten var lyckosam varpå 

skolkuratorerna efterfrågades och anställdes i de allmänna folkskolorna (kommunala) och 

läroverken (statliga), vid denna tid två parallellt existerande skolformer, där elever på 
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motsvarande mellanstadiet och högstadiet kunde gå i den ena eller andra skolformen. De 

skulle inte enbart arbeta efter avslutad skolgång utan även med eleverna under skoltid (SOU 

1947:11, s 35-38). Vidare beskrivs (Isaksson, 2016) att i folkskolorna och de allmänna 

läroverken blev arbetsuppgifterna främst att hjälpa och stödja elever under skoltid samt att 

fungera som studie- och yrkesvägledare. Detaljerna för hur det såg ut är dock komplicerade 

och det förekom lokala variationer. I betänkandet: Skolungdomens vägledning till utbildning 

och yrke framgår att ”sociala kuratorer” inom skolan skulle ha möjlighet att fungera som 

kontaktpersoner mellan skolan och ungdomsförmedlingen (en förmedlande institution som 

hjälpte ungdomar att komma ut i arbetslivet) samt yrkesförmedlingen för att bistå med 

yrkesvägledning (SOU 1945:43). Under åren som kommer förändras detta något och 1952 var 

det klasslärarna i folkskolan som skulle sköta studie- och yrkesvägledningen medan denna 

verksamhet i läroverket skulle skötas av skolkuratorerna i samverkan med 

ungdomsförmedlingen (SOU 1952:42).  

 

I en utredning från Skolöverstyrelsen (1947) framgår att skolsköterskorna även hade 

arbetsuppgifter i form av rådgivande och stöttande karaktär. En arbetsuppgift som ansågs som 

mycket viktigt men ”På senare tid ha på en del håll s. k. skolkuratorer anställts” (ibid. s 56). 

Vid likasinnade arbetsuppgifter låg det på kuratorn att alltid först göra en förfrågan hos 

skolsköterskan för att försäkra sig elevens hälsotillstånd (Skolöverstyrelsen 1947). Med detta 

framgår att den medicinska aspekten var överordnad de sociala aspekterna.  

 

De första skolkuratorerna var lärare i grunden men det diskuterades vilken yrkesgrupp som 

skulle kunna göra det bästa jobbet (SOU 1947:11). Det framgick dock att skolkuratorn i 

folkskolan borde vara en lärare men att en viss del av tjänsten skulle ägnas år skolkurativa 

arbetsuppgifter. I utredningen (SOU 1947:11 s 130-131) framkom åsikten: ”att t.ex. ta första 

bäste lärare eller förste bästa socialarbetare duger inte” utan det borde krävas åtminstone 

studentexamen av den som skulle arbeta som skolkurator. Vidare krävdes det ett ärligt och 

genuint intresse för ungdomar och sociala frågor för en skolkurator. I utredningen (SOU 

1947:11) nämns att de manliga eleverna skulle ha en manlig skolkurator och att de kvinnliga 

eleverna skulle ha en kvinnlig skolkurator. Utöver det ansågs att skolkuratorn inte skulle vara 

allt för gammal då det inte skulle vara för långt ifrån skolkuratorns egen skolgång för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter med gott resultat. En mer grundläggande diskussion kring 

skolkuratorns utbildning fördes något senare (Skolöverstyrelsen 1953; Isaksson, 2016). Likaså 

diskuteras att skolkuratorns personliga egenskaper och utbildning genom att: ”Det är givetvis 

https://www.synonymer.se/sv-syn/förmedlande-institution
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nödvändigt, att kuratorsverksamheten lägges i händerna på personer, som har det rätta 

intresset och fallenhet för hithörande uppgifter” (Skolöverstyrelsen 1953 s 8). Där framkom 

det även att skolkuratorns utbildning skulle vara social, pedagogisk och psykologisk.  

 

Begreppet elevvård nämndes för första gången i ett statligt sammanhang i 1957 års 

Skolberednings betänkande Grundskolan (SOU 1961:30 s 202-203) där det talades om 

”elevvårdande uppgifter i skolans verksamhet”. Under 50- och 60-talet anställdes 

skolkuratorer i de kommunala gymnasieskolorna för vilka det då fanns statsbidrag till 

arvodestjänster (SOU 2000:19).  

 

År 1964 blev socionomutbildningen en akademisk utbildning med högskolestatus och socialt 

arbete hade därmed klassats som ett akademiskt ämne. Skolkuratorn skulle enligt Läroplan för 

grundskolan 1969 (Lgr 69, s 98-99) vara skolans sociala expert dit vårdnadshavare och elever 

kunde vända sig för att få råd och stöd i frågor som rörde skolfrågor eller mer personliga 

frågor. Skolkuratorerna skulle även hålla kontakt med samhällets sociala institutioner och 

myndigheter i likhet med barn och ungdomsvården inom den psykiatriska vården. Förutom 

detta skulle även skolkuratorn stimulera eleverna på fritiden. Under 1960 och 1970-talet 

utökades antalet skolkuratorer. Centrala tjänster fanns även på dåvarande Skolöverstyrelsen 

(SOU 2000:19). Syftet med skolkuratortjänsterna var att arbeta med de akuta behoven samt 

samverka med hem och skola samt barnavårdsmyndigheten. Vid den tiden ingick även 

yrkesvägledning i skolkuratorns arbetsuppgifter vilket senare på 1970-talet övertogs av SYO-

konsulenter (en konsulent för studie- och yrkesorientering, vilket kan liknas vid det som idag 

kallas studie- och yrkesvägledare) samt särskilda yrkesvalslärare. 

 

Skolöverstyrelsen presenterade 1978 en arbetsbeskrivning gällande skolkuratorns 

arbetsuppgifter varav den första punkten handlar om förebyggande elevvård. ”Eftersom 

skolan når de flesta barn, ungdomar och föräldrar är det viktigt att sociala resurser sätts in där 

förebyggande elevvårdsarbete kan göras” (Skolöverstyrelsen 1978 s 10). Vidare menade 

Skolöverstyrelsen (1978) att skolkuratorn inte ska ha ansvar för utbildningen men kan 

medverka inom områden gällande exempelvis berusningsmedel och samlevnad. I mitten av 

1970-talet fanns det inom grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala 

vuxenutbildningen (Komvux) sammanlagt cirka 700 anställa skolkuratorer, men det var först 

då Skolöverstyrelsen tydligt uttalade att skolkuratorer bör ha socionomexamen 

(Skolöverstyrelsen 1978, s 28). Denna yrkesgrupp kom dock inte att nämnas i den nya 
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läroplan för grundskolan som utfärdades 1980 (Lgr 80). Inte heller i 1985 års skollag 

(1985:1100) nämns skolkuratorn utan det framgår endast i Grundskoleförordningen (SFS 

1994:1194 kap 3-5 §§) som upphävdes 15 april 2011 att det ska finnas en elevvårdskonferens 

(Evk) där representanter från elevvården ingår. Vilka dessa olika representanter är bestäms 

dock utav rektor (3 kap 4 §). I en granskning gjord av Barnkommittén (SOU 1997:116) sägs 

att elevers tillgång till skolkurator borde lagstadgas.  

 

Den senaste mätningen av antal skolkuratorer i Sverige gjordes av Skolverket 2010, antalet 

skolkuratorer uppgick då till cirka 1700 heltidstjänster (Skolverket, 2010). I den gemensamma 

rapporten Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016) framgår det att 

skolkurator ska arbeta med psykisk ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det 

krävs inga formella utbildningskrav på skolkurator även om den vanligaste utbildningen är en 

socionomexamen. Detta är dock inte ett krav utan det ska krävas adekvat utbildning vilket 

innebär att undantag kan göras (Prop. 2009/10:165 s 277). 

 

Isaksson & Larsson (2012) menar att när skolkuratorer inrättades under 1900-talet kan detta 

förstås mot mer generella utvecklingstendenser då barns och ungdomars välmående hade 

börjat uppmärksammas alltmer. Till en början stod främjandet av barns fysiska välmående i 

centrum, men fokus skiftade över tid till att istället främja deras psykiska hälsa. 

Akademikerförbundet SSR (2014) anser att det är nödvändigt att regeringen visar 

handlingskraft genom att fastställa kompetenskrav för skolkuratorn. Skolkuratorerna arbetar i 

en verksamhet som är dominerad av pedagogik och lärandeprofessionerna och är ofta 

ensamma i sin profession på de skolor där det verkar. Under förutsättningar som detta kan det 

vara svårt att driva och engagera sig för de arbetsuppgifter som hamnar på skolkuratorn 

(Akademikerförbundet SSR 2014).  

 

Internationellt sett skiljer sig skolkuratoryrkets utveckling en del. Både vad det gäller 

arbetsuppgifter som ingår i yrket och hur länge yrket varit en accepterad yrkesgrupp. 

Gemensamt för det skolsociala arbetet är att skolkuratorerna ser sig som en person som 

företräder eleven och arbetar för att skolan ska vara mer flexibel för de elever som har det 

svårt inlärningsmässigt och/eller socialt. I de nordiska länderna liknar dock 

arbetsbeskrivningarna varandra. Skolkuratorerna i de nordiska länderna arbetar på individ-, 

grupp- och organisationsnivå (Huxtable & Blyth, 2002). Tyngdpunkten ligger i att hjälpa 

elever att utveckla den potential de har samt bistå elever med hjälp som de behöver för att 
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kunna lyckas i skolan. I USA utvecklades skolkuratorernas yrke i början av 1900-talet och 

kom till att efterfrågas alltmer beroende på immigration, fattigdom och social utsatthet. På 

1940-talet och 1950-talet ändrades det tidigare begreppet ”visiting teachers” ersattes med 

begreppet ”school social worker”, som kan översättas som skolkurator (Agresta, 2004). 

Utbildningskravet för att arbeta som skolkurator ser dock väldigt varierande ut för de olika 

delstaterna (Wing Hong Chui, 2013). Socialt arbete introducerades i Taiwan 1976 och var då 

främst inspirerat av hur skolorna i USA arbetade (Wing Hong Chui, 2013). Det främsta målet 

för socialt arbete i Taiwan både var och är än idag att hjälpa elever med inlärningssvårigheter. 

I Australien introducerades skolkuratorn i delstaten Victoria 1948. De besökte till en början 

skolor och barnhem för att hjälpa och stötta fattiga familjer (Wing Hong Chui, 2013). 

Skolkuratorer i Nya Zeeland är nationellt finansierade där skolkuratorer arbetar i skolor i 

områden som är mer socioekonomiskt utsatta. Deras huvudsakliga fokus är att arbeta med 

förebyggande och tidiga insatser (Wing Hong Chui, 2013). Detta kan jämföras med Kina som 

är ett land med 1,3 miljarder invånare och 56 olika etniska grupper. Varje etnisk grupp med 

sin egen historia och kultur, vilket gör att arbetet skiljer sig åt i många avseenden. 

Skolkuratorrollen har ännu inte fått något erkännande på politisk nivå i Kina. Alltfler icke-

statliga organisationer tillhandahåller skolsocialt arbete och allt fler kineser inser värdet av 

socialt arbete i skolan. I Kina finns det ingen sammansatt bild av skolkuratorers arbete. I 

Peking började skolkuratorer arbeta först 2007 och arbetade då mot barn som tillsammans 

med sina föräldrar flyttat från landsbygden in till Peking (Wing Hong Chui, 2013). I Hong 

Kong startade 1971 ett projekt utifrån att en välfärdsorganisation med religiös bakgrund 

uppmärksammat att vissa elever behövde hjälp med sina sociala och emotionella problem 

(Huxtable & Blyth, 2002). Det framgår att skolkuratorerna i Hong Kong då hade orealistiska 

arbetsuppgifter, där de förväntades lösa elevernas alla beteenderelaterade problem. En del av 

informanterna i Wing Hong Chuis studie (2013) insåg sina begränsningar och försökte dock ta 

upp detta med skolpersonalen för att begränsa de negativa effekterna. Skolkuratorerna 

beskriver i studien att de försöker arbeta tillsammans med lärarna istället för att ”problemet” 

ska lämnas över till skolkuratorerna. Ibland kan det handla om att bekräfta pedagogen om att 

det är jobbigt och svårt.  

 

Jämförelsevis kan nämnas att Norge nästan samtidigt med Sverige i början av 1940-talet fick 

sina första skolkuratorer. I Finland introducerades skolkuratorn först 1966 vars främsta syfte 

då var att arbeta med elever med störande beteende (Sipä-Lähdekorpi, 2004). Likaså dröjde 
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det fram till 1960-talet innan Danmark fick sin första skolkurator och på Island introducerades 

skolkuratorn först 1977 (Huxtable & Blyth, 2002).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det skett stora förändringar i skolkuratorns profession sedan 

skolkuratorer började arbeta i den svenska skolan. Professionen har pga. förändrad 

lagstiftning gått från att tidigare mestadels arbeta med den enskilda eleven för att försöka 

förändra ett beteende, till att arbeta främjande och förebyggande.  
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3. Tidigare forskning 
Både i Sverige och internationellt sett finns det generellt sett lite forskning om det sociala 

arbetet i skolan. Till största delen handlar forskningen om elevhälsovården utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv eller om samverkan med socialtjänsten. 

3.1 Skolkuratorns uppdrag 
I Åsa Backlunds (2007) avhandling ”Elevvård i grundskolan – Resurser, organisering och 

praktik” framkommer att det då fanns stora skillnader mellan skolors personalresurser vad 

gäller elevhälsan. Skolkuratorns roll hade lägre status än både övriga professioner i elevhälsan 

och pedagogerna, som tillsammans var de professioner som formade deras agenda. 

Skolkuratorn förväntades vara tillgänglig för alla elever på skolan jämfört med skolans 

psykolog som endast förväntades träffade vissa barn och då främst utreda dem. Om olika 

professioner inom skolan har förväntningar på skolkuratorn kan det till stor del styra 

skolkuratorns arbetsuppgifter. Pedagogerna i skolan är en viktig del av elevernas vardag och 

mående. Backlund (2007) anser att det finns motsättningar mellan de skilda verksamhetsfälten 

inom skolan. Båda sidorna vill slippa ta ansvar för det vad Backlund (2007) kallar för ”dirty 

work” pedagogerna å ena sidan och kurator å andra sidan, det vill säga att hantera skolsociala 

problem. Elevhälsans dubbla uppdrag att arbeta mot både elever och pedagoger orsakar 

oklarheter mellan vem ansvarar för vad inom olika områden och att elever riskerar att ”falla 

mellan stolarna” på grund av denna otydlighet. Detta kan vidare påverka samverkan med 

externa aktörer utanför skolans verksamhetsområde. I en artikel av Karlsson, i Socionomen 2 

(2013) framgår det att lagstiftningen är otydlig då det saknas både vägledning och hjälp i 

formuleringen av en arbetsbeskrivning för skolkuratorer. Likaså ser tillgången till skolkurator 

olika ut beroende på hur stort upptagningsområde och antal elever som varje skolkurator har i 

sin tjänst.  

 

Cristine Isaksson menar i sin avhandling ”Den kritiska gästen – En professionsstudie om 

skolkuratorer” (2016) att det är svårt att finna en sammanhängande forskning gällande 

elevhälsans olika professioner. De studier som finns visar en tydlig oklarhet och osäkerhet 

kring yrkesrollen i dessa professioner. Alla professionerna upplever sig vara ensamma och 

diffust sammanlänkande till skolorganisationen. Isakssons (2016) avhandling består av fyra 

delstudier och är speciellt inriktad på skolkurator med socionomexamen. De viktigaste 

resultaten är att skolkurator ser som sin största uppgift att företräda eleverna och föra deras 

talan (ibid). Pedagogerna ser däremot skolkurator som en person som ska ”lösa problemen” 



21 
 

som de själva inte kommer till rätta med eller som de vill ha hjälp med. Skolkurator använder 

en stor del av sin arbetstid till att ha informativa och spontana samtal med pedagoger i 

lärarrummet, på lunchrasten, i korridoren eller likande situationer som inte är inbokade. Både 

skolkuratorr och pedagoger beskriver dessa samtal som ”bollande”. Trots att det i 

styrdokumenten (Lgr 11) och skollagen (2010:800) framgår att skolkurator ska handleda och 

vägleda pedagogerna så är verkligheten inte så och detta är en fråga för skolledningen menar 

Isaksson (2016). Pedagogerna är eniga om skolkuratorns viktiga betydelse i en mycket 

pedagogiskt präglad verksamhet, men skolkuratorerna upplever sig å andra sidan ofta 

ensamma i sin profession. Isaksson (2016) påtalar att det kan uppstå problem mellan skolans 

verksamhet och det kritiska förhållningssätt som skolkurator har till skolan med sin sociala 

kompetens. Skolkurator måste arbeta med att skapa förtroende både till rektor, 

elevhälsoteamet samt den pedagogiska personalen. Detta kan innebära att skolkurator för sin 

legitimitet är beroende av stöd från rektor även om det inte alltid är fallet. Skolkuratorrollen 

präglas av en balans mellan två skilda världar. 

 

Agresta (2004) har i sin studie undersökt om vilken profession som gör vad då 

arbetsuppgifterna är överlappande för skolkurator, skolpsykolog och studie- och 

yrkesvägledare. Alla tre professionerna arbetar med sociala frågor i skolan och syftet med 

studien var att undersöka om det fanns någon konkurrens mellan professionerna i skolan. Det 

framkom att informanterna från alla tre yrkesgrupperna sällan eller aldrig upplevde 

konkurrens från de andra professionerna. I Agrestas (2006) senare studie framkommer att 

definitionen av professionella skolkuratorer kännetecknas av självbestämmande. Agresta 

(2006) menar att självbestämmandet i skolkuratorrollen stärker yrkesidentiteten men att 

skolkuratorer i flera år arbetat för att definiera sin yrkesroll. Då självbestämmandet stärkts 

uppgav studiens deltagare att de skulle få mer att säga till om, vilket på sikt skulle minska 

avstånden mellan olika yrkesprofessioner. Detta motsäger alltså till någon del resultaten i 

Backlunds avhandling (2007). 

 

Sipä-Lähdekorpi (2004) har i en finsk studie kommit fram till att skolkuratorernas huvudsyfte 

är att hjälpa och stötta eleverna att klara sin skolgång för att kunna integreras i samhället. 

Arbetet kräver en ständig prioritering och akuta händelser får redas ut på bekostnad av det 

förebyggande arbetet. Likaså framkommer det att det skolsociala arbetet formas efter den 

skolkurator som samarbetar med eleven samt efter lokala omständigheter på den skola där de 

arbetar. Vidare menar Sipä-Lähdekorpi (2004) att skolkuratorer har dubbla roller inom skolan 
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då de dels ska stötta elever, vilket är deras främsta uppgift, men även verka som 

socialarbetare. Utöver det förväntas de arbeta med både elevens behov och med andra 

anställda enligt skolans önskemål.  

 

Sammanfattningsvis finns det bara två större svenska studier kring skolkuratorsprofessionen i 

den svenska skolan. Ingen av dessa studier har specifikt undersökt hur skolkuratorer uppfattar 

relationen mellan skolkurator och rektor, vilket motiverar att denna studie nu har utförts. 

3.2 Skolkuratoryrkets svåravgränsade praktik 
Backlund (2007) och Isaksson (2016) menar att det blir svårt att vara en del av skolans 

verksamhet utan ett bestämt uppdrag och stöd från en tydlig rektor. Backlund (2007) ställer 

sig tveksam till konsultationer med pedagoger då det ger mindre tid för individuella kontakter. 

Hon ställde sig frågande till hur förenliga uppgifterna är med att samtidigt både vara resurs för 

både pedagoger och elever.  

 

I Moss, Gibson & Dollarhide (2014) studie framgår att skolkuratorerna i studien upplevde att 

deras självbestämmande över arbetsuppgifterna och skolkuratorsrollen påverkades av skolans 

tyckande och tänkande kring skolkuratorns arbetsuppgifter vilket påverkade skolkuratorns 

yrkesidentitet på ett mindre bra sätt. Vidare anser Moss, Gibson & Dollarhide (2014) att 

skolkuratorers professionella utveckling ändras under tid och är en livslång process. När 

skolkuratorer blir medvetna om detta kan de bli mer effektiva och uppleva en större 

tillfredsställelse i yrket. Ett annat resultat var att skolkuratorer i början av sin karriär upplevde 

en osäkerhet kring den professionella identiteten, medan de mer erfarna skolkuratorerna 

upplevde en större frihet i att erkänna sina begränsningar i takt med att självsäkerheten ökade 

(Moss, Gibson & Dollarhide, 2014). I stället för att de skulle känna att de behövde veta allt 

skaffade de sig ett nätverk av andra professionella runt omkring sig.  

 

Moss, Gibson & Dollarhide, (2014) har i sin studie även undersökt betydelsen av mentorskap 

för skolkuratorer som är nya i yrket. Deltagarna berättade att de önskade någon erfaren 

skolkurator som de kunde få idéer, råd och stöd från. Även mer erfarna skolkuratorer 

uttryckte detta som en värdefull stimulans i yrkesprofessionen. 

Isakssons (2016) menar att skolkuratorn enligt henne har en så kallad speciell teknologi, något 

som inte framförts i annan tidigare forskning. Skolkuratorer använder sig av fyra 

praktikteorier i sitt arbete med både elever och pedagoger, dessa är systemteori, 
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empowerment, antiförtryckande samt uppgiftcentrerad teori (Isaksson 2016 s 50). För att 

kunna se eleven i hela sitt sammanhang representerar dessa aspekter det centrala i det sociala 

arbetet för skolkuratorer. Vidare framkommer i Isakssons (2016) avhandling att 

skolkuratorernas arbetssituation till stor del är beroende av hur rektor tar beslut och vilka 

prioriteringar hen gör i olika situationer. Vad rektor tycker är viktigt att skolkuratorerna 

arbetar med och därför är en tydlig arbetsbeskrivning av största vikt eftersom den kan ge 

skolkuratorn legitimitet.  

 

På uppdrag av Novus har Akademikerförbundet SSR (2017) gjort en enkätundersökning som 

inbegrep 753 svenska skolkuratorer. Undersökningen visar att en stor del av Sveriges 

skolkuratorer upplevde en allt för stor arbetsbelastning och att det var svårt att hinna med sitt 

uppdrag. Vidare framgår att det finns ett tydligt samband mellan arbetsbelastningen och antal 

elever skolkuratorn ska vara en tillgänglig för. Sju av tio upplever att arbetsbelastningen har 

ökat det senaste året (ibid). Nio av tio skolkuratorer upplevde att deras arbete var akutstyrt i 

någon utsträckning (ibid). Det viktiga förebyggande och hälsofrämjande arbetet, så som 

stadgas i Skollagen (2010:800), var något som till stor del inte hanns med. Så många som sju 

av tio skolkuratorer upplevde att de inte hann med detta i önskad utsträckning. Mer än var 

fjärde skolkurator önskade en större lyhördhet från rektor (Novus, 2017) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det kan vara svårt att veta vad som ska rymmas inom det 

skolsociala arbetet och varför det krävs god samverkan mellan rektor och skolkurator för att 

skapa ett effektivt och ändamålsenligt elevhälsoarbete.  
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4. Multidisciplinär kunskap om problemlösning 
I det här avsnittet beskrivs problemlösningskunskap från flera discipliners perspektiv, som 

med en sammanfattande benämning kan kallas multidisciplinär problemlösning. Med 

problemlösningskunskap avses modeller som strukturerar hanteringen av problem eller 

svårigheter i yrkesmässiga relationer, som är relevanta för att förstå och tolka den här studiens 

resultat. Dessa discipliner inkluderar filosofi, psykologi, socialt arbete och neurovetenskap. 

Tillsammans skapar dessa en generell problemlösningskunskap som hjälpt mig att besvara 

studiens frågeställningar. Denna problemlösningskunskap används för att skapa struktur på 

situationer och problem och på så sätt tjäna som ett stöd i förändringssituationer där 

skolkuratorn och rektor inte nödvändigtvis tycker lika. Den möjliggör ett ömsesidigt givande 

och tagande i diskussioner kring elevers skolsociala situation som är viktigt för att uppnå 

bästa möjliga lösning. Varje sektion är kort, men tillsammans utgör de studiens teoretiska 

ram. 

4.1 Problemlösningskunskap inom filosofin 
Dewey (1910) menar i boken How we think, om tänkandets olika steg och dess kritiska 

process, att när människor upplever att det finns en svårighet så försöker vi att hitta en lösning 

på detta. Först prövar vi lösningen i tanken och därefter försöker vi att använda oss av 

lösningen om vi anser att den är värd att pröva. Detta liknar ett vanligt arbetssätt men Dewey 

sätter detta i sitt sammanhang genom att se till individen som ska lösa det aktuella problemet. 

Han menar att tänkandet är en process som varje människa kan öva på för att nå ett bättre 

resultat i konsten att tänka, det vill säga att omvandla erfarenheter till något nytt och 

utvecklande för varje individ.  

 

Dewey (1910/2007 s 72-78) introducerade olika steg i "Reflective Thinking" ett systematiskt 

tillvägagångssätt vid problemlösning och som kan vara till grund för att fatta beslut. Metoden 

skapar en ”karta” över problemet och består av fem olika steg. Det första och andra steget är 

att definiera och identifiera problemet. Vad är fel? Vad för symtom ger problemet? Hur stort 

är problemet? Vad har redan gjorts för att lösa problemet? Samt vad händer om ingenting 

görs? Efter att detta är gjort påbörjas det tredje steget vilket är analysen av problemet för att 

kunna hitta möjliga lösningar. Vad är det som lett till det nuvarande problemet? Vad för 

kriterier har ett möjligt lösningsförslag? Vidare sker en ”brainstorming” för att hitta möjliga 

lösningar. I det fjärde steget utvärderas möjliga lösningar för att ta reda på vad som är 

praktiskt möjligt att göra. Vilka risker och belöningar finns i de olika lösningarna? Vad säger 
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experterna? Därefter väljs den bästa lösningen i det femte steget för att genomföras. Det 

diskuteras vilken tidsplan som är möjlig samt hur beslutet ska genomföras. Slutligen 

utvärderas genomförandet för att antingen avslutas eller för att göra en förändring för att 

komma vidare med problemet. Dewey (1922) skriver i boken: Human nature and conduct att 

när människors vanor förändras av olika anledningar och det blir konsekvenser av detta, krävs 

det att människor gör överväganden vid problemsituationer, att de försöker ta reda på vad som 

är bäst och klokast att göra i en specifik situation. I en problemsituation har det framkommit 

att det blir konsekvenser i en situation varpå konflikter eller svårigheter uppstår. Vid ett moget 

övervägande försöker vi människor att i tanken fundera ut vart den leder och om det kan vara 

rätt väg att gå. I tanken har vi människor en möjlighet att ta tillbaka och pröva igen för att 

försöka hitta rätten innan tanken sätts i verket. Det mogna övervägandet kan vara en lång 

process där för- och nackdelar vägs mot varandra. När ett moget övervägande går till på detta 

sätt blir beslutet genomtänkt. Dewey (1922) menar att det kan ske misstag gällande följderna 

men att dessa i så fall beror på en icke fullständig bild av fakta kring situationen och inte 

handlar om en oförmåga att hantera situationen. Han menar att människor är individer som 

reagerar på stimuli från omgivningen. Att kunna förutse konsekvenserna innebär inte att 

kunna göra beräkningar om hur framtiden ska se ut. Nuet är det som är aktuellt och det mogna 

övervägandet är inte en beräkning av en framtid som är oförutsägbar. Visserligen kan faktorer 

som vi förutser finnas med men det står inte i människans natur att bestämma hur framtiden 

ska se ut. Erfarenheterna kan dock finnas med i beräkningarna. 

4.2 Problemlösningskunskap inom psykologin 
D'Zurilla (1986) menar att problemlösning kan definieras som självstyrd kognitiv beteende 

process som tillkommit genom det skett en förändring genom anpassning. På detta sätt kan 

personen som använder sig av problemlösning lära sig handskas med situationer som 

uppkommer i vardagen (D'Zurilla & Goldfried, 1971). Detta innebär att det vidare kan leda 

till att lära sig identifiera och upptäcka effektiva sätt att hantera problematiska situationer som 

tillstöter i vardagslivet. Problemlösning är processen att hitta lösningar. Den kan uppfattas 

som medveten och en målinriktad process som styrs av individen. När ett problem uppstår 

innebär det att det inte omedelbart finns en lösning. Själva processen är medveten och 

självstyrd i stressiga situationer. Problemlösning kan delas upp i två delar (D'Zurilla, 1986). 

Den ena delen kan beskrivas som problemorientering och den andra som problemlösning. 

Problemorientering ska leda vidare till att kunna lösa problemet på ett konstruktivt sätt. I 

problemlösningsfasen så använder sig personen av de olika förmågor som finns att tillgå för 
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att lösa problemet. Att lösa problemet kan vara en process i flera steg. D'Zurilla & Goldfried 

(1971) och D'Zurilla (1986) presenterar en modell av problemlösning i fem steg. Syftet med 

detta är att hjälpa till att identifiera och lösa problem som alla människor möter i sin vardag. 

Tanken är att lära ut hur människor ska lära sig att konfronteras med olika situationer som 

dyker upp i det vardagliga livet. Första steget är problemorientering vilket innebär att utveckla 

en kognitiv problemlösning, att identifiera problemet. Andra steget är definiera och formulera 

problemet. I detta steg tas relevanta fakta fram. Problemet klargörs och ett mål sätts upp för 

att kunna gå vidare till nästa fas. Det tredje steget är att försöka hitta alternativa lösningar 

genom så kallad ”brainstorming”. Tanken är att försöka hitta så många olika lösningar som 

möjligt och att det då är högst sannolikt att den rätta lösningen för just det aktuella problemet 

finns bland dem. Ett fjärde steg blir att besluta sig för ett alternativ som anses vara det bästa 

alternativet för det aktuella problemet och slutningen genomföra det som beslutats. Det sista 

och femte steget innebär att göra en bedömning av lösningen utfall och utvärdera hur effektiv 

den valda lösningen varit. Genom att lösa problem på detta sätt kan flera olika förmågor 

tränas och det kan vara till nytta på flera olika sätt i olika situationer.  

4.3 Problemlösningskunskap i socialt arbete  
Alla människor har oftast en tanke och en uppfattning om hur saker och ting ska vara. De har 

olika idéer och förslag till olika lösningar i situationer runt omkring oss. När de blir 

ifrågasatta av någon annan som inte har samma tankar och idéer om hur vissa situationer ska 

lösas uppstår ibland meningsskiljaktigheter eller så kallade konflikter. Konflikter som dessa 

måste lösas för att hen ska kunna gå vidare för att nå sitt mål. När det nya ska ersätta det 

gamla sker förändringar som ofta går långsamt och i små steg. Det är sällan en stor förändring 

kommer snabbt. Det måste finnas en respekt och hen måste höra både för- och nackdelar av 

det oprövade för att sedan långsamt kunna ta till sig det nya och integrera det och göra det till 

sitt eget. Vad som uppfattas som ett problem av en person behöver inte vara ett problem för 

någon annan i liknande situation. William Isaac Thomas (Thomas & Thomas 1928 s 572) är 

känd för definitionen av situationen som genom Thomas’ teorem definieras enligt följande: 

”if men define situations as real, they are real in their consequences”. Vad en problematisk 

situation utgår ifrån beror på varje enskild individs erfarenhet och kunskap, något som 

individen har med sig sedan tidigare. Detta skulle kunna beskrivas som om det som individen 

uppfattar styr beteendet (Trost & Levin, 2010). Människor blir inte bara påverkade av 

situationer utan även av hur de uppfattar situationerna.  
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Perlman (1957) kan beskrivas som en tongivande gestalt till det uppgiftscentrerade 

förhållningssättet. I sin bok Social casework: A problem solving process beskrivs detta som 

ett strukturerat och uppmärksammat sätt att se på en aktuell situation. Syftet med detta kan 

beskrivas som om att personen i fråga kan klara av att leva med och hantera de problem som 

dyker upp i vardagen och även se framsteg i detta. Casework är en term som används då 

socialarbetare vid sociala institutioner ska hjälpa individer med problem som handlar om 

sociala anpassningar (Perlman, 1957; 1962). Det vill säga att en professionell yrkeskunnig 

person hjälper en individ vidare i en arbetsprocess för att lösa sitt problem. Perlman (1957) 

beskriver problemlösningsprocessen genom nedan beskrivna steg och att det aktuella 

problemet specificeras vid en social intuition. Första steget är att inhämta fakta och klargöra 

vari problemet ligger. Hur uppstod problemet? Vad är jobbigast? Genom frågor framgår 

problemet eller svårigheten tydligare. När detta är klargjort inleds nästa fas som innebär 

tänkande genom fakta. Detta innebär att närmare utsätta sig för de känslor som problemet 

frambringar och är ett steg att hjälpa hen vidare. En kontraktsskrivning kan vara ett bra 

förslag att använda sig av i problemlösningssituationer (Perlman, 1957). Genom diskussioner 

tas en sak i sänder upp och efterhand reds det ut vad som är viktigt och inte. Det sista steget i 

den här arbetsprocessen är att komma fram till en lösning i form av ett val och göra ett beslut 

utifrån att ha diskuterat olika för- och nackdelar med olika sätt. Perlman (1962) menar att 

målet med ”casework” är att påverka individen så att hen effektivt kan ta itu med sina 

svårigheter. Dels kan hens problem lösas men genom en ovan beskriven arbetsprocess kan 

även individen utvecklas personligen (Perlman, 1957). Således behöver socialarbetaren under 

arbetsprocessen både se till hur individen arbetar med att lösa problemet men även bevaka 

den personliga utvecklingen som sker jämsides med problemlösningsprocessen.  

 

Petitt och Ohlsson (2013) presenterar i sin bok: Om svar anhålles!: en bok om 

interaktionistiskt förändringsarbete en modell som förespråkar en växelvis användning av 

olika praktiska metoder för att arbeta med människor i skilda sammanhang. De menar att 

många modeller ibland beskrivs avgränsande från varandra och att först när en modell är 

använd kan den andra ta vid. Så behöver inte vara fallet. Olika modeller kan överlappa 

varandra och under arbetet med klienter kan användaren behöva skifta mellan olika modeller. 

Petitt och Ohlsson (2013) liknar problemlösningsmodellen vid en sorteringsmaskin. Livet 

eller delar i livet kan uppfattas som svåra och jobbiga och att det aktuella tillståndet består av 

upplevelser som klienten kan bedöma som problem och även kallar det så. Detta så kallade 

problem är något som kan analyseras, lösas eller att det sker en förändring. Pettit och 
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Ohlssons (2013) modell består av tre delar: den nuvarande situationen, den önskvärda 

situationen och det som finns mellan dessa två sidor, det vill säga det som förhindrar att 

individen förflyttar sig från problemet till den önskvärda situationen. Mellan dessa båda 

situationer finns de resurser som kan hjälpa klienten att nå den önskvärda situationen.  

4.4 Neurovetenskapligt perspektiv vid problemlösningskunskap 
Zelazo et al. (1997) anser att neurovetenskapliga funktioner tillsammans omfattas av en 

ordnad helhet att lösa problem. Olika funktioner arbetar tillsammans för att kunna lösa 

problem. Zelato et al. (1997) menar att det finns fyra olika faser varav den första fasen kallas 

Problemrepresentation. I denna första fas formuleras problemet vilket kan vara avgörande för 

hur det kommer att utvecklas senare under arbetets gång. Två viktiga funktioner är selektiv 

uppmärksamhet samt ett flexibelt perspektivtagande. Selektiv uppmärksamhet är nödvändigt 

för att kunna koncentrera sig på en del av problemet och sortera bort andra intryck. Flexibelt 

perspektivtagande är nödvändigt för att individen ska kunna vara flexibel att kunna se 

problemet ur olika perspektiv. Den andra fasen i modellen är Planering. Denna fas handlar 

om att kunna välja den mest gynnsamma planen och kunna uppfatta, organisera och 

strukturera det som krävs för att kunna komma vidare mot en lösning. Därefter kommer 

Utförandet. Denna fas kräver att en förmåga att hålla i minnet vad som behöver göras härnäst, 

denna tillämpning kallas Intending. Det krävs även att hålla uppmärksamheten aktiv på planen 

under hela processen. Rule us innebär att beteendet kan styras utifrån en muntlig instruktion. 

Den sista fasen kallas Utvärdering vilket innebär att bedöma om problemet har lösts eller om 

det behöver ytterligare förändringar för att helt ha kommit dit individen önskat.  

 

Baars och Gage (2010) forskar inom kognitiv neurovetenskap i USA. Deras tankar kring 

problemlösning handlar om att individen måste skapa sig en bild av den nuvarande situationen 

och det mål som önskas uppnås. Förutom detta behöver det fastställas vad för åtgärder som 

behövs för att uppnå det önskade tillståndet. Deras modell för problemlösning består således 

av tre särdrag där det första kännetecknet är att problemlösaren sorterar vad som är problemet 

och formulerar planer därefter. Det andra kännetecknet är att reda ut vad individen vill uppnå 

och att kunna växla spår när det sker något oväntat. Det tredje steget skulle kunna beskrivas 

som att individen går från det inledande tillståndet mot att omvandla det till det önskvärda 

tillståndet.  
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4:5 Deliberativ problemlösningskunskap 
Deliberativ problemlösning innebär en noga övervägd problemlösning och kan i den här 

studien beskrivas som den samlande beteckningen på kunskapen om de ovan beskrivna 

delarna. En helhetsbedömning görs av individen hur den problematiska situationen ska lösas 

och utifrån det tas ett beslut om hur individen ska gå vidare. Dewey (1922 s 199) menar: 

“Deliberation has its beginning in troubled activity and its conclusion in choice of a course of 

actions which straightens it out”. Att noga överväga hur individen ska gå vidare vid ett 

problem kräver att flera olika perspektiv noga övervägs. En forskare som har visat intresse för 

multidisciplinär forskning kring problemlösning är Alireza Moula. Moula har under de 

senaste åren i olika interventioner utvecklat en problemlösningsmodell som är baserad på 

teorin från flera discipliner. I en interventionsforskning med iranska familjer i Sverige Moula 

(2005) presenteras en problemlösningsmodell som i huvudsak är baserad på socialt arbete, 

terapi och filosofi. Senare utvecklas modellen med hänsyn till neurovetenskap och presenteras 

i en bok för empowerment-orienterat socialt arbete (Moula, 2009). I hans senaste 

interventionsforskning i flera skolor i Värmland utvecklar han problemlösningsmodellen för 

kurativt arbete i skolan (Moula, 2017). Med hänsyn till filosofen John Dewey (1922) och 

hjärnforskaren Antonio Damasio (2010) kallar han sin modell ”deliberativ problemlösning”. 

Damasio (2010, s. 272) skriver: ”We cannot run our kind of life, in the physical and social 

environment that have become the human habitat, without reflective, conscious deliberation.” 

Damasio betonar vikten av att tänka i förväg och inte ha bråttom.  

 

Filosofen Dewey (1922, s. 190) definierar deliberation på ett sätt:  

 

“Deliberation is an experiment in finding out what the various lines of possible action are 

really like… But the trial is in imagination, not in overt fact. The experiment is carried on 

by tentative rehearsal in thought which do not affect physical facts outside the body. 

Thought runs ahead and foresees outcomes, and thereby avoids having to wait the 

instruction of actual failure and disaster.” 

 

Dewey fortsätter i samma bana när han skriver (1922, s. 197) “In popular phrase, to be 

deliberative is to be slow, unhurried” eller vad han kallar “stop and think.” (1922, s. 197) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att problemlösning kan vara till hjälp för både 

skolkuratorn och rektor i utvecklingsarbetet inom skolan för att eleverna ska kunna klara sin 

skolgång med godkända betyg. Jag har ovan försökt att beskriva olika discipliner som alla 
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beskriver problemlösning. Det finns flera gemensamma nämnare och likheter kring de olika 

disciplinerna, till att börja med att all problemlösningen ska ske i mellan två och fem olika 

steg. Bland annat utgår alla ifrån att första steget är att identifiera problemet, där människor 

utgår ifrån sin egen situation, utifrån sina egna erfarenheter och kunskap beroende på 

livssituation. Individen måste börja fundera och resonera om konsekvenserna av problemet. 

Den som har ett problem eller ett hinder ser att det finns något som är i vägen för att individen 

ska utvecklas eller uppnå något. Det kan handla om att börja tänka på problemet och att 

individen hämtar in olika uppfattningar om detta. Vid problemlösning utgår alla disciplinerna 

från att eftersträva att problemet försvinner helt eller att det på något sätt blir överkomligt. De 

olika disciplinerna utgår från att det är problemlösaren själv som ser ett problem och att det är 

utifrån den aktuella individen som även lösningen börjar ta form. Ibland kan det vara svårt att 

veta med en gång vad lösningen är och därför förekommer i alla discipliner en form av 

”brainstorming”. Det vill säga att flera olika tänkbara lösningar diskuteras, föreslås eller att 

individen diskuterar dem antingen med sig själv eller med någon som hjälper till vid 

problemlösningssituationen, om vad det finns för fördelar respektive nackdelar med olika 

lösningar. Därefter försöker individen själv eller tillsammans med en expert att identifiera 

hinder respektive förmågor att använda utifrån de förslag som kommer upp. Alla förslag tas 

upp till diskussion, genom att noga överväga för- och nackdelar med olika lösningar, 

analysera konsekvenser och inte göra något förhastat. Slutligen väljer individen det alternativ 

som utmärker sig som bättre än de övriga. Då detta alternativ väljs utformas ett mål, vart 

individen vill komma, varefter en plan tas fram för att uppnå detta. När planen är gjord är det 

bara att påbörja förändringen genom att följa planen. Slutligen har alla disciplinerna 

gemensamt uppfattningen att processen kräver en utvärdering. Antingen revideras planen eller 

så uppnås målet.  

 

Problemlösning kan betraktas som en process och kan ha olika innebörd för olika människor. 

I detta sammanhang avses en form av strukturerat analytiskt tänkande där rationella lösningar 

blir nåbara av upplevda svårigheter och problem. Om exempelvis en skolkurator och en rektor 

använder problemlösning för att lösa ett gemensamt arbetsrelaterat problem, innebär inte det 

att de använder sig av samma metod för att nå framgång. Problemlösningen ska utgå från det 

som av var och en upplevs som svårigheten vid olika syn på hur frågor och elevfrågor ska 

hanteras, något som på sikt gynnar både elever, grupper och skolans organisation  
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5. Metod 
I det här avsnittet beskriver jag mitt val av metod, intervjuernas struktur och genomförande, 

urvalet samt redovisar intervjuguiden. Jag redogör för hur jag gått tillväga för att bearbeta 

resultatet och analysen av data samt avslutar med att förklara de etiska överväganden som 

gjorts under studiens genomförande.  

5.1 Val av metod 
Studien har genomförts med en djupgående kvalitativ metod där jag undersöker 

skolkuratorers uppfattning av den yrkesmässiga relationen mellan rektor och dem själva. 

Trost (2010) menar att syftet med studien är avgörande för vilken metod som forskaren väljer. 

Kvalitativa forskningsmetoder används för att studera hur människor tänker, resonerar, 

reagerar och forskarens syfte är att försöka hitta mönster. Vidare kan den kvalitativa metoden 

hjälpa denne att studera olika verksamheter, individer, grupper samt se likheter och skillnader 

dem emellan. Yin (2013 s 23) beskriver att ”det som kallas den kvalitativa forskningen 

omfattar en mosaik av inriktningar och metodologiska val”. Utifrån dessa val finns stora 

möjligheter att anpassa sin egna kvalitativa studie. Det kan alltså finnas flera olika tolkningar 

av samma omständighet beroende på hur forskaren väljer att genomföra sin studie. Kvalitativ 

metod försöker förstå människor utifrån de referensramar och erfarenheter de har (Bryman, 

2011). Det innebär för min studie att jag inte har försökt att söka rätt eller fel utan snarare 

förstå skolkuratorernas relation till rektor och hur denna relation skulle kunna utvecklas, 

genom att genomföra en intervjustudie. Jag har gått ner på djupet och har ansträngt mig för att 

beskriva hur relationen mellan skolkurator och rektor tolkas av just skolkuratorerna utifrån 

deras sammanhang. Vid kvalitativ forskning är det tolkningen av de enskilda skolkuratorernas 

utsagor som framkommer i intervjuerna. I intervjuerna har diskussionen varit öppen och 

fokuserat på skolkuratorernas tankesätt, deras önskningar och vad de vill förändra (Kvale & 

Brinkman, 2014). Jag har studerat, tolkat data, kategoriserat och försökt att hitta röda trådar i 

arbetet med materialet. Det har varit ett systematiskt arbete med insamling av material, 

tolkning, analysering som lett till att materialet har kunnat struktureras upp på ett sätt vilket 

lett vidare till att jag fått fram en mer djupgående bild av det som studerats (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

5.2 Urval och urvalskriterier 
Elementärt för all empirisk forskning är urvalet. Forskarens tillvägagångssätt vid urvalet är 

bestämt utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Jag har valt att intervjua 

skolkuratorer i en medelstor kommun. För att kunna göra urvalet av informanterna 
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inhämtades kontaktuppgifter via kommunens hemsida för att få mejl och telefonnummer. 

Skolkuratorerna kontaktades därefter via telefon. Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att intervjuaren väljer personer att intervjua och att meningen är att de ska vara 

lätta att hitta (Bryman, 2011). Utifrån denna metod har jag valt ut åtta skolkuratorer som 

arbetar inom grundskolan, en del av skolväsendet som omfattas av Skollagen (2010:800) och 

dess regler om den ovan beskrivna elevhälsan. Ett kriterium vid urvalet av informanter var att 

de lägst skulle ha en socionomutbildning för att alla informanterna skulle ha samma 

grundutbildning.  

 

Alla informanterna var kvinnor i åldern 28-43 år. Deras erfarenhet som skolkurator varierade 

mellan 7 månader och 5½ år. De hade arbetat i andra verksamheter som socionom mellan 1½ 

och 18 år. En annan avgränsning var att alla skulle arbeta inom grundskolan i en kommun, 

detta för att alla informanterna skulle arbeta med en så likartad målgrupp som möjligt, i detta 

fall barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. Informanterna hade mellan en och tre skolor som 

de arbetade på. Då olika kommuners organisation kring elevhälsan ser olika ut kan det dels 

innebära att skolkuratorer är centralt anställda med en central chef eller så kan de vara 

anställda direkt under rektor eller biträdande rektor. I den kommun där intervjuerna gjordes 

var skolkuratorerna anställda med rektor som chef. I de fall där skolkurator arbetade på flera 

skolor var en av rektorerna chef. Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och andra med 

ledande sysselsättning inom skolan. Som chef för pedagoger, skolkuratorer och annan 

personal inom skolan har skolledaren det övergripande ansvaret. För enkelhetens skull har jag 

valt att i resultatet skriva rektor. Jag gjorde bedömningen att endast genomföra enskilda 

intervjuer med skolkuratorer i den här studien. Anledningen till att jag valt att inte intervjua 

rektorerna är att studien i så fall skulle ha blivit alltför omfattande.  

5.3 Intervjuernas struktur och genomförande 
Yin (2013 s 39) menar att ”känna till sitt forskningsfält innebär att man känner till rönen från 

tidigare forskning i ämnet, inte bara den tänkta miljön och deltagarna”. Utifrån studier av den 

kvalitativa forskningen valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att samla 

in mitt material (Kvale & Brinkman, 2014). Den kvalitativa metoden är flexibel och följsam 

vilket innebär att informanten många gånger upplever sig betydelsefull och att det den framför 

är viktigt (Trost, 2010). Vidare menar Trost (2010) att interaktionen under intervjun är av de 

viktigaste aspekterna i en kvalitativ metod. 
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I min studie är det informanternas uppfattningar om relationen mellan skolkurator och rektor 

som ska stå i fokus. En svårighet med den kvalitativa metoden är att de personer som 

intervjuats inte är representativa för vad alla skolkuratorer anser. Syftet med studien är dock 

inte att generalisera utan snarare att fördjupa min kunskap kring problemet. I en 

semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide över teman som ska beröras och det 

finns en stor frihet för informanten att själv att utforma svaren (Bryman 2011). Intervjun 

liknar på så sätt mer ett samtal än en traditionell intervju. Jag hade därför fyra större frågor 

med underliggande frågor om samtalet skulle avstanna och för att lättare få igång ett samtal 

igen. Semistrukturerad intervju är lämplig som metod där det finns en nyfikenhet, ett intresse 

och en vilja att lära sig mer om ett område. Det är även lämpligt för att ringa in flera olika 

teman vid ett och samma intervjutillfälle för att kunna uppfylla studiens syfte. Jag utformade 

utifrån Bryman (2011) en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) där jag utgick från olika 

frågeområden istället för detaljerade frågor. Intervjuguiden innehåller ett sammandrag över de 

frågor som jag avsåg besvara (Bryman, 2011). När intervjuerna genomfördes var det viktigt 

att tänka på att undvika ledande frågor och istället försöka få fram informanternas egna 

funderingar och tankar kring frågorna för att inte styras av frågorna (Bryman, 2011). En 

testintervju gjordes med en tidigare kollega för att dels testa om jag fick den typ av svar på 

frågorna som jag önskade men även för att jag skulle få bekanta mig med intervjuguiden. 

Resultatet av testintervjun blev att jag omformulerade några av frågorna för att det skulle 

passa studiens syfte bättre. Testintervjun är inte en del av studien. Jag använde mig i 

intervjuerna av identiska ingångsfrågor som var fördelade baserade på de teman jag senare 

genomförde analysen med. Detta gav informanterna samma möjligheter att formulera sina 

åsikter om samma frågor. Frågorna har varit öppna och för att ge informanterna möjlighet att 

svara på flera olika sätt utan allt för stor styrning av mig.  

Som intervjuare har jag ansvarat för att bygga upp en trevlig och ostörd miljö där informanten 

känt sig trygg och kunnat öppna upp för att ge svar på mina frågor och för att kunna utvinna 

så mycket kunskap som möjligt (Trost, 2010). Frågorna har ställts i den ordning som de 

återfinns i intervjuguiden. Under intervjuernas gång har jag försökt att checka av dem för att 

se så något tema inte missats under själva intervjun. Vid kvalitativa studier som den här var 

det svårt att förbereda sig fullt ut då jag varit tvungen att anpassa mig till informantens 

samtalsordning.  

Trost (2010) menar att en intervju skiljer sig åt från ett samtal. Informanten ska gärna uppfatta 

intervjun som ett samtal men däremot ska intervjuaren inte göra det. I ett samtal är det ett 
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ömsesidigt utbyte av tankar och känslor vilket det inte är i en intervju där den som intervjuar 

ställer frågor. Som intervjuare var det därför viktigt att skilja mellan mig som intervjuaren och 

mig som privatperson. Detta kan vara en svårighet då det kan vara lätt att känna engagemang 

för det som kommer fram. I forskningsintervjun förs ett samtal kring ett tema där det finns ett 

gemensamt intresse. I denna form av samspel utvecklas kunskap genom dialog (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Insamlandet av data har skett genom att totalt åtta skolkuratorer intervjuats. Totalt 

kontaktades tio skolkuratorer varav två tackade nej. Intervjuernas längd varade mellan 30 och 

60 minuter. Alla intervjuer genomfördes på informanternas eget kontor på någon av de skolor 

de arbetar på. Miljön kan ha haft inverkan på intervjun. Samtliga intervjuer inleddes med att 

fråga om informanterna tagit del av det informationsbrev (bilaga 1) som jag skickade ut i 

samband med att intervjun bokades. Intervjuerna inleddes med ”småprat” där vi båda 

presenterade oss för varandra, studiens syfte återigen presenterades samt att diskussion kring 

hur studien skulle användas. Kvale & Brinkman (2014 s 172) menar att ”en intervjuguide är 

ett manus som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp”. Detta blev möjligt då 

min intervjuguide innehöll både huvudfrågor och följdfrågor. Under själva intervjuerna 

använde jag mig av klargörande frågor för att undvika missförstånd både hos den som blev 

intervjuad och hos mig själv. Under intervjuerna försökte jag att vara uppmärksam på tonfall, 

ansiktsuttryck samt kroppsspråk och registrera och tolka dem med måtta (Trost, 2010). Detta 

innebar att både informanten och jag själv kunde få respons av typen ”Ja, det var så jag 

menade” eller ”Nej, det var inte så jag tänkte”.  

Redan innan jag genomförde själva intervjuerna hade jag bestämt mig för att endast acceptera 

informanter som godkände att intervjuerna spelades in, detta för att under intervjuerna inte 

missa viktig information samt att det annars fanns risk för att intervjuernas kvalité skulle 

skilja sig åt alltför mycket då jag skulle vara tvungen att tänka på att anteckna det som sades. 

Jag kunde därmed koncentrera mig på mötet och samspelet i själva intervjun. Jag hade dock 

med mig penna och papper för att snabbt kunna anteckna något som jag ville veta mer om 

men inte kunde avbryta informanten medan hen pratade. Genom att jag spelade in 

intervjuerna på mobiltelefon blev det även möjligt att lyssna igenom dem flera gånger och 

därmed få fram det informanterna ville förmedla till mig (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). 

Genom detta tillvägagångssätt underlättar det att göra en ordentlig analys av det som sagts vid 

intervjutillfället då intervjuaren ska vara koncentrerad på både vad som sägs och hur det sägs 
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(Bryman 2011). Transkriberingen har gjorts så noggrant som möjligt genom att ordagrant 

skriva ner det som sägs. 

I Bilaga 3 redovisas representativa citat som valts ut från varje informant, för att tydligt visa 

vad som framkommit. I figuren visas även min egen reflektion kring citatet. Tillsammans 

redogör de en helhetsbild som svarar på studiens frågor.  

5.4 Bearbetning av data och analysmetodik 
Analysen har genomförts i enlighet med Brymans (2011) tematiska analys. En tematisk analys 

innebär att jag har använt en analysmetod som strukturerat upp materialet under fyra olika 

teman och sammanfattat materialet utifrån det. Jag har valt att göra en empiristyrd tematisk 

analys som utgått från mina frågeställningar och på detta vis försökt finna teman att 

kategorisera och analysera utifrån. Miles och Huberman (1994) och Miles, Huberman & 

Saldaña (2014) beskriver att tematiseringen ska ske så som forskaren uppfattat det, vilket 

också har skett.  

 

Analysen påbörjades efter att jag läst igenom materialet en gång innan själva analysprocessen 

påbörjades. 1) Analysprocessen har gått till så att materialet först har strukturerats, varefter 

visst material togs bort som var överflödigt för studiens syfte och frågeställningar. Miles och 

Huberman (1994) menar att det i den första analysfasen kan vara svårt att begränsa arbetet 

med datan och det är lätt att utsättas för överbelastning av den information som kommit fram. 

2) Vid kodningen av materialet innebar det att intervjuerna gicks igenom där jag sorterade 

informanternas citat utifrån de fyra teman jag valt för att göra för en första sortering för att se 

inom vilket tema de hamnade. Relevanta delar för studien markerades och kodades (Miles och 

Huberman, 1994; Miles, Huberman & Saldaña, 2014). 3) Vidare tog jag ett tema i taget och 

gick således igenom hela texten för att sortera ut just det tema jag höll på med. Vid denna 

punkt i analysprocessen gick jag igenom texten fyra gånger för att varje gång rikta in mig på 

just det tema jag höll på med. Rent praktiskt använde jag mig av att färglägga texten för att 

skilja de olika temana åt. 4) Vid en genomläsning gjordes en definition av varje tema. 5) 

Materialet under varje tema sammanfattades och i analysen har jag använt vissa citat som har 

tydliggjort det som jag önskar få fram i analysen. 6) Slutligen kopplades resultaten till teorin 

och den tidigare forskningen.  
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5.5 Min egen förförståelse 
En fördel vid genomförandet av den här studien skulle kunna vara att jag själv sedan mer än 

nio år arbetar som skolkurator. Jag har arbetat på flera olika skolor och med många olika 

rektorer. Dessa erfarenheter gör att jag lättare har kunnat tolka informanternas svar. Miles och 

Huberman (1994) beskriver att när forskaren har samma profession som informanterna kan 

det påverka sättet att tolka datan. Det innebär att samtidigt kan fördelen vara en begränsning 

eftersom mina egna erfarenheter och föreställningar riskerar att påverka resultatet i studiens 

analys. När en forskare har ett eget intresse i ämnet för studien måste man vara extra 

medveten om de olika rollerna och vad det kan innebära för studiens genomförande. Jag har 

därför varit särskilt noga med att strukturera mitt intervjumaterial för att jag lättare ska kunna 

vara professionell. Med intervjueffekt menas att det finns en begränsning i intervjun som 

metod, vissa faktorer kan ha medverkat till en skevhet i de svar informanterna ger (Bryman, 

2011). För att vara så neutral som möjligt har jag därför valt att inte intervjua någon i den 

kommun där jag själv arbetar (Kvale & Brinkman, 2014).  

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Transparens innebär att forskaren beskriver studiens tillvägagångssätt på ett noggrant sätt 

(Yin, 2013; Bryman, 2011). Avsikten har varit att visa att jag haft en förståelse för det jag 

studerat. Detta kan bidra till att öka trovärdigheten i studien och det är upp till läsaren själv att 

avgöra studiens relevans. Begreppen validitet och reliabilitet har sin uppkomst i den 

kvantitativa forskningen (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Innebörden av dessa begrepp 

handlar om metodologiska reflektioner som är viktiga även för kvalitativa studier. Validitet 

och reliabilitet måste bedömas på olika sätt beroende på om det är en kvalitativ eller 

kvantitativ studie. Tillförlitligheten kan inte uppskattas med siffror i en kvalitativ studie. 

Forskningen ska vara trovärdig och därför finns det olika strategier för att öka trovärdigheten 

för studiens frågeställning. I en studie bör forskaren alltid sträva efter både hög validitet och 

hög reliabilitet. Validitet innebär att forskaren verkligen mäter det man vill mäta (Bryman, 

2011) d.v.s. det som är relevant för studien. Validitet handlar om att kunna tala om i vilken 

situation eller till vilken grupp resultaten kan härledas. Med hög reliabilitet mäter forskaren 

det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Det innebär att forskaren ska kunna få samma 

resultat vid en ny mätning. Reliabiliteten i en studie förbättras då informanterna ställer upp av 

egen fri vilja. Informanterna representerar endast sig själva och resultaten i analysen kan inte 

generaliseras annat än i läsarens tankar. En hög reliabilitet är ingen försäkran om att studien 

får en hög validitet. Däremot medför en låg reliabilitet alltid en låg validitet. Miles och 
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Huberman (1994) menar att man som forskare ska försöka hålla mig så objektiv som möjligt 

för att stärka validiteten. Studiens generaliserbarhet är begränsad då den endast är gjord i en 

kommun och bland de åtta skolkuratorer som arbetar där. Det är upp till läsaren av studien att 

generalisera beroende på vad för kunskap läsaren har i ämnet. Det är dock möjligt att studien 

skulle kunna läggas till grund för riktlinjer för både skolkuratorer och rektorer för att förbättra 

relationen mellan skolkurator och rektor vilket på sikt även skulle gynna både den enskilda 

eleven, elevgrupper och personal.  

5.7 Etiska överväganden 
I kvalitativa studier delar informanterna ofta med sig av mina egna erfarenheter. 

Informanternas identitet får inte röjas så att de i efterhand ska behöva ställas till svars för 

intervjun eller lida men för den i efterhand. Det är nödvändigt att det finns en respekt mellan 

informanten och den person som intervjuar (Gustavsson, Hermerén & Petersson, 2011). Inom 

den yrkesverksamma forskningen styrs den etiska prövningen av Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagens främsta syfte är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet för de människor som deltar i olika 

forskningsstudier. Lagen tillämpas inte i den här studien då lagen inte täcker de studier som 

genomförs vid högskoleutbildning, varken på både grundnivå eller avancerad nivå. 

Vetenskapsrådet (2002) har åskådliggjort fyra gemensamma huvudkrav som forskare inom 

humaniora och samhällsvetenskap behöver förhålla sig till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om deras uppgift i 

studien och vilka villkor som gäller för deltagandet i studien. Informationsbrevet skickades ut 

i god tid före intervjun när informanterna tackat ja till att delta i intervjun (bilaga 1). Det ska 

även framgå att uppgifterna inte kommer att lämnas vidare men att Vetenskapsrådet (2002) 

har riktlinjer för hur primärmaterialet ska kunna granskas. Det ska även framgå att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att kravet inte ska orsaka någon skada vilket 

i första hand syftat till att inte utelämna informanterna så att personen eller verksamheten de 

arbetar i kan identifieras. Studien anses ändå försvarbar då den studerar informanternas 

uppfattningar om relationen till rektor. Informanterna har själva fått bestämma över sitt 

deltagande i studien och har haft möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. 

Informanterna har blivit informerade om detta både vid den första kontakten samt vid 

intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska ges största möjliga 
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konfidentialitet vilket innebär att personuppgifterna förvaras på ett sätt som gör att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Vad som kan anses som känsligt kan variera från person till person och 

kan skilja sig åt över tid. Vetenskapsrådet (2002) menar dock att utgångspunkten bör vara att 

de berörda och deras efterlevande kan uppfatta något som kränkande eller obehagligt. 

Studiens deltagare har avidentifierats och fått fingerande namn. Det framgår inte heller i 

vilken kommun eller vilka skolor de arbetar på. Primärdatan, det vill säga inspelningarna från 

intervjuerna, förvaras på min privata dator för att materialet inte ska komma obehöriga 

tillhanda. I den här studien är det endast jag som känner till informanternas rätta namn och 

arbetsplats. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studien betyder det att uppgifterna 

endast kommer att användas här och inte föras vidare efter avslutad studie. Vid avslutad 

studie bör informanterna även att ta del av studien om de så önskar (Gustavsson, Hermerén & 

Petersson, 2011). 
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6. Resultat 
Åtta skolkuratorer har intervjuats: Fanny, Sonja, Stina, Iza, Ebba, Matilda, Elin och Saga. 

Alla namn är fingerade. Nedan beskrivs det mest väsentliga innehållet i informanternas svar. 

Informanterna har refererat till rektor som hon eller han men i resultatet nedan har jag ändrat 

detta till hen för att informanternas identitet inte ska kunna röjas. I vissa fall skildras citat när 

de har ansetts vara av särskild relevans för frågeställningarna. Under intervjuerna framgår det 

att kommunen där skolkuratorerna som jag valt att intervjua, för cirka ett år sedan genomgick 

en omorganisering, från att ha haft en central elevhälsa med en gemensam chef till att 

skolkuratorerna nu har en av rektorerna som chef. Av de skolkuratorer som arbetat i båda 

organisationerna kom det under intervjuernas gång regelbundet upp jämförelser. Detta är av 

betydelse för studien då vissa skolkuratorer jämför med hur en annan organisation kan 

påverka relationen till rektor. 

6.1 Skolkuratorns beskrivning av nuvarande relationen med sin 

rektor  
Stina, Elin, Sonja och Matilda beskriver att relationen till de olika rektorerna ser väldigt olika 

ut eftersom en av dem är deras chef. Stina förklarar att hon upplever känslan av att vara en 

konsulent i kontakten med de skolorna där hon upplever att hon inte har samma 

helhetsuppdrag som på den skola där hennes chef finns. Matilda beskriver: 

 

Man känner sig lite som ett skilsmässobarn, jag vill visa min bästa sida på båda jobben men 

det är klart att jag vill visa mitt bästa för min chef. 

 

Uppdragen består till stor del av punktinsatser i och med att de inte vistas på de skolorna lika 

ofta som på de skolor där de har sitt huvuduppdrag.  

6.1.1 Skolkuratorns arbetsuppgifter 

Arbetet som skolkurator beskrivs som ett väldigt varierande yrke där ingen dag är den andra 

lik. Som skolkurator får man arbeta med sin breda kompetens i komplexa och svåra 

situationer som exempelvis att identifiera misstänkt omsorgssvikt. Det är många interna 

kontakter inom skolverksamheten men även externa kontakter så som med socialtjänsten, 

barn- och ungdomspsykiatrin, Migrationsverket, ungdomsmottagningen, habiliteringen med 

flera. Det krävs stor kännedom om lagar och regler både i och utanför skolan. Alla 

informanter beskriver att skolkuratoryrket ser väldigt olika ut beroende på antal elever, vem 
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som är chef, vem som är rektor, hur informanterna förhåller sig till den rektor som inte är chef 

samt det antal skolor skolkuratorerna arbetar på. Ofta får skolkuratorn uppdrag i form av 

stödsamtal. Fanny menar att stödsamtal och behandling ofta tangerar varandra och många 

gånger finns det inga andra insatser att hänvisa till. Fanny menar dock att både hon och 

rektorn kan sitta med samma frustration. Några av skolkuratorerna arbetar ibland i klasserna i 

olika sammanhang och konstellationer. Vissa arbetar med samarbetsövningar på egen hand 

medan vissa samarbetar med pedagogerna. Elin samarbetar med studie- och yrkesvägledaren i 

klasser och samtalar om kommunikation, ångest, nedstämdhet men även om val och framtid. 

Alla skolkuratorerna anser att det är mycket individuella samtal med elever som mår dåligt 

och att de önskar samtal för kortare eller längre tid på grund av dåligt mående. De 

skolkuratorer som arbetade med de yngre åldrarna försökte att arbeta genom pedagogerna 

eftersom det ofta är svårt att arbeta med individuella stödsamtal på de lägre åldrarna. Sonja 

som tidigare har lång erfarenhet av annan verksamhet inom socialt arbete beskrev 

skolkuratoryrket som:  

 

Det är väldigt skönt att vara i den här normalvärlden om jag får kalla det så 

för det är huvudsakligen en frisk värld. 

 

Gemensamt för informanterna var att de alla tyckte att de hade ett roligt och krävande arbete. 

Stina uppger att hon gör sociala utredningar vid behov. Flera av informanterna uppger dock 

att de inte har några tydliga arbetsuppgifter. Fanny beskriver: ”Man ingår i elevhälsoteamet 

och är expert inom sitt område”. Skolkuratorn har en aktiv roll i det psykosociala arbetet kring 

träffarna. Samtliga skolkuratorer uppger att de enligt Skollagen (2010:800) ska arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande men att det inte hinns med då mycket styrs av akuta 

situationer. Iza uppger att det blir många så kallade ”brandkårsutryckningar” samt 

individuella samtal vilket i sin tur ger en mindre överblick och strategi att se framåt i 

organisationen. Elin berättar att hon alltid uppmuntrar elever att prata med någon men då helst 

med föräldrarna. Sen så finns de elever som andra vill ska komma till kurator men de är 

kanske själva inte så motiverade. Ett flertal av skolkuratorerna är ute i arbetslagen och hjälper 

pedagoger att ta fram aktiviteter, försöker stötta, vara hårda där det behövs och mjuka där det 

behövs. Observationer sker både i klasser och av enskilda elever. Andra bedriver 

konsultationer som både har en spontan karaktär av att träffas i korridoren till att boka en tid 

för att prata om ett elevärende. Både Fanny och Saga försöker att vara ute i skolan och skapa 

relationer med både elever och personal. Arbetsuppgifterna kan bestå av konfliktlösning och 
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individuella samtal med både elever, vårdnadshavare och personal men då i ett mer 

konsultativt samtal. På Sonjas skola har det varit bråk och uppgörelser i en hel del 

grupperingar som har tagit sig allvarligare uttryck som sedan lett till att andra elever blivit 

rädda och att socialtjänstanmälningar gjorts och att föräldrakontakter tagits.  

 

Arbetet runt om processen: Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandlings och 

diskriminering är central för alla skolkuratorerna. Arbetsgruppernas namn kring detta kan 

variera men kan vara Trygghetsgrupp eller Antimobbningsgrupp. En del av arbetet kan även 

ske i samband med skolans elevråd. Matilda, Ebba, Saga, Fanny är de skolkuratorer som 

uppger att de ansvarar för processen kring arbetet med Likabehandlingsplanen och plan mot 

kränkande behandling och diskriminering och driver skolans antikränkningsarbete. De 

ansvarar för att planen revideras årligen. Fanny arbetar med förebyggande arbete kring 

trygghetsenkäter för att skolans personal ska kunna göra bedömningar vad skolan behöver 

jobba vidare med för att eleverna ska känna trygghet. En del av detta är att Fanny deltar i 

elevrådet. Saga är skolans representant vid SSPF:s möten vilket är samverkansmöten mellan 

skola, socialtjänst, polis och fritid. Alla skolkuratorerna beskrev att de antingen själv gjorde 

eller var behjälpliga vid anmälningar om misstänkt oro kring barn som far illa. Sonjas skola 

har ägnat mycket tid det senaste läsåret till att hitta rutiner för verksamheten så att arbetet ska 

gå lättare framöver. Hon poängterar vikten av att ha en gemensam syn på vad elevhälsa är för 

något och hur personalen vill arbeta med dessa frågor på just hennes skola. En del 

arbetsuppgifter tar skolkuratorerna själva på sig, utifrån vårdnadshavares, pedagogers eller 

annan skolpersonals önskemål. I liten mån är det rektor som har önskemål. På 

elevhälsoteamet diskuteras saker och ärenden delas ut till berörd profession. Iza, Elin, Saga, 

Fanny och Matilda uppger att de bestämmer sina egna arbetsuppgifter.  

6.1.2 Rektors erfarenhet i yrket 

En annan faktor menar Stina är även att rektorerna har olika lång erfarenhet i yrket. Stina 

beskriver:  

 

Jag märker att hen blir mer påverkad av akuta situationer även om hen hanterar det bra så 

behåller hen inte lugnet på samma sätt som rektor på den här skolan.  

 

Beroende på rektors erfarenhet kring elevhälsoarbetet skiljer sig arbetet åt på de olika 

skolorna. En rektor med längre erfarenhet i skolans värld är tryggare med sina arbetsuppgifter 
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än en som inte har lika lång erfarenhet. Saga och Fanny beskriver att de jobbar väldigt nära 

ledningen i många frågor men att det ibland kan bli förvirrande då det är flera olika rektorer 

och biträdande rektorer som har åsikter om olika saker som rör elevhälsoarbetet. Eftersom 

elevhälsans organisation som sagt nyligen har förändrats, har inte skolkuratorerna längre en 

gemensam chef utan är anställda av respektive rektor. Hur vissa situationer ska ledas och 

hanteras får rektor numera sköta utan skolkuratorns hjälp vilket Ebba uppger att det kan 

märkas i hens ledarskap där denne i vissa situationer kan upplevas som lite för hård. Fanny 

menar:  

 

Min rektor har ett ganska stort förtroende för mig, att jag utför det jag ska. Hen lägger sig 

inte i så mycket vad jag gör och hur jag gör det. Utan hen har ganska stor tilltro.  

 

Det finns en stor möjlighet att själv vara med och påverka hur arbetet ska se ut och att 

skolkurator själv kan välja att fördjupa och utveckla arbetet inom vissa områden. Även om 

många av uppdragen sker på eget initiativ så har flera av skolkuratorerna en god relation och 

kommunikation kring återkoppling av arbetsuppdrag och händelser på skolan. Stina beskriver 

att hon ser att rektor nyttjar hen ”för sin egen vinnings skull”, vilket hon menar är positivt. 

Både rektor och elever vinner på detta och Stina upplever att hennes kompetens blir utnyttjad. 

Majoriteten beskriver att relationen till rektor är bra eller till och med väldigt bra medan andra 

skolkuratorer beskriver avsaknad av en rektor som är engagerad och intresserad.  

 

Matilda beskriver känslan av att gå runt med ett litet dåligt samvete mot den av rektorerna 

som inte är ens chef och att kommunikationen med denne kanske inte är lika tät. Likaså tror 

hon att det kan finnas en liten dold rivalitet mellan dem då Matilda har en närmare relation 

med en av rektorerna även om hon beskriver båda rektorerna som kompetenta och fina 

människor. Informanten Ebba beskriver att hon och rektor tidigare hade mer av en kollegial 

relation där Ebba stöttade rektor i hens arbete. Det var ett stort organisatoriskt ansvar och 

mycket så kallat ”bollande” kring personalfrågor, skolutvecklingsfrågor och Ebba upplevde 

att hon fungerande som ett rektorsstöd. 

6.1.3 Rektors förtrogenhet med skolkuratorns kompetens 

Flertalet rektorer beskrivs som öppna och trygga med att skolkuratorerna gör vad de ska inom 

den sociala verksamheten på skolan. Skolkuratorerna upplever det som skönt ha detta 

förtroende. Saga beskriver:  
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I stor grad är det nog jag som bestämmer. Jag tänker att jag har fått det förtroendet och det 

mandatet av rektor. Hen litar på att jag gör vad som krävs.  

 

Iza nämner att när hon började arbeta som skolkurator och tog över vissa arbetsuppgifter från 

tidigare skolkurator så omformulerade hon arbetsuppgifterna så att de skulle passa henne. 

Både Sonja och Stina uppger att deras rektorer är väl insatta i vad en skolkurator kan arbeta 

med på grund av deras långa erfarenhet inom skolans verksamhet. Matilda menar att hennes 

rektor inte är insatt i vad en skolkurator kan göra men att det kanske har med 

omorganiseringen att göra. Fanny och Matilda menar att de ofta märker att det finns en stor 

kännedom om lagar som styr elevhälsans arbete men att skolkuratoryrket innebär mer än 

detta. Om det via Skolverket kommer ut ny information så har deras rektor ofta fått den 

informationen till sig. I början av hennes anställning vid skolan erbjöd rektor Fannys tjänster 

utan att Fanny visste om det men det har ändrats sedan de pratat om det. Iza menar att hennes 

rektor ibland vill åtgärda saker ganska snabbt, att det då är lätt att gå till kuratorn och att det 

då finns risk att bli lite av vad hon kallar en ”slasktratt”. Hon beskriver att hon behöver vara 

mycket tydlig i vad hon kan och inte kan göra.  

 

Arbetet kan delvis vara ganska ensamt om det inte finns en rektor att samarbeta med och 

Matilda beskriver:  

 

Första året fick jag känna in för det tar ett år just för det är ett sådant ensamarbete. Det är 

viktigt att ”bolla” och hitta sig själv och de rutiner som fungerar för mig. 

 

Matilda anser att det är svårt att börja ett arbete utan att ha någon rektor som 

vägleder hur arbetet ser ut på just den skola man arbetar på.  

6.1.4. Rutiner för handläggning för elevärenden. 

Stina menar att den typiska elevgången brukar vara att en personal tar kontakt med 

henne om det finns en oro kring en elev. Stina för sedan detta vidare till 

elevhälsoteamet där det diskuteras och det hamnar på någon profession som börjar ta 

tag i det som ska göras. Ibland leder det till att vårdnadshavare kallas på möte. På 

många skolor är eleverna även flitiga med att söka upp kurator på egen hand och 

utifrån det hjälper denne eleven vidare. Det kan vara allt från att ta kontakt med 
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vårdnadshavare, pedagoger eller externa kontakter. På Ebbas och Fannys skola är det 

inte alltid rektor får kännedom om vad för kontakter som gjorts medan Stina nämner 

att hennes rektor gärna vill ha kontroll och veta vad som sker. Sonja beskriver att allt 

lyfts på elevhälsoteamsmötet. Iza beskriver att hennes rektor ”har ett finger med i 

precis allting”. Det framkommer från alla informanter att personalen har lite högre 

förväntningar på att skolkuratorn ska kunna lösa enskilda situationer, än vad rektor 

har. Sonja uppger att:  

 

 Rektor har en lite mer realistisk bild på vad man kan göra som skolkurator, men lärare är  

 frustrerande och tror att man kan göra allt, så där kan vara ett glapp. 

 

Stina menar att hennes förväntningar på sig från rektor är ganska tydliga vilket hon upplever 

som skönt. Eftersom skolkurator har det psykosociala perspektivet så uppger de att andras 

förväntningar på dem är att de ska betrakta elevfrågorna från det perspektivet. Vad det 

perspektivet innebär kan dock skilja sig åt. Matilda menar att en annan förväntning är att man 

ständigt ska vara tillgänglig för både personal och elever. Iza menar:  

 

Det förväntas att jag ska ha ett litet trollspö, kanske så att jag lite magiskt ska lösa problem 

eller det som påverkar eleven negativt i skolan…..jag lämnar den här eleven i ditt knä och 

sen kan väl du skicka tillbaka eleven när du är färdig.  

 

Dessa förväntningar upplevs svåra att hantera när de många gånger är orealistiska.  

 

Sammanfattningsvis beskriver skolkuratorerna att arbetet skiljer sig åt beroende på vilken 

skola och vilken rektor de arbetar under. Arbetet beskrivs av de flesta som fritt även om ett 

par av dem upplever att rektorerna har ett stort behov av att ha kontroll över vad de gör. 

Beroende på det mandat skolkuratorerna får från rektor är de involverade i olika uppdrag och 

arbetsuppgifter även om skolkuratorerna har en stor möjlighet att rikta in sig och arbeta med 

det som de själva har intresse för. 

6.2 Skolkuratorers beskrivning av en ideal relation med rektor 
Alla skolkuratorerna beskriver de är ganska ensamma i sin profession. Många gånger har 

rektor en pedagogisk bakgrund, vilket förstärker den upplevelsen. Rektorerna är ofta mycket 

pålästa om Skollagen (2010:800) men utöver det är kunskapen om elevhälsoarbetet 

övervägande bristande enligt flertalet skolkuratorer.  
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6.2.1 Rektorns prioritering av arbetsuppgifterna 

En ideal situation beskrivs som en rektor som har kännedom om vad en skolkurator kan ta sig 

an för uppdrag och vad som är realistiskt. Att arbeta med stödsamtal kan vara till hjälp för ett 

fåtal men för att nå en större grupp elever behöver skolkurator och rektor arbeta övergripande 

för att nå ut till flera elever. Trots att det är lagstadgat att skolan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande ser verkligheten inte riktigt ut så. Behovet och önskan om att skolkurator ska 

arbeta med individuella samtal stämmer inte så väl överens med skolkuratorernas önskan om 

att jobba mer övergripande. Elin som inte haft någon stadigvarande rektor önskar att hon haft 

lite mer stöttande samtal från rektor så hon inte känt sig så ensam i sitt arbete. Även Saga 

önskar att hon hade mer diskussion och reflektion tillsammans med rektor, att de hade haft tid 

för djupare analyser, bland annat av rutiner kring arbetet med Likabehandlingsplanen och 

planen mot diskriminering och kränkande behandling. Saga önskar att all personal finge 

information om hur man arbetar vid kränkningar på just den skolan där de är anställda 

eftersom arbetet på olika skolor görs på olika sätt. En annan önskan från flera skolkuratorer är 

att få arbeta mer ute i klasser kring olika teman som exempelvis normkritik. Matilda beskrev 

att hon förstår att det är bra att gå ut i klasser men det var inte hennes mest spännande 

arbetsuppgift och att hon gärna slapp den delen. Eftersom skolkuratorerna arbetar i en 

pedagogiskt dominerad verksamhet upplever de att denna del av verksamheten i allt för hög 

grad ges företräde framför den elevsociala verksamheten. Ebba menar att om skolan varit 

bättre på att skapa ett trivsamt klimat bland alla de som vistas där så hade rektor inte behövt 

lägga så mycket tid och resurser på det akuta arbetet. 

6.2.2 Rektors intresse och engagemang för elevhälsoarbetet 

Iza önskar en rektor som kunde hålla i strukturerna och som satte sig lite utanför 

verksamheten för att kunna se det övergripande. En annan önskan är att det visades ett större 

intresse för vad en skolkurator kan göra, en större förståelse för att skolkurator har en djupare 

kompetens inom skolsociala frågor och att det kunskapsområdet inte kommer till användning 

på det sätt som det skulle kunna göras. Matilda menar att hon har ett stort intresse för att 

samarbeta med socialtjänsten och att hennes kunskap om socialtjänsten skulle kunna användas 

vidare i skolan för att få en ökad förståelse och kunskap kring de barn som har kontakt med 

socialtjänsten, att fungera som en stabil brygga mellan skola och socialtjänst. Det är så lätt att 

de här barnen, som flera kuratorer menar, ”faller mellan stolarna”. Sonja och Ebba framför att 

de har alltför lite tid till att diskutera övergripande frågor. Mycket tid går åt att diskutera 
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enskilda individer och när det är gjort finns det inte någon tid över för de större frågorna som 

kan vara till hjälp för många elever på skolan. Alla informanterna ansåg att de gärna ville 

skala ner på de individuella samtalen. Elin som hade mycket lite eller nästan ingen 

kommunikation med rektor berättar: 

 

Som ny så måste jag ju prata med någon liksom. Vad gör jag liksom? Jag har haft stöd av 

många som specialpedagog, skolsköterska och kurstorsgruppen men inte av rektor.  

 

Iza beskriver att det är mycket ”ångestdumping” hos henne både från pedagoger men även 

från rektor. ”Det ideala hade varit en rektor som stod för strukturen och höll i den”. I det 

förebyggande arbetet nämns även att arbeta mer med värdegrunden och att sätta strukturer. 

Det nämns att pedagogerna är ansvariga för arbetet men att skolkuratorerna ser att deras 

kompetens behövs i form av att vara med och hitta övningar, vara coachande. Alla 

informanterna ansåg att deras arbete utvecklades så mycket som de själv önskade. Saga menar 

att: 

 

Jag blir mer säker i min roll och när jag blir det känner jag att jag vågar vilket gjort att jag 

utvecklats mycket i min profession. 

 

Ett liknande uttalande görs även av Matilda. I kommunens kuratorsgrupp, som träffas cirka 

varannan vecka, dels för kuratorsmöten, dels för handledning och utbildning, har frågan lyfts 

om hur skolkuratorerna ska arbeta och hur skolkuratorerna ska prioritera sina arbetsuppgifter. 

Fanny menar att hennes arbete utvecklades utifrån hur behoven på skolan ser ut. Stina och 

Sonja menar å sin sida att de inte arbetat så länge och därför har svårt att svara på den frågan. 

Alla informanterna ansåg att rektor har en viktig och betydelsefull position i skolan. 

Skolkuratorns förhållande till rektor är mycket viktig och Iza beskriver att hennes relation till 

rektor verkar skilja sig lite från övrig personal. Iza beskriver:  

 

Jag har märkt att här på skolan att det är svårt att vara en del av lärargruppen, om det 

handlar om mig som person men jag tror inte det. Jag tror att det mer handlar om att jag har 

någon sorts expertroll på skolan. 

 

Rektor beskrivs inte bara som chef utan även som en person som behöver stötta skolkuratorn 

eftersom dennes roll är lite speciell på skolan. Rektor har även den formella makten att styra 

över verksamheten även om det är viktigt att samverkan fungerar väl. Ebba beskriver:  
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Det är i förhållande till rektor som jag kan få eller inte få det jag behöver. Utveckling av 

min egen person i min profession. Påfyllnad och så vidare. 

 

Samverkan beskrivs som att om den inte fungerar mellan rektor och skolkurator så får inte 

skolkurator det mandatet som behövs för att kunna bedriva sitt arbete på bästa sätt. Sonja 

beskriver att elevärendena på hennes ena skola följer en ganska strikt gång varför hon behöver 

ha med sig rektor i beslut för att kunna jobba vidare med vissa frågor. Stina beskriver att hon 

ibland kan uppleva att hennes rektor är väldigt hård i sin ton och i sitt sätt. Stina önskar att 

hennes rektor hade en lite mjukare framtoning både vad det gäller samtal med elever, 

vårdnadshavare och personal. Stina menar att det ibland kan försätta henne i situationer som 

kan bli lite pinsamma men att det är svårt att säga något eftersom hon vill vara lojal mot 

rektor i exempelvis möten med vårdnadshavare. Stina menar: ”Ibland blir det jobbigt när hen 

visar den där vassa sidan mot föräldrar”. Hon menar att hon ibland kan fungera som någon 

slags katalysator genom att säga: ”Var det så här du menade?” 

 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga skolkuratorer att de är ensamma i sin profession på en 

arbetsplats som till största delen är präglad av pedagogisk verksamhet. Skolkuratorerna 

upplever att det saknas en djupare förståelse för hur de kan användas för att nå ut till flera 

elever. Det är svårt att driva sociala frågor av mer övergripande karaktär, något som 

skolkuratorerna anser skulle få dem att nå fler elever än då de arbetar med enskilda elever i 

samtal. Skolkuratorerna anser att de har stor nytta av varandra både då det gäller diskussioner 

kring enskilda elever och deras behov samt hur de ska arbeta mer övergripande i 

verksamheten. 

6.3 Skolkuratorers förslag för att utveckla nuvarande situation 
Från Matilda framkommer att kommunens rektorer inte fått någon utbildning kring elevhälsa i 

samband med omorganisationen. Hon menar att det gäller för alla yrkesgrupper inom 

elevhälsan, som många gånger arbetar nära varandra. Genom utbildning skulle rektorerna 

kunna få en betydligt bättre bild av vad skolkurator kan göra, vilket skulle skapa en 

gemensam uppfattning i hela kommunen, då det annars uppstår en risk att skolkuratorernas 

uppdrag börjar skilja sig åt så mycket att det i förlängningen drabbar de enskilda eleverna. 

Stina säger att hon önskar att rektor ibland kunde vara lite tydligare med att fördela 

arbetsuppgifter då hon ibland upplevt att det blivit missförstånd. Det uppstår då enligt Stina 

det ”klassiska problemet” att personalen uppfattar att elevhälsoteamet inte gör något. 
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Förväntningarna är stora vilket påverkar Stina och en önskan är alltså att rektor blev tydligare 

med vad elevhälsoteamet bör göra och att skolkuratorns arbetsuppgifter blev mer kända för all 

personal på skolan. Iza och Saga håller med Stina om detta. Det är oerhört viktigt att det finns 

rutiner och att de är tydliga. Saga menar att det bör finnas en tydlighet från rektor att ”så här 

gör vi på vår skola, så här behandlar vi folk och det här ska göras”. Saga menar att när det inte 

tas på allvar är det där det brister. Det finns regler, riktlinjer och visioner men när det inte 

följs blir det svårt att komma vidare med arbetet. Det som inte fungerar måste synliggöras och 

skolan måste ta konflikterna för att komma till rätta med problemen. Flertalet skolkuratorer 

menar att de önskar bli mer delaktiga i organisationsfrågor. Hur jobbar elevhälsan vidare med 

frågor som rör den? Elin och Fanny menar att rektor måste ha en stabil roll i dessa frågor. 

Skolorna behöver jobba mer övergripande på frågor som exempelvis hur gör vi rasterna bättre 

så att fler barn och ungdomar känner sig trygga? Ebba uppger att elevhälsofrågorna behöver 

prioriteras: 

 

Elevhälsofrågorna kommer före pedagogiken. För bemötande kommer före pedagogiken. 

Att vi har ett helt annat grepp om det på skolorna. Jag vill utveckla det här och inte bara stå 

och stampa på samma ställe. 

 

Som skolkurator innebär det ofta att arbeta länge och tålmodigt kring eleverna och det är 

viktigt att övrig personal inte tror att det inte är någon ”kvickfix” att blanda in skolkurator 

eller någon annan elevhälsopersonal. 

6.3.1 Önskemål om förebyggande och främjande arbete 

Kommunen har en övergripande elevhälsoplan, likaså har skolorna lokala 

arbetsbeskrivningar. Sonja menar att för att uppnå den ideala situationen så skulle det behövas 

mer tid på skolorna. För att få till förändringar tar Ebba upp frågan med rektor och säger: ”Jag 

vill att du driver den här frågan”. Elin menar att hon skulle kunna ta upp önskan om 

förändring genom att förklara vad hon brinner för. Saga försöker att vara tydlig och lyfta 

saker med berörda personer för att det ska bli en bra dialog. Detta leder förhoppningsvis till 

att det åtgärdas och förbättras. Saga menar att hon känner att hon blir lyft av rektor att föra 

fram saker på detta sätt. Ebba har föreslagit att det skrivs ihop ”case” och genomförs 

utvecklingsdagar men det är inte något som prioriterats. Både Ebba och Saga uppger att deras 

kommunikation med rektor är rak och tydlig.  
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Skolkuratorerna uppger att de tar hjälp av andra i elevhälsoteamet för att driva frågor. 

Flertalet nämner att de har en nära samverkan med skolsköterskan. En annan fördel kan vara 

att sitta med i Trygghetsgruppen eller en liknande grupp och på så sätt vara en länk mellan 

skolan och elevhälsoteamet. Sonja som har ett elevhälsoteam där precis alla elevhälsofrågor 

tas upp. Framförallt diskuteras tryggheten i skolan. Stina menar att hon inte tycker att det 

behöver göras så mycket förändringar men skulle uppskattat om rektor kunde vara tydligare 

mot personalen genom att säga: ”Det här är inte Stinas uppgift”, något som hade underlättat 

situationen. Matilda och Iza uppger att de själva inte har gjort så mycket för att få till 

förändring då det inte har upplevts som att det varit läge för att ta upp detta pga. att 

situationen kring organisationen i skolan varit turbulent. 

6.3.2 Önskemål om strukturerade uppföljningar  

Uppföljningar på kort sikt görs på en del skolor i form av uppföljning av föregående veckas 

protokoll. Där kan man se vem som har varit ansvarig för vissa punkter och via det få en 

återkoppling. På en del skolor görs inte uppföljningar och utvärderingar på något strukturerat 

sätt utan det diskuteras mer vad elevhälsoteamet egentligen jobbat med för frågor samt varför 

saker utvecklats som de gjort. Vad gäller de egna individuella samtalen så är det svårt att få 

veta vad som hänt med eleven om denne slutat komma på samtalen. Ibland, säger Fanny, ”kan 

det komma återkoppling då någon pedagog säger att vi pratade om det på utvecklingssamtalet 

och det verkade vara bättre nu”. Att göra uppföljningar kan vara svårt eftersom man då 

behöver stanna upp och tänka efter i en situation när verksamheten bara rullar på. ”När jag 

själv tar den tiden så märker jag att det är bra” säger Saga. Elin menar att utvärderingar bara 

görs i hennes eget huvud men att det skulle vara bra att göra det mer systematiskt och det är i 

behov av att utvecklas.  

 

Sammanfattningsvis har det givits flera förslag om hur förbättringar kan ske i relationen till 

rektor. Strukturerade uppföljningar skapar underlag för utvärderingar som kan vara 

användbara i de fall skolkurator arbetar på uppdrag av rektor. Sådana uppföljningar kan visa 

vilka arbetssätt som är framgångsrika respektive mindre framgångsrika i skolsociala frågor 

och läggas till grund för beslut om vilka rutiner som bör förändras, avskaffas eller fortsätta att 

tillämpas. Förslagens utformning har i hög grad varit beroende av hur de enskilda relationerna 

mellan skolkurator och rektor har sett ut. Många förslag går ut på att riktlinjer och arbetssätt 

behöver struktureras och bli tydligare. Alla skolkuratorerna är överens om att uppföljningar 

och utvärderingar är en stor och viktig del som kommer i skymundan för allt pedagogiskt 
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arbete. Kortare utvärderingar i form av att följa upp enskilda insatser görs men önskan är att 

det görs mer regelbundet och på arbetsgruppsnivå genom att analysera vad som är bra och 

mindre bra i arbetsgruppens sätt att samverka, för att arbetet ska utvecklas. 

6.4 Gemensamma förslag för en positiv utveckling 
En tydlig önskan från alla informanter är att ha en fast struktur med en rektor som leder 

arbetet i rätt riktning och utan att det sker alltför många rektorsbyten. Dessutom efterfrågas 

tydliga rutiner kring vad som ska göras i vissa situationer och på vilket sätt. Detta kan både 

inbegripa anmälningar till socialtjänst samt olika rutiner i både kränkningsärenden, 

anmälningar till elevhälsoteamet samt hur skolan ska arbeta förebyggande och främjande i 

skolan.  

 

Det önskas även ett större intresse för det skolsociala arbetet då flertalet skolkuratorer 

upplever att deras arbete blir åsidosatt i den annars så pedagogiskt präglade verksamheten. 

Uppdragen kan komma till skolkurator på flera olika sätt vilket ibland kan vara förvirrande då 

det saknas tydlighet kring hur de ska fördelas. Strukturen fallerar ibland och då blir det rörigt. 

Elin har helt nyligen fått en rektor som hon beskriver: ”Jag har en rektor, som ser mig och 

som bryr sig lite grann”, sagt med innebörden att det är otillräckligt men dock bättre än 

tidigare. Tidigare rektorer har varit flera och kortvariga och de har enligt Elin inte varit det 

minsta intresserade av henne eller av skolkuratorsprofessionen. Hon beskriver dem:  

 

Sköt dig själv så sköter jag mitt ungefär. De har inte haft nån aning om vad jag gjort. Jag 

har inte haft någon dialog med rektor förutom när man sitter tillsammans med rektorerna på 

elevhälsoteamsmöten. 

 

De rektorer som varit på skolan innan har alltså varit temporära och hela tiden verkat vara på 

väg någon annanstans i karriären vilket i Elins fall lett till att det har varit svårt att sätta sig in 

i skolkuratoryrket då hon är relativt ny i yrket. Det är inte bara Elin som har erfarenhet av byte 

av rektorer. Saga beskriver att: ”Rektorsbyten gör att det kommer nya riktlinjer” vilket kan 

göra det svårt att arbeta eftersom varje rektor har olika frågor de vill driva mer eller mindre. 

Det händer ofta att vissa rutiner som någon rektor beslutat om inte hunnit sätta sig i 

verksamheten förrän det är ett nytt rektorsbyte på gång och då fallerar det som ännu inte en 

del av organisationen och då blir det rörigt. 
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Genomgående svarade alla skolkuratorer att de ville arbeta mer med det förebyggande och 

främjande elevhälsoarbetet på skolan. Matilda menar också att ”mer kunskap ger mer 

förståelse varför man gör som man gör”. Förhoppningsvis minskar därmed ifrågasättandet och 

ökar möjligheten att kunna arbeta mer övergripande. Detta är något som skulle kunna tas upp 

med rektor enskilt och/eller diskuteras i elevhälsoteamet. De önskar en större tydlighet från 

rektor samt att tid mer avsätts för diskussion kring elevhälsofrågor. Saga menar att 

bemötandet är grunden för en bra skola. Alla anställda på skolan ska ha möjlighet att delta och 

få tid till att reflektera och prata om det som är allas ansvar, att kunna bli effektiva och få tid, 

att kunna fundera över ”vad gör jag mest” och ”varför gör jag det”.  

 

Flertalet skolkuratorer menar att det är viktigt att undersöka hur flera elever kan få nytta av 

information om skolmiljön som framkommer i enskilda fall. Det som är bra för en elev är ofta 

bra för flera elever. Genom att arbeta mer förebyggande och främjande skulle en del av det 

arbete som görs i dagsläget kunna rationaliseras bort. Att kunna lägga detta på en högre nivå 

än rektorerna så att rektorernas chef förstår att det här med elevhälsa är ett område som kräver 

mer arbete på en övergripande nivå. Att tydliggöra vad skolkuratorn faktiskt kan åstadkomma 

är viktigt för att rektorerna ska kunna bli bättre chefer. I längden skulle det även gynna 

eleverna.  

 

Sammanfattningsvis beskriver alla skolkuratorer att de önskar arbeta mer förebyggande och 

hälsofrämjande. Likaså önskar de att rektor hade en större kunskap om 

skolkuratorsprofessionen. 

6.5 Sammanfattning 
Det som framkommit är att rektorernas uppfattning om hur skolkuratorerna ska användas i 

skolans organisation varierar från person till person. Arbetsbeskrivningar eller arbetsplaners 

ser olika ut eller saknas helt då vissa skolkuratorer inte känner till om det alls existerar någon 

på skolan. Konsekvenserna av att rektor inte känner till hur skolkuratorerna kan användas i 

verksamheten kan leda till brister i samverkan vilket på sikt kan innebära att det förebyggande 

och främjande arbetet på skolan hämmas. Arbetet blir istället till stor del åtgärdande på ett sätt 

som inte står i överensstämmelse med Skollagen (2010:800). Skolkuratorernas arbete och 

kompetensområden behöver förankras i organisationen så att det blir känt av all personal. De 

intervjuade skolkuratorerna hade många individuella kontakter vilket bidrog till att de inte 

kunde nå ut till skolans alla elever i den mån de önskade. Detta behöver göras med stöd av 
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rektor som har det övergripande ansvaret. Görs inte detta skapas en osäkerhet hos både rektor 

och övrig personal om vad skolkurator egentligen har för arbetsuppgifter, med bristande 

samsyn som följd. Skolkuratorernas upplevelser är att det pedagogiska arbetet i skolan går 

före bemötandet vilket de anser behöver ske i omvänd ordning, det vill säga att personalens 

bemötande av eleverna blir viktigare än pedagogiken och kunskapsinhämtningen. Vid ett bra 

bemötande följer mycket annat positiv för eleverna menar skolkuratorerna. Det behövs alltså 

tydliga riktlinjer som blir kända för all skolans personal. På flera skolor fanns sådana riktlinjer 

men det är oklart hur väl kända de var av skolans personal. Studien visar att uppföljningar och 

utvärderingar inte görs i den omfattning som borde ske. Kortare insatser i form av att följa 

upp föregående veckas protokoll görs men det ges lite tid till att arbeta med hur skolan i 

grunden kan ändra vissa rutiner, arbetssätt och planer för att utveckla verksamheten.  
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7. Analys och diskussion 
I följande avsnitt utvecklas resultatet av studien samt binds samman med den 

multidisciplinära problemlösningsmodellen som också presenteras. Likaså binds studien 

samman med tidigare forskning och annan relevant litteratur. Både likheter och skillnader 

jämförs i förhållande till studiens syfte och problemformulering. I den avslutande 

diskussionen förs resonemang om studiens för- och nackdelar vad det gäller valet av metod 

och teori.  

7.1 Skolkuratorns beskrivning av nuvarande relationen med sin 

rektor  
I intervjuerna framkommer det att informanterna uppger att de har en bra relation till sina 

rektorer. Flera skolkuratorer betonar att de känner att de har ett mandat från rektor att arbeta 

med de frågor som berör dem mest. En del rektorer är mer involverade i skolkuratorernas 

arbete än andra medan Stina och Izas rektorer gärna vill vara med och styra, vilket ibland kan 

upplevas både som påfrestande samtidigt som det är bra att ha en engagerad rektor. Få 

skolkuratorer hänvisar till kommunens elevhälsoplan samt skolornas egna elevhälsoplaner när 

de beskriver sina arbetsuppgifter, även om elevhälsoplanernas arbetsbeskrivning är påfallande 

övergripande. Ingen av skolkuratorerna gör upp en arbetsplan tillsammans med rektor så som 

D-Wester (2005) likt Akademikerförbundet SSR (2015) föreslår att det bör göras inför varje 

nytt läsår. 

 

Samtliga skolkuratorer beskriver att de inte alltid är överens med sin rektor om hur de ska gå 

vidare med en situation. Dewey (1910) menar att tänkandet sker i olika steg och att när en 

svårighet eller ett problem uppstår så försöker vi människor att lösa det. De skiljer sig mycket 

åt mellan skolkuratorerna om hur problem/ svårigheter framkommer. De kan handla om större 

frågor till mindre frågor som behöver förändras. Genomgående är dock att det generellt 

saknas en fast struktur och att skolkuratorerna saknar en rektor som är mer insatt i vad en 

skolkurator kan åstadkomma och arbeta med på en skola. Vad en skolkurator uppfattar som 

problematiskt i relationen till en av sina rektorer behöver inte vara likadant med en annan 

rektor. Dewey (1922) anser att människors vanor förändras över tid och att konsekvenserna av 

detta blir att människor, i det här fallet skolkuratorer och rektorer, gör vissa överväganden vid 

problemlösning. En skillnad dem emellan kan ju vara att de har olika erfarenhet av att hantera 

ett och samma problem. Vad en skolkurator upplever som problem behöver inte 

nödvändigtvis uppfattas som problem på en annan skola. Thomas teorem säger: ”If men 
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define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & Thomas s 572). Om 

skolkuratorerna upplever problem och svårigheter så är det deras upplevelser som är verkliga 

men även deras ansvar att ta tag i problemet för att komma vidare med arbetet. Det är inte ens 

säkert att rektorerna uppfattat något som problematisk bara för att en skolkurator gör det. 

Detta blir exempelvis mycket tydligt när Stina uppger att hon tycker att rektor är för hård i sitt 

förhållningssätt till vårdnadshavare. Stina upplever att hon hamnar i en svår situation i sin 

relation till rektor då hon upplever att det finns en lojalitet mot denne. Stina har funderat ut 

vad hon behöver göra för att föra fram detta men väntar på rätt tillfälle då hon inte vill riskera 

att påverka relationen till rektor som för det mesta fungerar bra. Enligt Baars och Gage, 

(2010) skulle detta kunna ses som att Stina har funderat ut vad som är problemet och vad hon 

vill uppnå. Hon har dock lång väg att gå från att ta sig från det inledande stadiet till att uppnå 

det önskvärda tillståndet.  

 

Perlman (1957) skriver om det uppgiftcentrerade förhållningssättet där problem och 

svårigheter kan analyseras på ett strukturerat och uppmärksammat sätt i en aktuell situation. 

Tanken med detta är att de inblandade förhåller sig till ett aktuellt problem utifrån en 

kontraktsskrivning. En kontraktsskrivning skulle kunna beskrivas som en arbetsplan för 

skolkurator som denne och rektor diskuterat redan innan den uppkomna svårigheten. 

Lösningen underlättas av att rollfördelningen och kompetensområdet har fastställts i förväg.  

 

Relationen mellan rektor och skolkurator har för informanterna förändrats i samband med 

omorganiseringen för de skolkuratorer som varit med i båda organisationerna. När nu rektorn 

har blivit skolkuratorns chef, är det inte längre möjligt att på samma sätt som tidigare 

diskutera med denne vad som är jobbigt i arbetet eller att fungera som ett känslomässigt stöd. 

Det kan vara en känsla av att dels ha förlorat ett tidigare gott stöd i yrkesutövningen, men 

hade den förändringen inte skett så hade förmodligen relationen till rektor blivit snedvriden. 

Sagas och Fannys erfarenhet av att arbeta nära ledningen kan sägas vara både positiv och 

negativ. De får en god insyn i vad som sker och vad som är aktuellt på skolan samtidigt som 

de upplever att det är flera olika personer som har åsikter om vilka saker som ska göras och 

hur. Ett tydligt ledarskap med styrning, struktur och samsyn saknas ibland vilket försvårar 

arbetet för både rektor och skolkuratorn. Det blir även svårt för rektor att veta vad 

skolkuratorerna kan bistå med. Omvänt nås inte skolkuratorerna av relevant information, 

bland annat pga. av att de inte fått något tydligt mandat från rektor. En orsak till detta kan ju 

vara att rektor inte har tillräcklig kännedom om vad som en socionomutbildad skolkurator kan 
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göra. Detta stämmer väl överens med tidigare svensk forskning (Backlund, 2007; Isaksson, 

2016) som visar att skolkuratorns arbete kan utföras på olika sätt vilket i sin tur skapar 

oordning. Dewey (1922) menar att människor kan göra misstag då de inte har en fullständig 

bild av saken och att det därför kan ske misstag. Genom att inte ha kunskaper kring 

skolkuratorsrollen så kan missförstånden bli ännu större än de behöver vara.  

 

Skolkuratorns roll är till stor del avhängig rektors vilja och kunskap om kuratorns uppdrag. 

Får skolkuratorn inte något tydligt mandat av rektor blir det svårt att formulera några tydliga 

förväntningar på denne. Likaså kan det vara bra att använda de arbetsbeskrivningar som finns 

i organisationen. Beroende på hur smidig/ osmidig skolkuratorn är kan uppdragen variera 

stort. Om rektor inte har ett tydligt ledarskap med god kännedom om skolkuratorns roll och 

om organisationen i stort kan det fungera väl. Om rektors ledarskap är svagt kan det "poppa 

upp" informella ledare som tycker och tänker mycket kring vad skolkuratorn bör göra. Vid 

samtalen tas det flera gånger upp att det finns en förväntan eller önskan att kurator ska "fixa" 

problemet genom att som Iza uppger använda ett trollspö. 

 

Om det inte kommer några riktlinjer från rektor blir det svårt att veta hur skolkurator ska 

förhålla sig till de arbetsuppgifter som finns. Detta stämmer väl överens Isakssons (2016) 

avhandling där professionerna är löst sammankopplade till skolans organisation. Det skapas 

arbetsuppgifter utifrån utbud och efterfrågan beroende på vem som framför önskningar och på 

vilket sätt. Det finns krav och förväntningar från skolans olika yrkeskategorier och dessutom 

har skolkuratorn själv frågor som hen anser behöver drivas och arbetas med. Dessa frågor kan 

vara lättare eller svårare att lösa beroende på den stöttning som finns att tillgå, framför allt hos 

rektor. Om rektor inte är receptiv för detta förefaller arbetet bli mycket svårare då 

skolkuratorn i så fall ensam eller eventuellt med stöd av någon annan teammedlem i 

elevhälsoteamet försöker driva arbetet på egen hand. Förutom en gott förhållande till rektor är 

det även viktigt att arbeta för att kommunikationen ska fungera till de övriga 

yrkeskategorierna. Stina nämner att den ”klassiska” uppfattningen är att personalen anser att 

elevhälsoteamet inte gör något. När det är otydligheter från rektor sprider sig detta i alla led 

och det påverkar i slutändan den enskilda eleven. Likaså är det lätt att det skapas 

uppfattningar om ”vi” och ”dom” mellan elevhälsoteam och skolans övriga personal. 

Backlund (2007) ställer sig tveksam till skolkuratorns konsultationer med pedagoger då det 

ger mindre tid till individuella kontakter med elever, vilket går emot vad skolkuratorerna i 

studien önskar. Skolkuratorerna i den här studien anser att de vill ha mindre tid för 
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individuella samtal för att istället kunna nå fler elever genom att arbeta mer övergripande. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att sedan Backlund (2007) skrivit sin avhandling har den 

nya skollagen (2010:800) införts, där skolkurator ska arbeta mer förebyggande och 

hälsofrämjande. Det har även kommit nya riktlinjer från Akademikerförbundet SSR (2015) 

om hur skolkuratorer ska arbeta. 

7.2 Skolkuratorers beskrivning av en ideal relation med rektor  
Pettit och Ohlsson (2013) menar att flera olika metoder kan integreras med varandra och där 

en modell slutar tar en annan vid vid problemlösning. Vilket talar för att varje skolkurator och 

rektor får hitta sin ”ideala” relation för att på bästa sätt nå framgång kring det skolsociala 

arbetet. Speciellt svårt kan det vara att vara ny i yrket och man därför inte haft möjlighet att 

prova på att jobba med flera olika rektorer, eftersom alla har sitt eget sätt att arbeta kring 

skolsociala frågor. Pettit och Ohlssons (2013) modell innehåller därför endast tre olika steg 

som är: den nuvarande situation, den önskvärda situationen och det som finns däremellan.  

 

Att hitta sin plats som ensam skolkurator på en skola kan vara svårt och det beskrivs att deras 

nätverk i kommunen är ett gott stöd för nyblivna skolkuratorer men även för de som arbetat 

längre. Yrket är ganska ensamt vilket gör att skolkuratorn är beroende av de personer som 

finns runt om i verksamheten. Det förekommer en omfattande stöttning i de gemensamma 

träffarna där kommunens skolkuratorer träffas, både vid de separata handledningsträffarna 

och träffarna som ordnas av skolkuratorerna själva. I gruppen får de som är nya i yrket 

möjlighet att fråga de mer erfarna skolkuratorerna och vid träffarna kan alla gå därifrån 

”påfyllda” med energi och med återkoppling om hur arbetet ska löpa vidare i knepiga 

situationer.  

 

I intervjun med Iza framkommer att hon upplever att det är svårt att bli en del av 

lärargruppen. Hennes roll som expert inom det sociala fältet gör att hon är en del av skolan 

men ändå inte. Det kan dels handla om en okunskap både om vad hon gör och om vad 

pedagogerna och annan personal kan använda henne till. Det är av stor vikt att skolkuratorns 

roll förankras i organisationen och att kuratorn får hjälp med detta av rektor. Som skolkurator 

är det annars lätt att bli isolerad i sin roll.  

 

Att kunna utvärdera insatser tidigt är viktigt för att kunna sätta in rätt insatser i ett tidigt 

skede, såsom att kunna upptäcka när något eller någon elev inte är på väg åt rätt håll. Flera 
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problemlösningsmodeller (Dewey, 1910; Zelato et al, 1997; D'Zurilla & Goldfried, 1971; 

D'Zurilla, 1986) betonar vikten av att utvärdera under arbetsprocessen och vikten av att 

ompröva om det inte fungerar. Genom att föra en diskussion kring utvärderingar skulle inte 

bara problemlösning mellan skolkurator och rektor kunna dra nytta av dessa 

problemlösningsmodeller utan även mellan andra professioner inom skolan.  

 

Skolkurator kan ur ett hierarkiskt perspektiv ses som en person som står under rektor då rektor 

är beslutsfattare varpå skolkurator är beroende av det mandat som skolkurator ges av rektor 

och vad som kommuniceras ut till skolans personal. Då förväntningarna inte alltid stämmer 

överens med verkligenheten är det av stor vikt att detta kommuniceras ut till personalen för att 

skolkurator ska kunna göra ett gott arbete. Det kan dock bli svårt då Iza i vissa sammanhang 

även hade en rektor som hade höga förväntningar på henne. Skolkuratorerna menar att 

samverkan med skolans rektor och personal ibland ”krockar” då det finns en önskan om att 

skolkurator ska ”fixa” elever med sitt ”trollspö”. En annan faktor kan vara att organisationen 

är toppstyrd med en rektor som har det övergripande ansvaret för skolans hela verksamhet. 

Skolkurator har liksom rektor lagar och riktlinjer att förhålla sig till i sitt arbete.  

 

Att en stor del av arbetsuppgifterna handlar om elever som mår dåligt, vilket stämmer väl 

överens med Danielssons avhandling (2010) där det framkom att många ungdomar har en 

önskan om att träffa någon vuxen. Likaså stämmer det överens med Karlsson (2013) som 

menar att en stor del av arbetstiden går åt till att arbeta med psykisk ohälsa. 

 

Sonja beskriver att hon uppskattar att hennes rektor har en mer realistisk bild av vad hon som 

skolkurator kan åstadkomma. Skolans övriga personal har alltför högt ställda förväntningar 

vilket kan betyda att kommunikationen angående skolkuratorns arbetsuppgifter inte nått ut till 

all personal. Dels kan det bero på kommunikationen men även bero på den okunskap som 

vissa rektorer har kring arbetsuppgifterna. Skolkurator har en roll som innebär att man på ett 

sätt är en del av skolan men att skolkuratorn ändå inte riktigt räknas utan står utanför. Ligger 

den nära rektor eller kan pedagogerna anförtro skolkuratorn sitt missnöje om hur personal 

ibland upplever att elever ”faller mellan stolarna”? Blir samverkan med rektor alltför nära 

finns det en risk att bli isolerad både till pedagogerna och till de andra medlemmarna i 

elevhälsoteamet, om samverkan med rektor fungerar bättre mellan vissa professioner. 
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Många pedagoger skickar ibland ensamma elever till skolkuratorn i tron att problemen ska 

lösas och att de får tillbaka en elev som ska fungera i klassrummet. Skolkuratorerna upplevde 

en stor frustration kring detta och uppgav att de hade önskat mer stöd av rektor. Som 

skolkurator är det svårt att ensam få till ett ändrat förhållningssätt hos personalen om inte 

rektor är den som driver frågan. 

 7.3 Vad har skolkuratorerna för åtgärdsförslag för att utveckla den 

nuvarande situationen? 
Alla skolkuratorerna har flertalet förslag till hur de kan förändra sin nuvarande situation till 

det bättre. Detta kan jämföras med den ”brainstorming” eller form av olika förslag som kan 

diskuteras fram i problemlösningssituationer (Perlman; 1957; 1962; D'Zurilla; 1986; D'Zurilla 

& Goldfried, 1971; Dewey 1910; 1922). Vissa beskriver att de redan är på väg och har en rak 

och givande diskussion med sina rektorer. Det framkommer dock att relationen till den rektor 

som är skolkuratorernas chef verkar vara den som kommunikationen fungerar bäst med. Som 

framgått av Stina och Sonja ovan så ser relationen till deras olika rektorer helt olika ut. På 

skolorna där de arbetar ett färre antal timmar upplever de att de har en mer konsultativ roll.  

 

I resultatet framkommer att flertalet skolkuratorer saknar tydliga riktlinjer från rektor och att 

det finns en brist på struktur. Då riktlinjer saknas i arbetet är det svårt för skolkuratorerna att 

veta vad som ska prioriteras. Det skulle kunna tolkas som om skolkuratorerna själva behöver 

definiera vad som ska göras i organisationen men även om de skulle göra det blir inte arbetet 

fullgott utan ett tydligt stöd från rektor som står för det övergripande ansvaret i verksamheten. 

Perlman (1957) menar att en kontraktsskrivning är ett bra alternativ i 

problemlösningssituationer. 

 

Ett kontraktskrivande skulle kunna liknas med Akademikerförbundets rekommendationer 

(2015) om ett göra upp en årlig plan för hur skolkurator ska arbeta i verksamheten, något som 

även föreslås av D-Wester (2005). En arbetsplan skulle vara ett redskap för att strukturera upp 

skolkuratorernas vida uppdrag. Av flera skolkuratorer framkommer att det är svårt att veta 

vad det är som ska prioriteras om samverkan inte fungerar. Utan tydliga direktiv står 

skolkurator ensam och det blir svårt att ensam stå emot de förväntningar som krockar med 

verkligheten då de inte överensstämmer. När tydliga mål saknas kan det uppstå misstro och 

konflikter samt även skapa en ”vi-och-dom-känsla” både i relationen mellan rektor och 

skolkurator och mellan de båda professionerna och skolans personal. Vid förebyggande och 
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främjande arbete är det viktigt att inte komma in för sent. Skolkuratorerna menar att det är lätt 

att olika professioner fastnar i sina gamla roller istället för att gemensamt fundera ut hur 

verksamheten kan förbättras. För att förbättra en situation eller ett problem krävs oftast 

gemensamma insatser på flera plan för att en positiv förändring ska komma till stånd. En källa 

till lärande skulle kunna vara att tillsätta ett reflekterande team som gemensamt diskuterar en 

situation eller ett problem. En annan viktig del vore att organisera elevhälsans uppdrag så att 

rätt kompetens gör rätt saker. Skolans organisation är ytterst viktig och genom att koppla 

samman teori och praktik kan det bli möjligt. Det framgår även klart att det finns behov av 

enskilda samtalskontakter för vissa barn. Men många gånger är det behovet inte skolrelaterat 

vilket innebär att det inte är skolans uppdrag att samtala med dessa elever. Skolkuratorerna 

uppger att det ibland är svårt att hänvisa dessa elever vidare då de finns få instanser att göra 

det till. Bland annat har Bup blivit alltmer specialiserat vilket gör att de inte längre tar emot 

"enklare" barn eller de barn och ungdomar som ska fångas upp av första linjen.  

 

Det är sedan organisationsförändringen väldigt oklart vem som ansvarar för vad. Tidigare var 

det en och samma chef som ansvarade för alla skolkuratorsfrågor. Nu är det oklart vem som 

ansvarar för att de mer övergripande skolkurativa arbetsuppgifterna ska bli lika för alla elever 

i kommunen. En önskan är att detta blir klarlagt men det är svårt för skolkuratorerna att veta 

hur denna önskan ska föras vidare då de inte längre har samma chef. En av skolkuratorernas 

åtgärdsförslag har varit att föra den vidare till rektorernas chefer.  

 

Rektors roll kan således vara avgörande för de arbetsuppgifter som tilldelas skolkurator. 

Rektor visar all personal inom skolan vad för frågor som är viktiga. Skolkuratorerna känner 

sig även betydelsefulla då de ges utrymme att vara med och hjälpa rektor att styra upp frågor 

kring elevhälsoarbetet som rör skolkuratorns psykosociala område. Rektor har även stora 

möjligheter att låta skolans personal förstå att skolkurator inte har något ”trollspö” som kan 

förändra saker. Rektor behöver låta personalen veta vad för frågor som skolan kan hjälpa till 

med och vad som ligger utanför skolan. Det är även av stor vikt att låta personalen förstå att 

ärenden inte bara kan lämnas över till skolkuratorn utan att alla elever är allas ansvar på 

skolan. Genom att hjälpas åt kan det skapas möjlighet till förändring.  

 

Matilda och Iza har uppgett att de inte gjort något för att förändra situationen till det bättre. 

De menar att det inte är rätt läge då det sker mycket förändringar. De har önskningar men 

väntar in ”rätt tillfälle”. Som Matilda beskrivit innan så kan det vara känsligt att säga till sin 
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rektor att hen upplevs för hård i sin ton i vissa lägen. Det kan vara svårt med den här sortens 

förändringar då Matilda dels är beroende av sin rektor för en fungerande arbetssituation, hon 

tycker att det mesta är bra men hon behöver tänka på att behålla en bra relation till rektor och 

vill därför inte att relationen ska bli infekterad utan att de först lär känna varandra lite mer. En 

anledning kan ju faktiskt vara att relationen för det allra mesta är välfungerande och då kan 

det även vara lättare att ”stå ut” med något som fungerar mindre bra så länge det inte tar 

överhand. Stina nämner att hennes lojalitet vid möten ligger hos rektor men att detta är svårt 

då hon ibland upplever att denne är otrevlig mot exempelvis vårdnadshavare. Det kan vara 

svårt att veta var lojaliteten ska ligga hos skolkurator då det framkommer missnöje från 

personalen. Likaså kan det vara svårt att bli bärare av detta missnöje och föra fram det på ett 

bra sätt till rektor.  

 

Fanny upplever att hon ibland försöker att uppfylla de förväntningar som finns hos både 

rektor och pedagoger för att få till ett bra samarbete och för att skapa ett förtroende som det 

kan byggas vidare på. Skolkuratorns yrkesroll formas utifrån de visioner som rektor och 

annan skolpersonal har. Om rektor inte förstår eller inte är tydlig med vad som förväntas av en 

skolkurator kan bilden av denne bland övrig personal se mycket olika ut på skolorna. I 

empirin beskrivs skolkuratorer som har en mycket god samverkan med rektor vilket beror på 

att de har samma utgångspunkt vilket i sin tur påverkar arbetet. Det skapar en kontinuitet i 

skolan om det finns en gemensam grundsyn, målstyrning och organisation vilket på sikt 

gynnar både de anställda och eleverna. En del rektorer upplevdes ha en mycket god kunskap 

om vad skolkurator kan bidra med medan andra rektorer inte på något sätt visade skolkurator 

något intresse för det arbete som utfördes. Det är viktigt att det framgår vilket arbete som 

ligger inom ramen för skolans uppdrag, men det är lätt att det uppstår en konflikt om 

skolkuratorn inte anpassar sig och tackar ja till vad som egentligen är omöjliga uppdrag. Det 

kan diskuteras för vem skolkuratorn gör uppdrag som dessa. Är det för att göra något när 

skolan inte vet vad den ska ta sig till, är det för att få nöjda pedagoger eller är det för att 

skolan ska kunna nå framgång med eleven? När uppdrag kommer från andra professioner är 

det lätt för skolkurator att tappa fokus på sin egen yrkesroll och sitt eget uppdrag. 

7.4 Gemensamma förslag för en positiv utveckling 
Tydliga rutiner leder till att skolans arbete kring elever kan effektiviseras och att hjulet inte 

behöver uppfinnas om och om igen. När det finns förankrade rutiner och en stadga i hur de 

tillämpas vet all skolans personal vad som ska göras i vilken situation. Även om elevärenden 
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är olika och det finns en stor variation finns det även likheter i vad som kan fungera och inte. 

Om skolans arbete effektiviseras på detta sätt finns det då möjlighet att arbeta mer främjande 

och förebyggande. Det är dock viktigt att rutinerna är bra. Att skaffa nya rutiner som är bra 

kan ta både energi och kraft och det krävs träning för att det ska rota sig och bli något bra och 

en naturlig del av vardagen. Det krävs även visioner om hur det bör se ut när skolan är 

framme vid sitt mål. Det är inget som sker från en dag till en annan och det är även viktigt att 

låta sig själv misslyckas för att hitta kraft och gå vidare. En annan viktig faktor att ha med är 

att utvärdera och bestämma vem som är ansvarig för vad. När sker utvärdering? När revideras 

rutinerna? Om de inte fungerar, vem vänder jag mig till då? 

 

D'Zurilla (1986) definierar problemlösning som en självstyrd kognitiv process som 

uppkommit genom anpassningar. Genom att rektor och skolkuratorn tillsammans försöker att 

hitta lösningar genom olika former av anpassningar drivs arbetet framåt. Utöver det visade sig 

alla informanter ha åtminstone en nära relation med någon annan profession som de kunde ta 

hjälp av för att föra fram frågor som var viktiga för dem.  

 

Informanternas olika rektorer har olika erfarenhet vilket Stina beskriver genom att hon har en 

rektor med lång erfarenhet och en med kortare erfarenhet. Arbetet är till stor del beroende av 

hur relationen med rektor fungerar. Petitt och Ohlsson (2013) menar att flera olika 

problemlösningsmodeller kan användas tillsammans och att problemlösning många gånger 

kan liknas vid en sorteringsmaskin. Vilket mandat skolkuratorn får, hur det fångas upp av 

skolkuratorn och hur mottaglig denne är att ta sig an alternativt avvisa arbetsuppgifter. Hur 

arbetsuppgifterna styrs eller som i Elins fall inte styrs alls. Petitt och Ohlsson (2013) anser att 

problem kan delas upp i två kronologiska delar, först en där det svåra formuleras, därefter en 

där de delar som förklarar och åtgärdar problemet fördelas på en tidsaxel. Rektorsbyten 

skapar en stor frustration då olika rektorer har olika åsikter om vilka frågor som ska drivas 

och inte. Det kan leda till att tidigare viktiga frågor vid ett rektorsbyte bara lämnas utan att det 

sker något och att andra frågor och rutiner plötsligt ges företräde. Problemen blir i de här 

avseendena något som sträcker sig över tid och kan därför leda till både irritation och 

svårigheter för såväl den enskilda skolkuratorn i de mindre sammanhangen, som för arbetet i 

hela skolans organisation.  

 

En önskan som flera informanter har uttryckt är att det med hjälp av rektor skapas en 

förståelse bland hela skolans personal för att elevhälsoarbetet behöver prioriteras högre samt 
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att det finns en gemensam syn på elevhälsoarbetet, att en enskilds problem inte kan isoleras 

från klassen och pedagogen och att tidigt kunna hitta förhållningssätt som fungerar både för 

den enskilda eleven och som främjar arbetet kring hela klassen och skolan. Det finns många 

åsikter om hur detta ska åstadkommas och rektor kan vara mer eller mindre inblandad 

beroende på hur relationen ser ut.  

 

Om skolan har en väl fungerande samverkan kring hur elevärenden aktualiseras och en rutin 

för hur rektor och skolkurator ska bereda respektive arbeta vidare med dem gynnas alla av 

detta. En annan viktig faktor är att det förs en bra dialog med all skolans personal vilket 

inbegriper både pedagoger men även alla andra som arbetar runt omkring eleven. När 

skolkuratorer arbetar med kontinuerlig konsultation på rektors uppdrag har det visat sig ha en 

god effekt för både personal och elever. För att samverkan ska vara god krävs även en 

samverkan över tid och att det finns en tydlig struktur kring arbetet.  

 

Att rektor är tillgänglig är viktigt för att skolkuratorn ska kunna utföra sitt uppdrag på rätt sätt. 

Att även ha en kännedom om vad skolkuratorn kan sig an för uppdrag och den funktion denne 

kan fylla i skolans verksamhet för att eleverna ska kunna stödjas och utvecklas mot målen.  

 

I den multidisciplinära kunskapen om problemlösning är problemlösningen en balans mellan 

flera olika principer. Skolkuratorernas uppfattningar om relationen med sina rektorer är 

beroende av hur strukturen är uppbyggd och blir avgörande för hur det elevsociala arbetet 

hanteras inom skolans verksamhet. Genom tydlig stadga i verksamheten kan många av 

skolans sociala frågor utvecklas till det bättre. Erfarenheter av sociala frågor gör att 

skolkuratorerna kan verka för en bättre tillvaro för alla skolans elever men bara om de får det 

mandatet från rektor. Finns inte mandatet från rektor blir skolkuratorn ensam och arbetar på 

egen hand med stora frågor som inte får någon förankring i verksamheten och därmed kan 

inte lösningarna på de frågorna tas till vara och appliceras på fler elever med snarlika behov. 
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8. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att lyftas fram på ett tydligt sätt. Avslutningsvis 

kommer jag att föra fram förslag på vidare studier inom området. 

8.1 Studiens slutsatser 
Nedanstående Figur 1 visar likheter mellan olika problemlösningsmodeller inom filosofin, 

psykologin, socialt arbete och neurovetenskapen. Tillsammans visar de att det finns många 

grundläggande likheter inom de olika disciplinerna. I figuren visas vad som tidigare 

presenterats och är baserad på avsnitt 4. Figuren nedan visar flera olika modeller som används 

för att förstå min empiriska undersökning av relationen mellan skolkurator och rektor. 

Gemensamt för alla disciplinerna är att de beskriver hur ett problem behöver definieras och 

hur det behöver lösas. Vägen dit kan vara olika men det finns många likheter, vilket visas i 

nedan Figur 1. Utöver detta skiljer det sig åt vad det gäller erfarenheter och samspel med 

andra individer vid problemlösning. Dewey (1910, 1922) menar att de problem som vi möter i 

vårt dagliga liv är till för att lösas. Vidare menar han att det är en ständigt pågående process. 

När ett problem är löst tar ett annat problem vid. Petitt & Ohlsson (2013) betonar att individer 

vid problemlösning inte behöver begränsa sig till att följa en modell strikt utan att flera 

modeller kan avlösa varandra samt överlappa varandra.  
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Figur 1 Likheter mellan olika problemlösningsmodeller. 

Filosofi Psykologi Socialt arbete Neurovetenskap 
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Figuren ovan visar att det finns flera olika vägar att gå vid problemlösning och att flera olika 

discipliners sätt att hantera problemlösning liknar varandra. Figur 1 syftar till att på ett tydligt 

sätt visa detta. Det är individen själv som behöver ta ett initiativ till att lösa situationen 

antingen själv eller tillsammans med någon annan för att få hjälp och stöttning. När problem 

ska lösas är det viktigt att använda de resurser som finns hos individen. Genom att definiera 

problemet ska individen därefter fundera ut flera olika alternativa lösningar för att lösa 

problemet. Utifrån dessa ska att alternativ väljas. Genom att ta längre tid på sig i dessa steg 

blir ofta det alternativ individen väljer noga övervägt då både fördelar och nackdelar har vägts 

in. Skolkuratorerna i studien använder ett analytiskt tänkande vid problemlösning utifrån 

litteraturen (Dewey, 1910, 1922; D'Zurilla, 1986; D'Zurilla & Goldfried, 1971; Perman, 1957; 

Petitt & Ohlsson, 2013; Zelazo et al.1997; Baars & Gage, 2010). Det analytiska tänkandet är 

långsamt och noga övervägt för att på bästa möjliga sätt komma framåt vid en problematisk 

situation. Både fördelar och nackdelar har övervägts. Tankeprocessen är en ständigt pågående 

process och utvecklas ständig för att skolkuratorerna ska nå framåt och sträva mot de mål de 

har.  

 

I Figur 2 nedan har jag försökt att visa en översikt över hur det övergripande resultatet är 

uppdelat i mindre delar men som tillsammans skapar en helhet. Den övergripande slutsatsen 

är att rektorerna framförallt saknar en djupare medvetenhet och acceptans för skolkuratorernas 

profession inom grundskolan. Figuren är även avsedd att åskådliggöra den sammanlagda 

bilden av studien genom kortare sammanfattningar för att läsaren ska påminnas om vad som 

tidigare skrivits.  
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Figur 2 Översikt över studiens genomförande. 
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Nedanstående resultat har framkommit i studien: 

1. Sammantaget framgår det att skolkuratorerna upplever att relationen till rektor kan 

vara komplex och ibland svårhanterlig. Rektorernas kunskap varierar om hur 

skolkuratorerna arbetar eller hur de skulle kunna användas för att utveckla skolornas 

elevhälsoarbete. Samverkan mellan skolkurator och rektor har i studien visat sig se 

mycket olika ut från fall till fall. Det framgår dock att den personliga kontakten med 

rektor är avgörande för hur stort mandat skolkuratorn får och hur skolkuratorsrollen 

presenteras för skolans personal. 

2. Alla elever och personal kan inte nås av skolkuratorns elevhälsoarbete då arbetet blir 

alltför individinriktat. Med ett större fokus på klasser alternativt olika elevgrupper 

respektive på skolans organisation kan resultatet av det elevsociala arbetet nå ut till 

flera. Exempelvis kan normkritik diskuteras i större klasser och skolkuratorn kan vara 

behjälplig i att både tillhandahålla material och diskutera med lärare eller arbetslag hur 

detta skulle kunna göras på bästa sätt. Skolkuratorn kan även bidra med olika 

samarbetsövningar. För att detta ska göras behöver skolkuratorn själv inte delta aktivt 

utan kan vara ett stöd vid sidan om och på så sätt på sikt gynna fler elever. Ett annat 

exempel är att tillsammans med personal och ledning diskutera hur rasterna kan 

förbättras så att elever inte känner sig utsatta. Det är viktigt att hitta områden där 

problem uppstår och arbeta förebyggande och främjande för att problem inte ska 

uppstå.  

3. Skolkuratorerna har alltför många individuella kontakter, vilket försvårar det 

förebyggande och främjande arbetet. Genom ett mer övergripande arbete på både 

grupp- och organisationsnivå kan skolkuratorernas arbete nå ut med sin kompetens till 

flera, både till elever och till personal. 

4. Det finns ett stort behov av tydliga arbetsplaner. Med hjälp av dessa kan arbetet 

struktureras tydligare vilket på sikt kan leda till en större förståelse för hur 

skolkuratorn kan och bör arbeta. En arbetsplan skulle även innebära att arbetet 

tydliggörs för skolkuratorerna själva. Även om det finns övergripande beskrivningar i 

kommunen skulle lokala arbetsplaner som diskuteras i början av varje läsår och 

utvärderas i slutet av detsamma kunna vara till hjälp i arbetet då skolkuratoryrket inte 

beskrivs närmare i lagstiftningen. 
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5. Det förekommer brister i samverkan kring elevhälsoarbetet mellan skolkuratorerna 

och rektorerna. Som skolkurator är det viktigt att ha en smidighet och ödmjukhet samt 

att förhålla sig till uppdraget på ett flexibelt sätt. En närvarande rektor som 

skolkuratorn kan dela viktig information med är viktig för att få en god samverkan, 

likaså att det finns en mottagande rektor som kan ta emot information och sortera den 

vidare till rätt person eller instans. Detta skulle skapa en förutsägbarhet i verksamheten 

och på sikt kunna få ner antalet ”brandkårsutryckningar” det vill säga den del av 

arbetet som är akutstyrt. Resultaten stämmer väl överens med Backlund (2007) som 

menar att skolan behöver se över vem som gör vad då det många gånger är oklart vad 

som ryms inom det skolsociala arbetet. 

6. Skolorna behöver enligt de intervjuade skolkuratorerna arbeta mer övergripande med 

elevhälsoarbetet. Arbetsformer för tidig upptäckt av svårigheter i skolan blir svåra att 

etablera om det skolsociala arbetet i alltför hög grad är åtgärdande. Även om rektor 

har det övergripande ansvaret har även skolkuratorn ett ansvar att bidra med sitt 

kunnande. Det kan inte alltid förväntas att en rektor ska kunna allt som har med 

skolprofessionen att göra. Skolkuratorn har ett ansvar att följa upp och utvärdera det 

arbete som görs utifrån skolkuratorsprofessionen samt att kvalitetsutveckla resultaten. 

Skolkuratorerna har ett ansvar att föra fram att det krävs tid för förändringar och att 

om det ska ske förändringar måste tid avsättas för detta.  

8.2 Förslag på vidare studier 

De resultat som den här studien har lett fram till visar att det finns flera intressanta områden 

att studera vidare inom, både vad gäller skolkuratorers arbetssituation och uppdrag men även 

hur skolornas elevhälsa fungerar i praktiken. I en större studie hade det varit intressant att 

även intervjua rektorerna för att närmare förstå deras relation till skolkuratorerna och jämföra 

dessa båda yrkesgrupper. Ett annat förslag är att närmare studera de lokala 

arbetsbeskrivningarna för elevhälsoteamet. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur 

skolkuratorernas och rektorernas relation påverkar den övriga skolpersonalen eller hur deras 

arbete påverkas av hur väl fungerande relationen mellan rektor och skolkurator är. Själv 

skulle jag gärna undersöka hur skillnader och likheter mellan en centralt organiserad elevhälsa 

respektive en där skolkuratorer är anställda direkt under rektor. Vilka fördelar respektive 

nackdelar kan identifieras med dessa båda organisationsstrukturer? Uppgifter i intervjuerna 

indikerar fördelar för den förstnämnda organisationsformen. 



69 
 

8.3 Slutdiskussion  

Den tidigare forskning som gjorts i Sverige kring skolkuratorsyrket har varit relativt 

begränsad. Likaså har det varit svårt att finna aktuella och relevanta utländska studier. Några 

skäl till det är som tidigare nämnts att skolkuratoryrket, organisation kring professionen samt 

lagstiftningen skiljer sig åt. Resultaten från den tidigare forskning som faktiskt har genomförts 

har dock till största delen gått att styrka. En viktig skillnad jämfört med Backlunds (2007) 

resultat var att skolkuratorerna i den studien önskade fler, inte färre individuella kontakter. 

Likaså anser Backlund (2007) att konsultationer ger mindre tid till individuella elevkontakter 

vilket även det skiljer sig från vad skolkuratorerna i den här studien framhåller. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att det sedan publiceringen av Backlunds (2007) studie har skett en 

stor förändring i lagstiftningen där det tydligt framgår att skolans elevhälsoarbete nu ska vara 

förebyggande och främjande. 

 

Den här studien genomförs samtidigt som jag själv parallellt arbetat som skolkurator. En 

styrka i detta har varit att jag själv har upplevt mig vara mycket insatt i ämnet. Jag vet hur 

skolans organisation och lagstiftning fungerar och har med lätthet kunnat sätta mig in i 

informanternas situation. En svaghet med detta skulle kunna vara att jag alltför väl känt igen 

den problematik de tar upp i diskussionerna. Likaså kan jag ha tagit saker för givet på grund 

av min förförståelse utan att fråga vidare. Resultat och analys har också naturligtvis påverkats 

av den förförståelse jag haft. Min egen bakgrund innebär att jag troligen i högre grad har ställt 

mig på skolkuratorernas sida än på rektorernas. 

 

Som vid alla kvalitativa studier är resultatens generaliserbarhet begränsad. Resultatens styrka 

ligger främst i att de frilägger nödvändigheten av samverkan mellan elevhälsans skilda 

professioner vid hanteringen av skolsociala problem, vilket förstärks av det faktum att 

Skollagen (2010:800) genom den allmänt hållna formuleringen av elevhälsans utformning, 

bäddar för en mångfaldig praxis. 

 

Det har varit mycket intressant att närmare studera de multidisciplinära 

problemlösningskunskaperna. Att kunna se hur flera olika discipliner arbetar med 

problemlösning och föra dem samman till en noga övervägd problemlösningsmetod. Jag hade 

naturligtvis kunnat välja att studera en av dessa mer ingående och på så sätt fått en djupare 

förståelse för en av dessa metoder. Jag känner mig dock nöjd med mitt val av att ha valt flera 
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olika problemlösningskunskaper då jag sett hur lika de egentligen är. Det innebär att 

uppfattningarna bland de informanter som intervjuats inte nödvändigtvis är representativa för 

alla de skolkuratorer som arbetar i Sverige. Flera resultat stämmer väl överens med tidigare 

forskning vilket innebär att det skulle kunna generaliseras för hur det ser ut på flera skolor i 

Sverige. 
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Bilaga 1.  

 

Informationsbrev  

 

Tack för att du valt att ställa upp på att bli intervjuad för min Masterexamen i 

socialt arbete!  

 

Syftet med studien är att förstå skolkuratorers uppfattningar om relationen mellan rektor och 

skolkurator. Studien är kvalitativ och kommer att genomföras med hjälp av intervjuer som spelas 

in. Frågorna är konstruerade i en intervjuguide med öppna frågor. Totalt kommer cirka åtta 

skolkuratorer som arbetar i grundskolan att intervjuas.  

 

Deltagandet i min studie kommer du att vara helt anonym och din identitet kommer inte att röjas i 

samband med att studien publiceras. Vetenskapsrådet har dock riktlinjer för hur primärmaterial 

ska kunna granskas. Underlaget kommer endast att användas för den här studiens syfte. 

Medverkandet i intervjun är av fri vilja och du kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på 

vissa frågor när du önskar utan att motivera varför. Det finns möjlighet att ta del av studien då den 

är klar om du är intresserad.  

 

Om du har frågor kring mitt arbete eller ditt deltagande kan du kontakta mig.  

 

 

 

Hälsningar  

 

Anneli Svanberg  

Tele: 073 704 2062 
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Bilaga 2.  

 

Intervjuguide  

Inledande frågor 

- Bakgrundsinformation (utbildning, ålder, antal år inom socialt arbete) 

- Hur många skolor har du arbetat/ arbetar du på? 

- Kan du kortfattat berätta om hur det är att arbeta som skolkurator? 

- Annan erfarenhet av socialt arbete? 

 

1. Hur beskriver du som skolkurator den nuvarande relationen med sin rektor?  

- Vilka arbetsuppgifter har du? 

- Vem bestämmer dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser gången för ett ”typiskt” elevärende ut? 

- Vad är den vanligaste avvikelsen från denna ”gång”? 

- Vilka förväntningar har du på dig av rektor och annan skolpersonal? 

 

2. Hur beskriver du som skolkurator en ideal relation med sin rektor? 

- Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja arbeta mer med/ respektive mindre? 

- Hur utvecklas arbetsuppgifterna? 

- Hur ser kontakten ut med andra skolkuratorer i kommunen? 

- På vilket sätt är relationen till rektor viktig i förhållande till andra relationer på skolan? 

 

3. Vad har du som skolkurator för åtgärdsförslag för att utveckla den nuvarande 

situationen?  
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- Vad gör du för att få till förändringar? 

- Vem tar du hjälp av för att detta ska ske? 

- Hur görs uppföljningar? 

- Hur utvärderas arbetet? 

 

4. Vilka förslag är det mest populära för en positiv utveckling?  

- Hur förankrar du detta hos rektor? 

 

- Är det något du vill lägga till! 
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Bilaga 3.  

Resultatet av informanternas svar som ger en helhetsbild av studiens svar 

 

Informant Citat Egen reflektion 

Matilda ”Det är kanske lättast att få det på en högre nivå att 

vi uttrycker ett behov till rektorernas chef som får 

samla det under ett paraply och säga att detta är en 

kompetens eller kunskap som ni faktiskt behöver. 

Som är viktigt för att ert arbete för att ni ska 

utvecklas och bli ännu bättre chefer. Det tror jag 

hade gett störst effekt tror jag”. 

Alla informanter uttryckte att de 

önskade att rektorerna hade en större 

kunskap kring deras profession. 

Genom att lyfta frågan till rektorernas 

chef skulle kunna gynna 

skolkuratorerna då alla rektorer i 

kommunen skulle nås av kunskapen 

vilket skulle kunna gynna eleverna. 

Saga ”Jag tycker att som ledning på en skola. Om det är 

rektor eller biträdande rektor ska de vara i fronten 

och vara tydliga utåt. Vad man har för rutiner […..] 

till handlingsplaner och visioner. […..] Så här 

tänker vi på vår skola. Så här gör vi på vår skola. 

Jag tycker att det ska vara en tydlighet från 

ledningen, rektor på skolan att det här bör göra och 

det här ska göras. Att det inte tas på allvar och det 

är där jag känner att det brister. Allt det där finns ju 

visioner, riktlinjer och handlingsplaner men det är 

där det haltar. När det inte följs”. 

Oklar struktur, styrning och samsyn 

leder till att det blir svårt att 

samarbeta kring gemensamma lagar, 

handlingsplaner och visioner. 

Elin ”Det är hen som är chef och ska leda mitt arbete. 

Sen har jag klarat mig hyfsat utan ledarskap i ett år 

men jag tycker det är viktigt… faktiskt att ha en 

arbetsledare. Bli insatt i jobbet”. 

Rektor är den som kan förmedla och 

tillsammans med skolkurator föra ut 

vad skolkurator har för 

arbetsuppgifter. När den relationen 

inte finns blir det svårt att nå ut till 

skolans personal och i längden även 

till eleverna. 

Ebba ”När jag började jobba här så kände jag väldigt 

starkt att det fanns en förväntan på att jag skulle ta 

emot elever enskilt och ha stödsamtal men 

framförallt att jag skulle förändra deras beteende 

genom samtal. Det var en väldigt stark….outtalad 

men även uttalad förväntan för det är inte så jag ska 

jobba eller vill jobba”. 

Brister i samverkan mellan rektor och 

skolkurator leder till orealistiska 

förväntningar. 
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Iza ”Jag kan få vara en stoppkloss också såklart. [……] 

ibland så kan jag känna att rektorn vill kunna göra 

något, vi åtgärdar ett problem. Det kan vara lite 

smidigt att ta till kuratorn. Kuratorn kan bli lite av 

en slasktratt, får jag väl säga. Andra har ju inte så 

himla bra koll på vad en socionom kan göra. Vad 

man kan, vad som är en socionoms kompetens och 

det får man faktiskt försöka vara ganska tydlig med. 

Men någonstans så är hela kuratorsuppdraget 

ganska otydligt….vilket gör det svårt för oss att 

vara tydliga”. 

Genom att arbeta för mycket med 

åtgärdande insatser som skolkurator 

redan från början vet att det inte 

kommer att ge något större resultat 

gör att det blir mindre tid för det 

förebyggande och främjande arbetet. 

Stina ”En gång skulle vi kalla en elev till ett 

elevhälsomöte och vi var överens om att även kalla 

föräldrarna då. Där hade vi inga tydliga rutiner eller 

vi har inga tydliga rutiner för hur man kallar utan 

det brukar man dela ut hipp som happ”. 

Bristfällig kommunikation samt 

rutiner som inte är förankrade i 

skolans organisation. 

Sonja Jag önskar att vi hade haft lite mer tid. Jag tänker 

nu när vi har eht. Vi hinner ju mest att dra ärenden. 

Det är väldigt lite tid att diskutera övergripande 

frågor. Planeringen framåt och vad hände i det här 

ärendet. Vad kunde vi gjort annorlunda? Jag skulle 

vilja ha mer avsatt tid till de här frågorna […..] Det 

blir att vi har en lång lista och bara stämmer av. Så 

ha vi inte tid till det andra”. 

Relationen till rektor är komplicerad. 

Skolkuratorerna har ofta ingen tydlig 

roll utan variationen i arbetsuppgifter 

beror till stor del på den rektor som 

skolkurator arbetar under. 

Fanny ”Min rektor har ett ganska stort förtroende för mig. 

Om att jag utför det jag ska. Hen läger sig inte i så 

mycket. Vad jag gör och hur jag gör. Utan hen har 

ganska stor tilltro”. 

Genomgående har det visat att 

rektorerna har ett stort förtroende för 

vad skolkuratorerna utför för arbete. 

 

 


