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Abstract 

Author: Lina Persson och Sandra Rosén 

Title: School counselors’ professional role from a professional perspective. 

          Skolkuratorns yrkesroll ur ett professionsperspektiv. 

Supervisor: Kristina Göransson 

Assessor: Carina Tigervall 

In today´s society, it is proven that the numbers of children who suffer from a general feeling 

of unwellness has increased. To support these children, there is a clear need for experts within 

our schools. It is imperative to have school counselors within the organization. As a school 

counselor it is often a requirement to work without consultation or support as there is a clear 

difference between school teachers and counselors. At present there are no requirements for 

schools to employ school counselors but new legislation will be effect full from 1st July 2011. 

This legislation requires all schools need to have a school counselor. 

The purpose of this dissertation was to examine how school counselors and teachers perceive 

the role of the school counselors from a professional perspective. To perform our study we 

used a semi structured qualitative method. We have conducted interviews with three school 

counselors and three teachers. Even though you cannot generalize from the results, it gives an 

insight into how the counselors apprehend their professional role and the teachers view. All of 

the interviewed teachers had a positive view on the schools welfare work. Two of the 

interviewed counselors felt alone in their professional role. You can connect this loneliness to 

three possible factors, such as work experience, who determines the school welfare officer´s 

assignments and how the cooperation with the school nurse is working.   

 

Nyckelord: Skolkurator, elevhälsa/elevvård, lärarnas perspektiv, profession, yrkesroll.  

Keywords: School counselor, student health/student care, teachers´ perspective, profession, 

professional role. 
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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter som har gjort det möjligt för oss att utföra vår undersökning. 

Vi vill även tacka vår handledare Kristina Göransson för ett gott samarbete och en bra 

vägledning, utan dina råd och hänvisningar hade vårt arbete varit svårare. Även till våra män 

riktar vi ett stort tack, utan ert tålamod och stöd hade uppsatsen inte varit möjlig att utföra. Vi 

tackar även varandra för ett gott samarbete, många skratt har förgyllt uppsatsens gång. 
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1 Inledning  

Vårt intresse för en kurators yrkesroll har funnits under hela utbildningen. Vi har båda 

funderat på att i framtiden eventuellt kunna arbeta som skolkurator, dock efter att vi arbetat 

inom socialt arbete en tid. Detta på grund av att man som kurator är ganska ensam i sin 

yrkesroll och vi båda undrar vad en skolkurator faktiskt arbetar med. En av oss utförde sin 

praktik hos en kurator på en gymnasieskola. Hon upplevde då att hennes handledare 

(skolkuratorn) hade en komplex yrkesroll på skolan, där hon även upplevde att skolkuratorn 

blev ”utnyttjad” av andra professioner inom skolan. Detta har fått oss att fundera ännu mer 

över en skolkurators yrkesroll och vad den faktiskt innebär.  

 

1.1 Problemformulering 

Enligt SOU 2000:19 har vi i dagens samhälle ett växande antal barn som inte mår bra, det 

beror bland annat på känslomässiga, sociala och psykiska orsaker. Det är viktigt att det finns 

specialister på skolan som kan stödja dessa barn. Som skolkurator är man oftast ensam inom 

sin utbildning i skolans organisation. Skolkuratorn är utbildad socionom och har en annan 

kompetens, ett annat synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än andra professioner inom 

skolan. Yvonne D-Wester (2005) som har skrivit en handbok för skolkuratorer menar att 

skolan präglas av ett pedagogiskt synsätt och där skolkuratorn i sin tur har ett socialt synsätt, 

detta gör att socionomerna agerar på pedagogernas arena, vilket är normen inom skolan. Detta 

medför att kuratorerna hamnar i en minoritetsställning och att de oftast har en relativt svag 

position inom skolans organisation. Skolkuratorns svaga ställning inom skolan kopplas ofta 

till det faktum att skolkuratorns roll är vag och diffus. I många fall så saknas mål och tydlig 

ledning, vilket bland annat innebär att yrket är situations- och individstyrt (SOU 2000:19). 

Dessa slutsatser baserar SOU 2000:19 på egna undersökningar, tillgänglig statistik, samt 

utredningar gjorda av skolverket. Det är då denna bild av otydlighet växt fram.  

Skolkuratorerna är inte bara ensamma i sin yrkesroll utan de är även som Åsa Backlund 

(2007) skriver i sin avhandlig om elevvård, omringade av ”starkare” professioner, så som 

lärare och skolsköterskor. Både i antalet men även att de är legitimerade och har tydligare 

egna teknologier. Backlund (2007) menar även att det finns ett flertal yrkesgrupper inom 
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skolan som utför skolsociala arbetsuppgifter där samtal är ett redskap, och att det ibland kan 

skapa domänkonflikter och en gråzon i vem som ska göra vad. Backlund (2007) uppger även 

att det finns brister gällande hur lärare arbetar med elevvård, samt att lärarnas inställning till 

elevvård skiljer sig från lärare till lärare och från skola till skola. Frågor kring sekretess och 

brist på återkoppling kan enligt Backlund (2007) leda till ett sämre samarbete mellan 

skolkurator och lärare. 

Det är viktigt att stärka skolans elevvård genom att ge lagstöd till de yrkeskategorier som är 

specialister på dessa områden (SOU 2000:19). Skolkuratorn finns inte nämnd i gällande 

skollag 1985:1 100. Det har dock bestämts att en ny skollag ska träda i kraft den 1 juli 2011 

och där ledorden är kunskap, valfrihet och trygghet. I den nya skollagen ska eleverna ha rätt 

till elevhälsa och där skall kurator ingå (Regeringskansliet 2010). Lisbeth Johnsson och Hans 

Lindgren (1999) som har intresserat sig för professionsfrågor och undervisat i socialt arbete i 

Göteborg, uppger att de ofta fått en förfrågan från socionomer om att få hjälp med att 

tydliggöra deras yrkesroll, då den oftast uppfattas som svår, otydlig och diffus. De menar att 

det oftast är det komplexa i yrkesrollen, de motstridiga kraven samt svårigheterna med att 

beskriva vad som egentligen görs som skapar en diskussion. Professionsbegreppet är inte 

entydigt och Johnsson och Lindgren (1999) menar att socionomer tillhör semiprofessionerna 

då de är underordnade andra grupper och därför har en bristande självständighet i sin 

yrkesutövning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur skolkuratorer och lärare ser på skolkuratorns 

yrkesroll ur ett professionsperspektiv. 

Våra frågeställningar är: 

 Hur ser skolkuratorerna på sin yrkesroll? 

 Hur uppfattas det skolkurativa arbetet av lärarna? 

 Vad kan skolkuratorerna göra för att stärka sin roll i skolan?  
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1.3 Förförståelse 

Vi har båda en viss förförståelse för det skolkurativa arbetet. Som vi nämnde i inledningen 

gjorde en av oss sin praktik hos en skolkurator. Hon fick då en bra inblick i en skolkurators 

yrkesroll, men ansåg att den var väldigt diffus. Vi har båda under vår tidigare skoltid varit i 

kontakt med skolkuratorer. Men det vi vet om det skolkurativa arbetet idag stämmer inte alls 

med det vi trodde då. Vi har inte någon direkt förförståelse när det kommer till lärarnas 

uppfattning om skolkuratorns yrkesroll, inte mer än det en av oss såg på praktiken. Hon 

uppfattade då att lärarna inte riktigt visste vad skolkuratorn var till för. Trots denna 

förförståelse har vi försökt vara öppensinnade och inte ha förutfattade meningar. Att låta 

skolkuratorer och lärare få svara ärligt och utan att vi tror oss veta svaret har varit viktigt för 

oss.  

 

1.4 Tidigare forskning 

När vi sökte efter tidigare forskning på området skolkuratorns yrkesroll fann vi lite men 

adekvat forskning. Backlund (2007) påvisar att skolkuratorns roll i skolan är relativt 

outforskad i Sverige. Tidigare forskning kring skolkuratorns yrkesroll ur ett 

professionsperspektiv är inte heller särskilt utforskat. En del forskare har däremot studerat 

socionomen och socialt arbete ur ett professionsperspektiv, men utan direkt fokus på 

skolkuratorer. 

Åsa Backlund (2007) tar i sin avhandling Elevvård i grundskolan upp skolkuratorns roll inom 

skolans värld. Hon menar att kuratorerna ofta är utbytbara resurser och att de saknar en tydlig 

teknologi, som avgränsar arbetet mot andra yrkesgrupper. Med teknologier menar Backlund 

(2007) de olika arbetssätt man har inom olika yrkesgrupper. Även Yvonne D-Wester (2005) 

tar upp skolkuratorns roll och att det skolkurativa arbetet är komplext och många gånger 

svårt. D-Wester (2005) vill i sin bok Socionomen i skolan skapa insikt och förståelse för 

socionomens specifika kompetens i skolan. Hennes bok kan ses som en handbok för 

skolkuratorer, där hon ger råd om förhållningssätt och presenterar lämpliga metoder att 

använda i arbetet, här finns även exempel på praktiska gruppövningar. Monica Wåglund 

(1999) belyser i sin studie (se nedan) att flera socionomer anser att deras status är dålig och att 

de hierarkiskt ligger lägre än andra yrken.  
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En av orsakerna till att utredningen SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsan 

genomfördes var att det fanns ett behov av en samlad genomgång av elevvårdens roll och 

uppgifter. Samt att överväga lämpliga åtgärder för att höja verksamhetens effektivitet och 

kvalitet. SOU 2000:19 är utförd genom tre olika undersökningar. Den första genom enkäter 

till olika skolor och kommuner, den andra utgjordes av strukturerade personliga intervjuer 

med ett antal kommuner, och den tredje undersökningen var en intervjuundersökning som 

genomfördes av personliga besök på enskilda skolor. Där intervjuades lärare, rektorer, elever 

och elevhälsoteamet. 

Backlund (2007) redovisar vidare i sin avhandlig att skolkuratorerna har många varierande 

arbetsuppgifter som till exempel elevsamtal, stöd till skolpersonal, samverkan med andra 

myndigheter, samt att de ska fungera som en länk mellan skola och socialtjänst. Det 

förebyggande arbetet betonas också som en viktig del av skolkuratorernas arbete.  

Två författare som har studerat socionomer och socialt arbete mer generellt är tidigare 

nämnda Monica Wåglund (1999) och Andreas Liljegren (2008). Wåglund (1999) har gjort en 

intervjustudie som heter Socionomens yrkesroll ur olika perspektiv. I den har socionomer, 

chefer, politiker, studenter och klienter fått uttala sig om socionomens yrkesroll. I kapitlet 

Socionomer om socionomer tar Wåglund (1999) upp att många tycker att det är viktigt att 

man som socionom har ett professionellt förhållningssätt. Det framkommer även att man som 

socionom fungerar som en spindel i nätet, där kunskaper om hur samhället fungerar måste 

vara goda. Som socionom ska man ha ett helhetsperspektiv, bred kunskap, samt samarbeta 

med olika instanser i samhället. Andreas Liljegren (2008) har i sin avhandling Professionellt 

gränsarbete – socionomexemplet forskat kring språkligt gränsarbete inom socionomyrket. 

Han är intresserad av hur professionella konstruerar gränser mot varandra med hjälp av 

språket. Gränser och gränsarbete kommer vi att utveckla tydligare i vårt teoriavsnitt. 

Backlund (2007) tar även i sin avhandlig upp lärarnas perspektiv på elevvårdspersonalen. 

Enligt henne beskrivs elevvårdspersonalen som någon som tar tag i det och att kuratorerna 

hjälper till med socialtjänsten. Elevvårdsteamet förknippas även med byråkrati (ibid.). I SOU 

2000:19 framkommer det att det finns ett behov av samverkan inom skolan, till exempel 

mellan lärare och elevhälsan. Det är även enligt SOU 2000:19 viktigt att elevhälsan ses som 

en del av skolans samlade resurser. Utredningen påvisar att elevvården har bristande mål, 

knapphändig dokumentation av vad de gör och av de resultat som uppnås. De flesta 
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socionomer, generellt sätt hävdar att de känner sig säkra i sin yrkesroll, men de uttrycker 

samtidigt att alla är osäkra i vissa situationer. Den egna personalgruppen ses som en faktor 

som kan ge osäkerhetskänslor. Det kan kännas osäkert om man inte får stöd av kollegorna 

(Wåglund 1999). 

Vi har hittat två c-uppsatser från Lunds Universitet som handlar om skolkuratorns yrkesroll, 

ur två olika perspektiv. Den förste är skriven av Peter Fält och Susan Chouhaiber (2010) och 

handlar bland annat om skolkuratorns yrkesroll och handlingsutrymme. I deras undersökning 

framkommer det att skolkuratorn har många olika arbetsuppgifter, samt att de arbetar på olika 

sätt, men att de strävar efter samma mål. Fredric Henriksson (2007) har i sin undersökning 

valt en annan infallsvinkel, som belyser socionomens yrkesidentitet i en hälsofrämjande skola 

sett ur ett professionsperspektiv. Han kommer i sin undersökning fram till att skolkuratorerna 

ofta känner sig ensamma i sin yrkesroll, samt att de har många olika arbetsuppgifter. Enligt 

Henriksson (2007) anser skolkuratorerna att deras synsätt är viktigt och att det skiljer sig ifrån 

andra yrkeskategorier. Båda dessa uppsatser har endast intervjuat skolkuratorer och har därför 

ingen annan yrkeskategoris synsätt. 

Det finns även internationell forskning kring skolkuratorn och dennes yrkesroll. Vi kommer 

inte gå vidare in på den internationella forskningen, eftersom det är svårt att jämföra Sverige 

och det svenska skolväsendet med andra länder. Dock vill vi påvisa att det även i andra länder 

har forskats kring skolkuratorns otydliga roll. En intressant studie är den amerikanska artikeln 

The School Counsellor: An Essential Partner in Today´s Coordinated School Health Climate, 

i den tar Cocker, Henry och McNab (2005) upp vikten av att ha ett elevvårdsteam på skolan. 

Det är även viktigt att yrkesgrupperna som ingår i elevhälsan samarbetar då de oftast har 

samma mål att uppnå. Cocker et al. (2005) menar att elevhälsans kompetens oftast överlappar 

varandra och att deras funktion inte alltid är tydlig. De menar vidare att frågan om vad en 

skolkurator gör alltid finns där, eftersom en skolkurator har som vi nämnt tidigare många 

olika uppgifter och att dessa arbetsuppgifter är individstyrda och därför varierande över hela 

landet. För att motverka denna identitetskris har man i USA skapet ett program för 

skolkuratorer, allt för att skolkuratorernas arbete ska bli så likt som möjligt över hela landet 

(ibid.).  

Vi har valt att inte ta upp sjukhuskuratorer i vår tidigare forskning, samt senare i vår 

undersökning, detta på grund av att vi anser att det är stor skillnad mellan sjukhuskuratorer 
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och skolkuratorer. Sjukhuskuratorer arbetar med mycket ”starkare” professioner än vad en 

skolkurator gör. De arbetar även i en helt annan miljö, där sjukhustermer är ett viktigt inslag. 

 

1.5 Begreppsdefinition 

Skolkurator och kurator: vi har i uppsatsen använt de två begreppen synonymt med varandra. 

Detta för att få mer variation i texten.  

Socionom: begreppet socionom använder vi i uppsatsen när vi pratar om socionomer i 

allmänhet och när det inte går att koppla bara specifikt till skolkuratorer. 

Skolkurativa arbetet: med det skolkurativa arbetet menar vi allt en skolkurator kan tänkas 

arbeta med.   

Elevärende: all kontakt en kurator har med en elev. 

Elevvårdsteam: i vår uppsats använder vi begreppet elevvårdsteam, även förkortat EVT när vi 

pratar om de olika yrkeskategorier som finns inom elevvården på skolorna. EVT innefattar 

skolsköterska, skolkurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och rektor. Inom 

begreppet ryms även de träffar som elevvårdsteamet har där lärarna kan aktualisera en elev 

som behöver hjälp. 

Elevhälsan och elevvården: i uppsatsen benämns elevhälsan synonymt med elevvård. Detta 

innebär det vårdande arbetet på en skola som de olika yrkesgrupperna i elevvårdsteamet utför.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod till vår uppsats, då vi anser att metoden 

passar till vårt syfte och våra frågeställningar (Aspers 2007). Den kvalitativa metoden hjälper 

oss att komma på djupet. Med denna metod kan vi få kunskap om den intervjuades 

föreställningar, tankar och känslor. Vi kommer med hjälp av detta åt det subjektiva. 

(Daneback & Månsson 2008)  
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Vi vill i vår uppsats veta vad skolkuratorer och lärare anser om skolkuratorns yrkesroll och 

varför han/hon upplever det så, alltså dennes egna föreställningar och upplevelser. Hade vi 

använt oss av en kvantitativ metod hade vi gått miste om känslorna och människan som helhet 

och istället fått reda på variablerna hur ofta eller hur mycket, vilket vi inte intresserar oss för 

(Levin 2008). Inom den kvalitativa metoden använder vi oss av det May (2001) benämner 

som semistrukturerad intervju. Vi har av etiska skäl valt att inte använda oss av observationer, 

då vi anser att metoden inte går att utföra på ett respektfullt sätt gentemot eleverna (Aspers 

2007). May (2001) menar att intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, 

erfarenheter och åsikter. Något som är viktigt att förstå är att intervjuer leder till en viss 

maktobalans och att denna maktobalans är oundviklig (Aspers 2007). Den semistrukturerade 

intervjun ger oss möjlighet att utveckla de svar vi får. Det blir även möjligt för oss att 

fördjupa våra frågor och svar och kan därför bilda en bra dialog med personen vi intervjuar. 

Vi kommer inte ha en fast struktur över hur och i vilken ordning vi ställer våra frågor till våra 

intervjupersoner. Samtidigt får vi stöd av vår intervjuguide och på så vis så missar vi inte 

något viktigt vi vill få fram. Den semistrukturerade intervjun ”gör det möjligt för de 

tillfrågade att besvara frågorna i egna termer, något som standardiserade intervjuer inte 

tillåter, samtidigt som denna intervjuform är mer strukturerad än fokuserade intervjuer för att 

kunna skapa jämförbarhet” (May 2001 s.151). Dock finns det inom den semistrukturerade 

intervjun ett visst handlingsutrymme och det är viktigt för den som intervjuar att förstå både 

intervjuns innehåll och kontext (May 2001).  

 

2.2 Urval och avgränsningar 

Aspers (2007) menar att urvalet handlar om tid, pengar och möjligheter. Vi menar även att 

vårt urval har påverkats av etiska aspekter. Vi har på grund av den etiska aspekten valt att inte 

intervjua några elever, då vi anser att det inte är etiskt korrekt. Oftast har en forskare inte 

dessa tre saker för att studera alla empiriska insatser, vilket annars anses idealt. Målet anses 

ändå vara att förklara det område som studien täcker, men med hjälp av endast ett fåtal av de 

individer som utgör undersökningsområdet. Urval i kvalitativ forskning sker i relation till det 

empiriska materialet, och analysen av det (ibid.). I vår uppsats använder vi oss av det urval 

som Aspers (2007) kallar för ”rollrelationellt perspektiv”, det innebär att urvalet inriktas på 

vilka roller en viss aktör integrerar med. Yrke är en sådan roll som är lätt att identifiera.  
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Vi har valt att intervjua skolkuratorer och lärare på olika gymnasieskolor. Vårt val att 

avgränsa undersökningen till gymnasieskolor har att göra med att vi redan hade kontakt med 

en skolkurator på en gymnasieskola. Något som vi har insett när vi sökt kuratorer på 

skolornas hemsidor är att nästan uteslutande alla grundskolekuratorer arbetar ensamma, 

medan det på flera gymnasieskolor finns fler än en skolkurator. Det skiljer sig även i hur stor 

tjänst skolkuratorerna har på skolorna. På grundskolorna har det visat sig att flera 

skolkuratorer har delade tjänster och därför arbetar på flera skolor, medan 

gymnasiekuratorerna arbetar på en och samma skola. Vi har valt att intervjua en kurator som 

arbetar nära andra kuratorer, och två kuratorer som är ensamma i sin profession på skolan. 

Detta för att uppnå variation och få olika perspektiv på skolkuratorernas sätt att arbeta. 

Aspers (2007) uppger att det är bra med ett strategiskt urval för att kunna skapa en maximerad 

variation i de fall som valts ut och ingår i studien. Teorins generaliserbarhet ökar dessutom 

om dess empiriska stöd kommer från olika område, men även inom en studie ökar bevisvärdet 

med maximal variation. Vi har intervjuat tre skolkuratorer och tre lärare, dessa arbetar i tre 

olika städer. Vi har inte alls varit intresserade av att jämföra de olika städerna med varandra, 

utan det var spridningen vi var ute efter. Vi är medvetna om att variation avseende kön inte är 

uppnått, då vi enbart har intervjuat kvinnor. 

Eftersom vi redan hade kontakt med en skolkurator ringde vi henne för att boka en tid, detta 

är även den handledare som en av oss hade på praktiken. Hon i sin tur skickade ut ett mail till 

alla lärare på skolan och berättade om vår undersökning och att vi behövde någon att 

intervjua. Det slutade med att två lärare intervjuades på denna skola. De andra två 

skolkuratorerna kontaktades via telefon efter informationssökning via internet. Även den sista 

läraren kontaktades på detta sätt.  
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2.3 Genomförande av intervjuer 

Vi kontaktade våra respondenter som tidigare nämnts under urval, därefter skickades ett 

informationsbrev (bilaga 1) ut. Detta för att förklara intervjuns innehåll och syfte på ett 

närmare sätt. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi alla respondenterna om de hade något 

att invända mot vårt användande av diktafon, vilket ingen hade. Detta togs även upp i 

informationsbrevet. Vi anser det vara värdefullt för oss att ha använt en diktafon, då viktig 

information inte försvunnit, samt att vi kunnat koncentrera oss mer på själva intervjun och 

sluppit anteckna hela tiden. Vår diktafon fungerade nästan problemfritt under alla 

intervjuerna, vi hade vid ett tillfälle lite svårt att höra vad en skolkurator säger på grund av en 

polissiren som hörs i bakgrunden. 

Intervjuerna pågick i ungefär 30 minuter för lärare och i genomsnitt 45 minuter med 

skolkuratorerna. Samtliga skolkuratorer intervjuades på sina arbetsrum, även två av lärarna 

intervjuades på den ena skolkuratorns rum. Den sista läraren intervjuades i ett rum på skolan. 

Våra intervjufrågor (bilaga 2 & 3) har omformulerats under intervjuernas gång. Inte heller 

ordningen på intervjufrågorna har varit samma i något av fallen. Detta för att den 

semistrukturerade intervjun gav oss utrymme till ett samtal som flöt på bra.  

Med diktafonens hjälp har vi även kunnat gå igenom en intervju flera gånger och se vad vi 

kan ändra på till nästa intervjutillfälle. Vi kan se stora skillnader mellan våra intervjuer, under 

den första intervjun som var med en lärare, ger hon oss svar som är flyktiga och hon svävar ut 

väldigt mycket. Vi däremot säger nästan ingenting, den är helt enkelt lite mekaniskt utförd. 

Våra efterföljande intervjuer flyter däremot på bra och vissa av intervjuerna känns mer som 

samtal än just intervjuer.  Att intervjuerna ser olika ut är karaktäristiskt för kvalitativa 

metoder, samspelet kan skilja sig från intervju till intervju, däremot har vi utgått från samma 

intervjuguide och försäkrat oss om att alla frågor täckts in.  

Vi har även skickat ett uppföljande mail med nya frågor till en av våra skolkuratorer, då det 

framkom nya uppgifter kring elevvårdsteamet när intervjuerna med lärarna var färdiga. Vi 

ansåg de nya uppgifterna som väsentliga för vår undersökning och valde därför att få svar på 

frågorna genom mail (bilaga 4).  
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2.4 Tillförlitlighet (Validitet och Reliabilitet) 

I en undersökning är det viktigt att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

Validitet innebär att den undersökning vi gör verkligen undersöker det som vi vill ha svar på. 

Med reliabilitet menas däremot att man vid två olika tillfällen uppnår någorlunda samma svar 

genom liknande undersökningar (May 2001). Vi har gjort vår undersökning på ett så 

tillförlitligt sätt som möjligt. För att göra vår undersökning så valid och reliabel som möjligt 

har vi gjort en grundlig och väl genomförd intervjuguide, där vi ställer passande 

intervjufrågor, samt där vi får våra frågeställningar besvarade (Kvale & Brinkmann 2009).  Vi 

har även innan intervjutillfället skickat ut ett informationsbrev (bilaga 1), så att våra 

intervjupersoner vet vad syftet med vår undersökning är.  

 Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att veta om intervjurespondenterna berättar 

sanningen för oss. Vi anser att intervjuerna blivit sanningsenliga då vi inte ställer några 

känsliga frågor, frågorna handlar om deras arbete och uppfattningar om andras arbete. För att 

förstärka svarens tillförlitlighet har vi även talat om för dem att de är helt anonyma. Vi anser 

inte att våra intervjupersoner hade svarat annorlunda om någon annan ställt våra frågor.  

Vi har valt att enbart göra ”face to face” intervjuer, detta har gjort att vi har kunnat ställa 

följdfrågor, samt förklara och utveckla oss om missförstånd uppstått. För att vi ska kunna 

återspegla våra intervjuer så tydligt som möjligt i vår uppsats, har vi används oss av en 

diktafon, samt fört anteckningar. Vi är medvetna om att en diktafon kan störa intervjun och att 

svaren då inte bli så spontana som vi hoppats på. Vi har försökt att transkribera varje intervju 

samma dag som den utfördes, allt för att vi ska minnas bättre (Aspers 2007). 

 

2.5 Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Efter transkribering och noggrann genomgång av vårt empiriska material har vi kodat vårt 

material för att få fram den information vi eftersökt. För att kodningen skulle bli så bra som 

möjligt valde vi ut några rubriker som vi ansåg var centrala för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Därefter skrev vi i punktform vad som kunde placeras under varje rubrik 

utifrån vår empiri och våra teoretiska begrepp. Därefter analyserade vi vårt material med våra 

teoretiska begrepp och den litteratur vi funnit. Vi har för läsarens skull och även av hänsyn till 
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våra intervjupersoner ibland gjort mindre justeringar i våra citat, detta ändrar inte citatens 

innebörd och det är mest harklingar och meningsfel som ändrats.   

 

2.6 Etiska övervägande 

Vi har i början av våra intervjuer varit mycket noga med att informera deltagarna i 

undersökningen om vad syftet med undersökningen är. Vi har således även talat om vad vi 

ska ha informationen till, samt hur informationen kommer att presenteras. Vi tyckte också att 

det var av största vikt att tala om för deltagarna att vi inte kommer att använda det insamlade 

materialet till något annat ändamål än vår undersökning.  

Vi har förklarat vad självbestämmandekravet innebär och att de själv bestämmer hur länge de 

vill medverka, vilka frågor de vill svara på, samt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet). 

Vi har även poängterat att de medverkande garanteras största anonymitet. Vi har därför valt 

att använda oss av fingerade namn på personer och platser. Ett erbjudande om att få ta del av 

undersökningen i sin färdiga form har även tilldelats deltagarna. Vi har även tagit upp 

anonymitet och självbestämmande i vårt informationsbrev (bilaga 1) till våra 

intervjupersoner. 

 

2.7 Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva c-uppsatsen tillsammans, då vi anser att det inte hade fungerat lika bra 

om vi delat upp arbetet. Eftersom vi har olika tankar och skrivsätt hade inte uppsatsen fått den 

röda tråd vi eftersöker om vi delat upp arbetet. Alla utom en intervju är gjorda av oss båda, 

detta för att vi ska få förståelse för vår empiri. Den första transkriberingen är gjord 

tillsammans, därefter har vi transkriberat var för sig, detta på grund av tidspress. Vi har delat 

upp en del av litteraturen både vad gäller läsning och sökning, har någon av oss hittat 

användbar fakta har den andre fått ta del av den. Analysen är även den gjord av oss båda 

tillsammans.  
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3 Bakgrund 

3.1 Skolkuratorernas utveckling 

Backlund (2007) skriver i sin avhandling att kuratorsverksamheten först och främst 

utvecklades i städerna. Intresset ökade för skolkuratorerna under 1950-talet och under denna 

tid ville man att kuratorsverksamheten skulle bli varaktig och byggas ut med hel och 

halvtidstjänster. Grundtanken som låg bakom uppkomsten av skolkuratorstjänster var att det 

fanns ett stort och akut behov av personal, som kunde vara behjälpliga i samverkan mellan 

barnavårdsmyndigheter, skola och hem (SOU 2000:19). Kuratorer anställdes först i 

gymnasieskolorna, de anställdes då det under 1950- och 1960-talen fanns ett visst statsbidrag 

till arvodestjänster (ibid.). Runt 1960-talet fanns det en liten mängd heltidsanställda 

skolkuratorer i de större städerna, samt ett 30-tal arvodesanställda kuratorer på deltid. I en 

gymnasieutredning från 1960 talet så föreslogs det att det för första gången skulle inrättas en 

särskild befattning benämnd skolkurator, detta förslag antogs även av riksdagen (Backlund 

2007).  

Backlund (2007) tar i sin avhandling upp författaren Egidius som på 1970 talet skrev en bok 

om elevvård och skolpsykologi. Egidius skrev att skolkuratorerna under 1960 talet kom att 

etableras som de högre skolstadiernas så kallade enmansteam och att de fungerade som en 

slags ”allround elevvårdsfunktion”. På mitten av 1970 talet fanns det cirka 700 skolkuratorer i 

Sverige. Dessa var verksamma inom grundskola, gymnasieskola, samt inom den kommunala 

vuxenutbildningen (SOU 2000:19). 

 

3.2 Skolkuratorernas arbetsuppgifter 

Backlund (2007) menar att skolkuratorernas arbetsuppgifter skulle vara av social 

elevvårdande karaktär. Men skolkuratorn skulle också ha en betydelsefull uppgift när det 

gällde studie- och yrkesorientering. Skolkuratorernas yrkesvägledande arbetsuppgifter togs 

under 1960 och 1970 talet successivt hand om av studie- och yrkesvägledarna (syv). De två 

tidigare kurativa inriktningarna slogs enligt Backlund (2007) samman till en. Den sociala 

inriktningen och rollen som samordnare och länk till de sociala myndigheterna betonades allt 

mer. Skolkuratorn blev tack vare 1969 års läroplan skolans ”sociala expert”. Hit kunde elever 
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och föräldrar vända sig för att få råd. Enligt Backlund (2007) så skulle kuratorerna också stå 

för kontakten med sociala myndigheter och institutioner i syfte att återanpassa elever med 

sociala störningar. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas åt elever som på grund av 

hemförhållanden behövde råd och stöd, elever som ofta var frånvarande av andra skäl än 

hälsoskäl samt till elever som hamnat utanför sin kamratkrets av olika anledningar. Kuratorns 

indirekta arbete via stödet till lärarna framhävdes också som viktigt (ibid.). 

En annan viktig funktion som Backlund (2007) belyser i sin avhandling var skolkuratorns 

samordnarroll. Denna roll beskrevs som viktig i det kurativa arbetet. Även individuell 

omvårdnad, främst genom att hjälpa eleven att förstå sin situation och hjälp till självhjälp 

ansågs viktigt. Den tredje funktionen handlar om att påverka attityderna hos både hem och 

skola. Dessa funktioner ansågs viktiga, då kuratorerna skulle få adekvata arbetsuppgifter i 

förhållande till sin utbildning. 

Enligt Backlund (2007) har bilden av en skolkurators roll antagit en mer administrativ 

karaktär, där den personliga kontakten med eleverna tycks ha fått ett mindre utrymme. 

Skolkuratorerna förväntas göra utredningar av enskilda elevers sociala förhållanden och 

utredningar som kan leda till anmälningar till socialnämnden. Kuratorn ses som en direkt länk 

till och förlängd arm för de sociala barnavårdsmyndigheterna. 

 

4 Teori 

 Vi har valt professionsteorin utifrån att vi är intresserade av att studera skolkuratorns 

yrkesroll. I de flesta andra c-uppsatser vi har läst så har handlingsutrymmet varit det teorival 

som varit rådande. Vi har inte varit intresserade av detta då vi velat koncentrera oss på 

yrkesrollen som kuratorn har och inte vilket handlingsutrymme denne har. Professionsteorin 

hjälper oss att analysera de frågeställningar vi ställt och därför var detta teorival självklart. 
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4.1 Professionsbegreppet 

Johnsson och Lindgren (1999) menar att begreppet profession inte är entydigt och att många 

professionsforskare har försökt definiera det. Oftast definieras begreppet genom att man 

räknar upp ett antal egenskaper som antas vara kännetecknande för professioner till exempel 

systematisk teori, professionell auktoritet och etiska regler. Dock menar Selander (1989) att 

det kan vara svårtolkat med dessa kriterier, då en stark tolkning innebär att alla kriterierna 

måste vara uppfyllda för att ett yrke ska kunna betraktas som en profession, vilket de flesta 

yrken inte gör. Begreppet profession kommer från latinets professio och betyder erkännande, 

uppgift eller yrke. I synnerhet ett yrke med högre akademisk utbildning (ibid.). Selander 

(1989) menar att vissa professionsforskare även är kritiska till professionsbegreppet, då 

begreppet döljer det ekonomiska, politiska eller andra intressen och motsättningar i samhället. 

Enligt Brante (1989) betyder profession ett icke manuellt yrke med hög akademisk kunskap 

och som är legitimerade genom examination. Brante (1989) ställer sig kritisk till att 

högskoleutbildning och akademisk examen betonas så starkt, då många professionella erhåller 

en stor del av sina yrkeskunskaper efter den formella utbildningen. Han menar vidare att det 

huvudsakliga är att professioner har kunskaper som är efterfrågade på marknaden och som är 

relativt svårbegripliga och svårtillgängliga för den ”vanliga” befolkningen. Men även att 

denna kunskap har en hög status. Höga värden på dessa variabler utmärker topp 

professionerna, medan semiprofessionerna inte når upp på någon av variablerna (ibid.). Enligt 

Johnsson och Lindgren (1999) aktualiserades begreppet semiprofession på 1960-talet av 

Etzioni. Det är en grupp som befinner sig mellan icke-professionella och de professionella. 

Etzioni placerade socialarbetarna här för att de har en kortare utbildning och att deras 

teoretiska kunskapsbas är mindre utvecklad än de väletablerade professionerna (ibid.). 

Mycket har hänt med socionomutbildningen sedan dess och den teoretiska kunskapsbasen har 

lyfts fram. Enligt Johnsson och Lindgren (1999) är det även stor skillnad mellan socionomer 

och var de arbetar. Som kurator har du bättre möjligheter för det professionella arbetet än om 

du är socialsekreterare, därför söker sig många socialsekreterare till andra yrken efter några 

år, eftersom de då har uppnått den professionalitet som går att uppnå inom yrket (ibid.). Detta 

menar Johnsson och Lindgren (1999) har att göra med att det är viktigare för en socialarbetare 

att göra en utredning rätt än att faktiskt hjälpa personen i fråga, samt att det är mer hierarkiskt 

uppbyggt på en socialförvaltning. Johnsson och Lindgren (1999) menar även att socionomer 
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är underordnade andra grupper och därför har en bristande självständighet i sin 

yrkesutövning. Även Hasenfeld har enligt Johnsson och Lindgren (1999) diskuterat begreppet 

semiprofession. Han menar precis som Etzioni att socionomer saknar fullständig egen kontroll 

över sitt arbete. Han menar vidare att ”Socialarbetare är inte sällan verksamma inom 

hierarkiska byråkrater, där beslutsfattandet styrs av lagar och regler snarare än av att det 

legitimeras av ett kunskapsområde som avgränsats och som socialarbetarna ansvarar för. De 

är underställda en administrativ styrning och inte en vetenskaplig och fackmässig 

legitimering” (Johnsson & Lindgren 1999:16).  

 

4.2 Professionaliseringsprocessen 

Johnsson och Lindgren (1999) beskriver professionaliseringsprocessen utifrån sex positioner. 

De menar att det är först när dessa positioner uppnåtts som en person kan anses, och själv 

uppleva sig vara professionell.  

1. Den professionelle har egna integrerade värderingar som gäller inom dennes yrkeskår 

och som grundar sig på etiska regler, normer och synsätt. 

2. Det är viktigt att kunna reflektera över yrket för att kunna lösa nya situationer, samt i 

dessa situationer kunna agera självständigt. 

3. Den professionella har en tydlig yrkesidentitet, det vill säga yrket som helhet. Detta 

ger självförtroende och den professionella kan se yrkets möjligheter och 

begränsningar. 

4. Genom långvarig träning kommer autonomi och rutin i arbetet. 

5. Den professionella har stor kunskap om yrkets generella handlingsmönster, samt 

specifika metoder.  

6. Yrket utförs i samverkan och samspel med omgivningen och ses i ett sammanhang. 

Johnsson och Lindgren (1999) menar att det kan ta lång tid innan ovanstående positioner 

sammanförs till en profession, vilket medför att yrkesrollen kan uppfattas som svårdefinierad. 

Detta menar författarna är ännu tydligare när man som socionom arbetar med andra 
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människor och använder sig själv som ett redskap i arbetet. Som socionom är man ofta 

personligt involverad i sin yrkesutövning, då socialt arbete bedrivs som en relation (ibid.). Då 

en socionom är sitt egna instrument måste de hitta en distans till sina klienter, det är viktigt att 

inte blir personligt involverad i sin yrkesutövning.   

Professionaliseringsprocessen i socialt arbete blir enligt Johnsson och Lindgren (1999) mer 

komplex på grund av att det är ett mångteoretiskt yrke. En socionom måste ta hänsyn till 

många olika intressen, så som klienter, organisationer och samhället. Det är inte heller 

ovanligt att dessa intressen strider mot varandra och därför blir socionomens arbetsuppgifter 

komplexa. Genom specialisering menar Johnsson och Lindgren (1999) att det går att 

påskynda och stärka yrkesidentiteten. I socialt arbete är det viktigt med en helhetssyn, därför 

går det inte enligt Johnsson och Lindgren (1999) att använda enbart en teori, utan teorivalet 

måste vara flerdimensionellt. Författarna menar att det för en socionom är nödvändigt med 

kunskaper om många teoretiska perspektiv, dock måste dessa teorier vara sammanhängande 

(ibid.). Socionomen måste inte bara ha kunskap inom sitt eget område, utan den samordnande 

funktionen är starkt drivande. Som till exempel skolkurator, där är du oftast ensam i din 

yrkesroll och där spelar samordning en stor roll, detta kan medföra att dennes yrkesidentitet 

återigen tappas (ibid.).  

 

4.3 Yrkesgrupper som ett landskap 

Andreas Liljegren (2008) tar inom ramen av sin avhandlig Professionellt gränsarbete – 

socionomexemplet upp artikeln Key metaphors in sociology of professions: Occupations as 

hierarchies and landscapes, där han betraktar yrkesgrupper med metaforen av ett landskap.  

Enligt Liljegren (2008) finns det många begrepp kopplade till landskapsmetaforen, såsom 

socialt utrymme, fält och kartor. Ett av de mest centrala begreppen är gränser, gränserna 

separerar och skapar professionella grupper. Gränser är väldigt komplexa och kan variera på 

en mängd olika sätt, det finns även en mängd olika typer av gränser (ibid.). Processen att 

aktivt konstruera och dekonstruera gränser kallas för gränsarbete. Med gränsarbete menar 

Liljegren (2008) att man omedvetet eller medvetet vill uppnå kontroll över ett yrkesfält. 

Gränserna kan dock ändras av flera olika anledningar till exempel när nya gränser 

uppkommer och när man hittar andra vägar att lösa det på. Gränser och gränsarbete bygger på 
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olikheter, då det är dessa olikheter som separerar önskade arbetsuppgifter mot oönskade och 

vårt arbete från deras. 

Enligt Liljegren (2008) är det inte bara viktigt att förstå gränsarbetets pågående relation 

mellan yrke och profession, utan även hur olika yrken är skapade. Han menar vidare att 

yrkesgrupper har skapats genom uppbyggandet av olika arbetsplatser, här konstrueras 

tillfälliga gränser och som sedan över tid blir mer etablerade gränser. En viktig typ av 

gränsarbete är jurisdiktionsgränser, alltså gränser kring vilken yrkesgrupp som ska göra vad, 

samt vilken kontroll en yrkesgrupp har över en given mängd arbetsuppgifter. Liljegren (2008) 

menar dock att jurisdiktion kan handla om mycket mer än bara det ovanstående, såsom 

skapandet av en positiv identitet, handlingsfrihet, status, inmatandet av ett kunskapsområde 

eller ekonomiska belöningar. Han menar vidare att dessa värden i praktiken hänger samman. 

”En positiv identitet bygger exempelvis på att få göra rätt arbetsuppgifter på ett sätt som 

yrkesutövaren själv bestämmer” (Liljegren 2008:46). I vår studie kommer vi att titta närmare 

på frågan om gränser och gränsarbete utifrån både kuratorers och lärares perspektiv. 

Skapandet av en positiv identitet sker ju inte i ett vakuum utan i interaktion med andra 

yrkesgrupper, så som lärare.  

 

5 Empiri och Analys 

I vårt empiri- och analyskapitel kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Resultat 

kommer sedan att analyseras med hjälp av tidigare forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter.  

Vi har valt att ge fiktiva namn till våra intervjupersoner, detta för att läsaren på ett enklare sätt 

ska få förståelse för vem av våra intervjupersoner som sagt vad. Här kommer därför en 

mindre presentation av våra respondenter.  

Anna är karaktärsämneslärare på en gymnasieskola i en större stad i Skåne, hon är även 

mentor för en klass. Anna har varit lärare i ca fyra år och har varit lärare på den nuvarande 

skolan sedan augusti i år.   

Britta kallar vi vår andra lärare, även hon är karaktärsämneslärare och mentor för en klass. 

Britta arbetar på samma skola som Anna och har arbetat där i ca fem år.  
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Cissi är vår tredje lärare och hon har varit lärare i ca åtta år. Cissi är språklärare och hon 

arbetar på en gymnasieskola i mellanstor stad i Skåne, dock inte samma som övriga lärare. 

Rosa är kurator på samma skola som våra lärare Anna och Britta. Hon tog sin examen för nio 

år sedan och har sedan fyra år tillbaka arbetat som skolkurator på den rådande skolan. 

Dessförinnan har hon arbetat som LSS handläggare. Rosa är vår enda skolkurator som har en 

heltidstjänst. 

Sara är vår mest erfarna skolkurator, hon har arbetat som skolkurator i 25 år, dock inte på 

samma skola. Sara var tidigare lärare och utbildade sig till socionom för att bli skolkurator, 

detta gjorde hon eftersom hon ansåg att det skolkurativa arbetet skulle kunna göras på ett 

annorlunda sätt. Sara arbetar 80 procent och är ledig om fredagar. 

Tina har bara arbetat som skolkurator sedan i april i år, för tillfället vikarierar hon för skolans 

ordinarie skolkurator. Tidigare har Tina arbetat inom socialtjänsten och hon examinerades år 

2003. Tina har en halvtidstjänst, men tillbringar mer tid på skolan, eftersom hon var ledig i 

somras.  

 

5.1 En skolkurators yrkesroll 

Flera andra studier (Backlund 2007; D-Wester 2005) har uppmärksammat att skolkuratorer 

ofta känner sig ensamma i sin yrkesroll. En medvetenhet om att vårt material inte tillåter 

några generaliseringar finns, då endast tre skolkuratorer intervjuas. Men det går ändå att 

konstatera att två av de intervjuade kuratorerna känner sig ensamma i sin yrkesroll. Sara är 

den ende av de intervjuade skolkuratorerna som inte anser sig vara ensam i sin yrkesroll. Sara 

menar att hon aldrig har gjort det och ännu mindre nu när hon sitter tillsammans med andra 

skolkuratorer och skolsköterskor. Sara är medveten om att hon är lite annorlunda jämfört med 

många andra skolkuratorer som hon vet känner sig ensamma. Tina säger att hon känner sig 

ganska ensam i sin yrkesroll, hon hade gärna haft någon att bolla med. Hon har på tidigare 

arbetsplatser (inom socialtjänsten) alltid kunnat fråga en kollega om råd, men hon menar att 

det inte riktigt fungerar så inom skolans värld. Tina säger sig ha ett bra samarbete med 

skolsköterskan och med studie- och yrkesvägledaren, men anser ändå att deras roller skiljer 

sig åt och att hon inte kan diskutera allt med dem. Något som Tina även påpekar är att hon 
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inte kan gå till sin arbetsledare heller, då rektorn har en helt annan utbildning än vad hon själv 

har.  Tina menar däremot att hon ändå inte känner sig så ensam som hon först befarat att hon 

skulle göra, utan att det är viktigt att stå på sig. Rosa känner sig däremot mycket ensam. Hon 

menar vidare att det är stor skillnad mellan lärare och socionomer, deras sätt att tänka är 

annorlunda. Rosa påpekar precis som Tina att hon har sitt elevvårdsteam, men att de andra 

professionerna i teamet inte har så stora tjänster på skolan, därför hamnar det mesta på 

skolkuratorn som Rosa uttrycker det.  

Skolkuratorerna anser också att deras yrkesroll är en aning diffus, det finns inga riktiga 

beskrivningar på vad som ska eller bör ingå i deras arbete. Kuratorerna menar att det är lättare 

att veta vad en skolsköterska eller studie- och yrkesvägledare ska göra. Backlund (2007) tar 

upp begreppet ”pusselideologi”, där olika kunskaper förväntas passa ihop med varandra. Med 

pusselideologi menar Backlund (2007) att det inte finns några tydliga gränser mellan de 

elevvårdande professionernas olika funktioner, samtidigt så vill de hålla sig till sina egna 

kunskapsområden och inte klampa in på varandras revir. 

Varför är det då så att vissa skolkuratorer känner sig ensamma och andra inte? Några aspekter 

som kan kopplas till yrkesuppfattningen är först och främst arbetserfarenhet. Sara anser precis 

som D-Wester (2005) att det är en stor fördel om man arbetat inom en annan verksamhet 

innan man blir skolkurator, detta för att skolkuratorn är ensam. D-Wester (2005) menar att det 

är viktigt att först hitta en yrkesidentitet i en arbetsgrupp med socionomer och under ledning 

av en chef som har ansvar för det sociala arbetet som man utför. Sara har arbetat som 

skolkurator i 25 år och har därför längre erfarenhet av att vara ensam med sin profession inom 

skolans värld. Hon har på denna tid kunnat hitta sitt sätt att arbeta på, något som de andra 

skolkuratorerna inte riktigt haft möjlighet till än. Sara har även fått en förståelse om skolan 

som helhet, vilket enligt henne är viktigt när man har skolan som arbetsplats. Sara vet hur det 

är att vara ensam med sin profession och har lärt sig att hävda sig själv, men ändå ta hänsyn 

till alla andra yrkeskategorier på skolan. Det krävs en balans för att arbetet ska fortlöpa på ett 

positivt sätt. Johnsson och Lindgren (1999) menar att eftersom en socionom använder sig 

själv som redskap kan yrkesrollen uppfattas som diffus och att det därför kan ta lång tid innan 

yrkesutövaren känner sig säker i sin roll. Det diffusa är således inte något unikt för 

skolkuratorer, utan är något som kan upplevas av olika yrkeskategorier inom socionomyrket. 

Enligt Brantes (1989) beskrivning om ett professionsyrke som ett ickemanuellt arbete med 
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hög akademisk kunskap och som genom examination blir socionomer, framhålls att de 

intervjuade kuratorerna har ett professionsyrke. Däremot ställer sig Brante (1989) kritisk till 

den starka betoningen av akademisk examen, då han menar att många professionella får sina 

yrkeskunskaper efter den formella utbildningen. Det är denna kunskap som Sara har i 

jämförelse med de andra kuratorerna. Hon har mer kunskaper, inte teoretiska eller bättre 

kunskaper, men större kunskap om hur det är att vara ensam med sin profession inom skolans 

värld.  

En annan trolig koppling till yrkesrollen är vem det är som fastställer skolkuratorernas 

arbetsuppgifter. Rosa som känner sig mest ensam menar att det är rektorn på skolan som 

fastställer vad hon ska göra, hon har själv inte så mycket att säga till om. Tina menar att det är 

både hon och rektorn som ansvarar för hennes arbetsuppgifter. Medan Sara poängterar att det 

är hon som fastställer sina egna arbetsuppgifter, hon menar att ingen annan kan göra det åt 

henne. Detta eftersom det faktiskt inte finns någon annan med hennes utbildning och att 

rektorn inte vet exakt vad hennes arbete går ut på. Sara tycker att det är viktigt att som 

skolkurator känna efter ”vad är det jag är bra på”, att exempelvis tvinga sig ut i mycket 

klassarbete när man tycker det är fasansfullt menar hon inte är lönt, för då gör man heller 

inget bra jobb. Skolkuratorns arbetsuppgifter, och hur dessa fastställs, kan tolkas i termer av 

gränser och gränsarbete. Liljegren (2008) skriver om dessa gränser och gränsarbeten, han 

menar att gränser är komplexa och att det därför går att se gränsarbete utifrån olika 

perspektiv. Ses gränserna utifrån vem det är som fastställer skolkuratorernas arbetsuppgifter 

och hur det är kopplat till hur skolkuratorerna ser på sin yrkesroll syns det att Sara och även 

Tina till en viss del sätter ner foten och påpekar vad deras arbetsuppgifter bör innehålla. Sara 

sätter sina gränser inåt och mer mot sig själv. Hon bestämmer sitt arbete på ett helt annat sätt 

än vad Rosa gör. Enligt Rosa så ingår det otroligt mycket pappersarbete och CSN arbete, så 

som att hjälpa till att fylla i ansökningar. Sara ansåg däremot att det inte låg på henne,  

jag tycker nog att jag alltid har försökt dra ner på det. Jag tycker 

att det är många andra som kan hjälpa till med det. Det behövs 

inte en socionomutbildning för, det tycker inte jag.  

Det är inte Rosa som anger sitt eget arbete, det är rektorn som sätter gränserna, eller inga 

gränser alls eftersom hon har ett väldigt stort ansvarsområde. Möjligtvis leder Saras gränser 

inåt att hon anser att hennes arbete är mindre diffust och att andra professioner på skolan 
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också gör det. Även att hon själv vet vad hon ska göra och därför inte känner sig särskilt 

ensam i sin yrkesroll, eftersom det är hon själv som skapat dem. Liljegren (2008) menar att 

”en positiv identitet bygger exempelvis på att få göra rätt arbetsuppgifter på ett sätt som 

yrkesutövaren själv bestämmer” (Liljegren 2008:46). 

Kopplas däremot Liljegrens (2008) jurisdiktionsgränser, alltså gränser kring vilken 

yrkesgrupp som ska göra vad, samt vilken kontroll en yrkesgrupp har över en given mängd 

arbetsuppgifter, med att sätta gränser utåt mot andra professioner syns ett annat mönster. Sara 

känner sig mer säker i sin yrkesroll och hon är inte ”rädd” för att någon annan profession på 

skolan ska ta över hennes arbetsuppgifter. Hon menar vidare att det inte är så viktigt om 

skolsköterskan skulle råka få ett ärende som egentligen skulle hamnat på hennes bord. Rosa 

däremot vill gärna ha kontroll över sina arbetsuppgifter och avgränsa vad som är mitt och ditt 

utåt sett. När Rosa beskriver sina arbetsuppgifter så betonar hon gärna att det är hon som har 

”ansvar” för olika dokument och arbetsuppgifter på skolan. Ordet ansvar gör att Rosa kan 

stänga ute andra professioner och avgränsa sig mot dem. Hon har kontrollen över vissa 

arbetsuppgifter, vilket hon anser vara viktigt. Men även erkännandet från andra professioner 

exempelvis rektorn gör att Rosa kan stänga ute andra från hennes område.  

Det går även att utläsa från intervjuerna att ett nära samarbete med skolsköterskan har stor 

betydelse för om skolkuratorn känner sig ensamma eller inte. Johnsson och Lindgren (1999) 

menar att en socionom måste ha kunskap om många olika områden och inte bara sitt eget. De 

menar vidare att den samordnande funktionen är väldigt stark inom socialt arbete och att 

denna funktion kan medföra att till exempel en skolkurators yrkesidentitet förloras. Detta går 

inte att stärka utifrån skolkuratorernas intervjuer, då samarbete och samverkan verkar vara 

centralt för att stärka yrkesrollen. Sara arbetar väldigt nära sin skolsköterska, de går nästan 

hand i hand med varandra. Även Tina sa sig ha ett bra samarbete med sitt elevvårdsteam, 

medan Rosa av naturliga orsaker känner sig ensam i sitt team, då de andra professionerna inte 

har så stora tjänster och därför inte befinner sig på skolan särskilt ofta. 

Alla skolkuratorer som har intervjuats anser att det finns ett stort behov av just kuratorer. 

Rosa vill till och med ha en kollega, då hon anser att hon har så mycket arbete och om de varit 

två hade de kunnat arbeta på ett helt annat sätt. Rosa anser att det på skolan uppstår ett 

problem som sedan ska lösas, det förebyggande arbetet går enligt henne förlorat. 

Skolkuratorerna menar även att det inte finns någon annan profession på skolan som skulle 
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kunna utföra deras arbete i sin helhet. De menar att en profession inte kan slå ut en annan, 

utan att alla yrkesgrupper behövs. Dock anser Sara att lärarna kan och ska ta en del av arbetet, 

men att även lärarna har fått mer att göra och att de inte alltid har någon tid.  

Alltså man kan inte begära att de ska pressa in de här tiderna för 

att sitta med elever, det gör du inte på tio minuter eller mellan 

ett par lektioner. Utan det krävs faktiskt tid (Sara). 

Sara som arbetar tätt ihop med sin skolsköterska menar att de är jätteduktiga och kan klara av 

många saker: ”Skolsköterskorna är jätteduktiga på att klara av mycket också, det beror på vem 

det är, men jag har haft förmånen att jobba ihop med jättebra skolsköterskor.” Även Tina 

menar att skolsköterskan skulle kunna göra vissa delar, men inte ersätta helt. Hon tror att 

personalen i elevvårdsteamet kan komplettera varandra, men att det behövs någon med 

kuratorns specifika kompetens. 

Är skolkuratorsyrket då ett professionsyrke eller en semiprofession? Som nämndes ovan har 

alla kuratorerna samma utbildning och om yrket kopplas till de olika beskrivningarna kring ett 

professionsyrke anses skolkuratorsyrket uppfylla det. Genom att intervjua tre skolkuratorer 

har det framkommit att det inte går att dra alla skolkuratorer över en kam när det kommer till 

yrkets profession. Det beror helt enkelt på vem som är skolkurator. På basis av intervjuerna 

kring yrkesrollen tycks Rosa och Sara hamna på två olika skalor inom professionsbegreppet. 

Etzoni grundade enligt Johnsson och Lindgren (1999) begreppet semiprofession. Han menade 

att socionomerna befann sig här då deras teoretiska kunskapsbas inte var lika utvecklad som 

professionsyrkenas. Dock är inte detta applicerbart i dagens läge, då socionomutbildningen 

har ändrats sedan 60-talet och utbildningen är mycket mer teoretiskt inriktad. Johnsson och 

Lindgren (1999) menar likväl att socionomerna hamnar inom semiprofessionerna eftersom de 

är underordnade andra grupper och är därför inte självständiga i sin yrkesutövning. 

Socionomer saknar enligt Johnsson och Lindgren (1999) även fullständig egen kontroll över 

sitt arbete. Alla intervjuade skolkuratorer är ganska självständiga i sin yrkesutövning, de har 

inte något annat val, eftersom de på de flesta skolor är ensamma med socionomutbildningen. 

Däremot har inte Rosa fullständig kontroll över sitt yrke och därför uppvisar Rosas 

yrkesutövning många likheter med en semiprofession. 
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5.2 Samarbete med lärarna  

D-Wester (2005) menar att skolkuratorn befinner sig på pedagogernas arena och att kuratorn 

kan få svårt med att lyfta fram sitt synsätt, då det är lärarnas synsätt som är rådande. Hon 

menar vidare att när en elev aktualiseras hos kuratorn så görs det oftast i form av beställningar 

av insatser, där problemformuleringen redan är gjord utifrån beställarens synsätt (lärarnas). 

Rosa menar att det är skillnad mellan en socionoms synsätt och en lärares synsätt.  

Lärarna mäter ofta, när de pratar om elever på en skola så är de 

duktiga och inte duktiga, skötsamma och inte skötsamma. De 

flesta lärarna vill helst ha en klass som är ganska fungerande och 

som sitter tysta och gör det som lärarna sagt till dem. Sen är det 

inte sällan en lärare tycker att man kan plocka bort de elever 

som inte fungerar. Lärarna glömmer bort att titta på vad som gör 

att man inte fungerar, vad som gör att denna elev alltid kommer 

försent, varför han alltid är så arg, utan då säger man bara att 

han är ett problem. Så de har inte förmågan att se att han gör de 

av en anledning, han mår inte så bra. (Rosa) 

Att samarbeta med lärarna är något som skolkuratorerna framhåller som viktigt. Det är ändå 

lärarna som oftast ser elevernas ”problem” först (D-Wester 2005). Alla kuratorerna menar att 

det finns ett bra samarbete med lärarna och att samarbetet med lärarna ser ungefär likadant ut 

på de olika skolorna. Rosa menar att samarbetet med lärarna på hennes skola till en början 

fungerar bra, ”ofta kan det vara ett samarbete från början som inte sällan slutar med att jag gör 

det” [själv]. Rosa framhåller emellertid att det inte bara är lärarnas fel att det till slut oftast 

bara är hon kvar i ett elevärende, utan det finns enligt Rosa så mycket kring en elev som bara 

hon kan göra, det kan till exempel handla om kontakt med socialtjänsten, migrationsverket 

psykiatrin med flera. Därför är det enligt Rosa ibland lättare att inte samarbeta. Även lärarna 

anser att samarbetet mellan lärare och kurator fungerar bra och att de kan ha en relativt öppen 

dialog inom sekretessens ramar förstås. Alla de intervjuade lärarna vänder sig till skolkuratorn 

nästan dagligen, ibland bara för att få råd om hur de ska handskas med en elev eller hur de ska 

gå vidare med ett elevärende. 
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Återkoppling till lärarna i olika elevärenden är något som skolkuratorerna också framhåller 

som viktigt, dock verkar inte informationen om olika elevärenden fungera särskilt väl enligt 

lärarna. Sara uppger att hon ofta har fått kritik från lärare att elevvårdsteamet inte berättar vad 

som händer i elevärendena. Sara menar dock att detta har blivit bättre genom åren. På frågan 

till lärarna om vad elevvårdsteamet faktiskt gör så var de rörande överrens om att det är 

ganska diffust vad de gör och vem som gör vad. Lärarna påpekar att det är något de inte har 

tillträde till. Cissi uttrycker sig såhär: ”Det är alltid sådan mystik kring elevvårdsteamet för 

där har vi ju inte tillträde liksom och där pratas det alltid om saker som är lite hemliga”. 

Lärarna är även överrens om att det är lite oklart om vem som tar vad inom EVT. De vet vem 

de ska vända sig till för att ta upp en elev i EVT, men på vems bord det sen läggs på vet 

lärarna inte. Lärarna önskar sig en bättre återkoppling kring ärendena. Cissi säger såhär:  

Om jag har ett problem med en elev och jag vänder mig till 

kuratorn eller det är något jag är orolig för så tar hon det med sig 

och sen kan det liksom försvinna där. Jag vet inte vem det läggs 

på och det kommer ju inte riktigt fram eftersom saker och ting är 

lite sekretess. 

När mystiken kring EVT nämns för Rosa genom ett uppföljande mail med frågor som 

uppkommit under andra intervjuer, blir hon ganska förvånad.  

När det gäller återkoppling så tycker jag det känns trist att dem 

upplever det så. Det är sagt att den i EVT som blir ansvarig för 

den aktuella eleven skall hålla kontakt med mentorn antingen 

via mail eller muntligt, jag föredrar både och, det är inte alltid 

jag hinner informera muntligt men jag gör det alltid skriftligt. 

Jag tycker att vi i EVT försöker ha ett så nära samarbete som det 

går att ha med mentorn och ser inte att vi skulle kunna göra det 

på ett annat sätt. Det är alltid känsligt när det handlar om 

människor och deras personliga svårigheter, man måste alltid 

överväga om det är av vikt att läraren får veta eller ej. 

Rosa menar att det i EVT ofta framkommer uppgifter som är direkt olämpliga för en lärare att 

veta. Hon menar även att viss information absolut inte är nödvändig för lärarna att veta. Det 
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krävs också ett samtycke från eleverna, vilket det inte alltid finns menar Rosa. Sara däremot 

frågar alltid sina elever om det är okej att hon berättar för lärarna lite kortfattat vad som 

händer i ärendet och hon menar att de flesta eleverna tycker det är okej och även bra. Enligt 

Tina kommer det nog alltid vara lite mystik kring EVT då lärarna faktiskt inte kan få reda på 

allt.  

Alla kuratorerna tror att lärarna har svårt att veta vem de ska vända sig till inom 

elevvårdsteamet, de har däremot olika hypoteser om varför det är så på deras skola. Rosa tror 

att det har att göra med att det endast är hon som arbetar heltid inom EVT och att det då är 

lättare att få tag på henne. Rosa menar att lärarna därför kommer till henne så att hon senare 

kan guida dem rätt. Sara uttrycker sig istället såhär, ”Jag tror att det är helt enkelt så att i vissa 

ärenden vet vi knappt själva vem det är som är bäst på att handlägga och hur i jösse namn ska 

de (lärarna) veta det då?”. Sara tycker därför inte att det är konstigt att lärarna ser 

elevvårdsteamets olika uppgifter som diffusa. Sara och hennes skolsköterska har löst denna 

förvirring för lärarna genom att berätta för dem att det kvittar vem lärarna skickar ärendet till 

och att det är bättre att skolsköterskan och hon själv fördelar ärendena rätt senare.  

Alla kuratorerna anser sig samarbeta mer med vissa lärare än med andra, de uppger även att 

lärarnas åsikter om det kurativa arbetet är lika många som det finns lärare. Tina vet inte varför 

vissa lärare inte alls vänder sig till hennes. Hon kan däremot bara spekulera i att de lärare som 

inte använder sig av hennes kompetens inte har någon uppfattning om vad hon gör, samt att 

de kanske tycker att hennes arbete är lite svårdefinierat. Rosa och Sara säger sig se stor 

skillnad hos de lärare som är äldre och alltid har gjort på sitt sätt och de yngre lärarna. Rosa 

uppger att de yngre lärarna är mycket mer lyhörda för olika arbetssätt och bemötande. Hon 

kan även se att det är fler yngre lärare som kommer till henne för att få råd och vägledning 

kring olika elever. 

Men om jag ändå säger äldre lärare så finns där ju en tendens 

fortfarande hos vissa att man kommer med en elev och säger kan 

du ta och göra om den här nu (skratt) och så kan jag få tillbaks 

den när den är färdig (Sara). 

Sara har genom sina år som skolkurator varit med om lärare som har ifrågasatt vad hon 

faktiskt gör och att hon ibland har behandlats som luft av vissa lärare. Men Sara anser ändå att 
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det är en viss skillnad från förr. Hon menar att lärarna idag begriper och nog har fått klarare 

direktiv att mycket får de klara själv. Sara tycker även att de olika professionerna vet mer om 

varandra och att det är mycket mer tacksamhet nu. Tina kan även se att det är mest kvinnliga 

lärare som vänder sig till henne, fast könsfördelningen mellan lärarna på skolan är ganska 

jämn. Liljegren (2008) menar att det är gränser som skapar och separerar professionella 

grupper. Han menar vidare att tillfälliga gränser har konstruerats genom uppbyggandet av 

olika arbetsplatser och att de tillfälliga gränserna senare blir fasta. Enligt påståendena ovan 

om att kuratorerna kan se skillnad mellan äldre och yngre lärare, samt mellan manliga och 

kvinnliga lärare gör det möjligt att koppla gränser även till lärarna. Det är inte bara 

skolkuratorerna som sätter sina gränser mot de olika yrkesgrupperna inom skolan, utan även 

lärarna konstruerar sina gränser mot kuratorerna. Som nämnts innan finns det äldre lärare som 

inte förstår vad elevvårdsteamet finns till för och de ser inte vad de skulle göra för någon 

nytta. De lärarna sätter sina gränser så att kuratorerna inte får någon chans att arbeta sig in 

där. Det är därför inte endast skolkuratorerna som bestämmer hur och med vad de ska arbeta, 

utan det gör även lärarna. Liljegren (2008) menar att lärarna genom sitt gränsarbete vill uppnå 

kontroll över sitt eget yrkesfällt. Lärarna är där för att undervisa och det är nummer ett för 

vissa lärare. 

Jag tror att uppfattningen många gånger är att så fort en elev har 

ett problem som de (lärarna) gärna uttrycker de kanske inte kan 

sitta still på lektionen, kanske är otrevlig, kanske ofta kommer 

försent så är deras (lärarnas) lösning gå till kuratorn. Och många 

gånger tror de att eleven då kommer hit, sen säger jag någonting 

eller viftar med ett trollspö eller någonting, jag vet inte och sen 

så ska eleven komma dagen efter och vara helt annorlunda. Lite 

grann så är synen på kuratorn, för så skickar de hit och så händer 

ingenting och så säger de, det händer ingenting. Nä, det gör inte 

de, förändring sker inte på en dag. Ibland kan en 

förändringsprocess, en elev som börjar hos mig, det kanske inte 

märks en förändring förrän han har slutat skolan, alltså det är 

ingenting man gör. Så har man haft ett visst beteende jättemånga 

år tillbaka så ändras inte de för ett samtal med en kurator, men 

det tror dem många gånger. De tycker någonstans att jag ska 
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rätta till allt. För jag ska göra så att läraren kan undervisa, jag 

ska se till så att det blir lugn och ro för läraren. (Rosa) 

Backlund (2007) tar upp det som Lipsky benämner som ”pressure specialists”, där elevvården 

beskrivs som en lärarservice. Lärare kan lämna över problem (elever) som stör den rådande 

ordningen till specialister, i detta fall kuratorn och blir på så vis av med elever som avviker 

från mängden. Då tillåts rådande rutiner att bevaras.  

Rosa tror inte att lärarna har så stor koll på vad hennes arbetsuppgifter är, hon menar att 

lärarna tror att hon gör allt som inte dem gör, eller vill göra. Rosa påpekar även att hon får 

frågor om allt, hon anser att lärarna uppfattar henne som en expert på skollagen, 

gymnasielagen och läroplanen. ”Alltså jag förstår inte varför de tänker, ah det kan nog 

kuratorn. För i min värld är det liksom vaktmästare grejor. Nä kanske inte riktigt så.” Lärarna 

anser vid ett första ögonblick tro sig veta vad skolkuratorernas arbetsuppgifter är. Lärarna vet 

att elevsamtal är en stor bit av skolkuratorns arbetsuppgifter, samt att hon medverkar i EVT. 

Men på frågan om lärarna kunde utveckla närmare vad de tror kuratorn arbetar med, blir 

lärarna lite ställda. Anna menade att hon sattes lite på pottan, medans Britta och Cissi vid 

närmare eftertanke uttrycker att skolkuratorns arbetsuppgifter ändå kan vara en aning diffusa. 

Anna sade sig även tro att Rosa var skolkurator på en annan skola, något som inte stämmer då 

det vid intervjun med Rosa inte framkom några sådana uppgifter. Britta menar att 

skolkuratorns arbetsuppgifter är diffusa eftersom det inte finns någon tydlighet i 

organisationen. ”Alltså det borde ju bero på att det inte finns någon tydlighet i organisationen 

eller att man liksom inte får veta det uppifrån, för hade man fått veta det så skulle det ju inte 

behöva vara någon otydlighet.” 

Att kuratorns arbete gör skillnad är alla lärare överrens om. Många elever är i stort behov av 

att prata och få samtalsstöd så i dessa bitar anser lärarna att kuratorn är oerhört viktig. D-

Wester (2005) menar att de problem vi möter i skolan är en spegelbild av hur samhället ser ut 

i stort. Hon menar vidare att det är viktigt att skolans vuxna är observanta på de 

varningssignaler som eleverna uppvisar. Lärarna menar att det är viktigt att kuratorn finns till 

och hjälper eleverna i sitt välmående. ”Det hjälper våra elever väldigt mycket och många mår 

ju mycket bättre, man får liksom fram vad som verkligen är problemet och man kan hitta rätt 

lösning.” En lärare menade att kuratorn har en annan roll på skolan än vad lärare, syvare eller 

rektor har. ”Kuratorn känns lite som en fristad för många att gå dit.” 
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Det framkommer även att det är många elever som går till kuratorn och att det även är många 

killar. En av orsakerna till att det är många killar är för att det på några av de intervjuade 

skolorna till största delen består av killar. Men även Sara som arbetar på en skola där könen är 

jämt fördelade kan se en klar skillnad i antalet pojkar som kontaktar henne. Det syns i tidigare 

forskning att det skett en samhällsförändring. D-Wester (2005) skriver att det i högre grad är 

flickor som söker upp skolkuratorn själv, medan pojkarna oftast får kontakt genom sin 

mentor. Hon menar vidare att pojkar oftast söker hjälp när deras problem redan är stora, 

medan flickor lättare kan söka för alla slags problematik. Sara berättar däremot att hon tror att 

det har blivit mer legitimt för killar att gå i samtal hos en kurator. Samtalen kan enligt 

kuratorn gälla allt från kärleksbekymmer till stress. Sara tror att det är samhället som har 

bidragit till denna förändring och det ser hon som en positiv vändning i arbetet. Lärarna 

menar att denna förändring och det antal elever som går till skolkuratorn tyder på att 

kuratorns arbete faktiskt både är viktigt och gör skillnad.  

Lärarna menar att det genom samtal med kuratorn kan komma fram många viktiga saker som 

rör eleven, till exempel utbildning. En elev kan till exempel uttrycka ett missnöje i sitt val av 

utbildning och vill därför hoppa av. Detta kan sen lösas på ett bra och tillfredsställande sätt 

tack vare kuratorn och de samtal hon fört med eleven. Lärarna berättar att man på så vis kan 

komma fram till en bättre lösning där eleven slipper hoppa av sin utbildning. Cissi påpekade 

att man tydligt kan märka att kuratorn gör skillnad för eleverna, hon uttryckte sig såhär: 

Kuratorn var sjukskriven under en längre tid och jag kan säga att 

det var rätt kaotiskt när hon var borta faktiskt. De knackade på 

dörren och så var det ingen där, och de frågade ständigt när hon 

kommer tillbaka? Och var är hon och så vidare? 

Britta tycker att det är skönt att kuratorn kan ta de samtal som lärarna tycker är jobbiga. ”Jag 

är ju utbildad lärare, jag är inte utbildad kurator”.  

 

5.3 Stärka sin roll på skolan 

Johnsson och Lindgren (2001) påpekar att legitimering kan stärka en yrkesgrupps 

professionalitet och status. De menar även att specialisering kan ses som ett snabbare sätt att 
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öka sin yrkesidentitet. Det är ingen av våra intervjuade skolkuratorer som tror att en 

legitimation kommer stärka deras yrkesroll på skolan. En sa sig inte vara tillräckligt påläst om 

vad en legitimation egentligen skulle innebära, medan en annan sa sig aldrig ha förstått 

diskussionen kring legitimation. Tina menar att det bara är en titel och att det inte säger 

någonting mer om vad hon gör. Tina påpekar även att hon tror att mycket ligger på 

skolkuratorerna själva, att kuratorerna måste vara trygga med att de faktiskt har en utbildning 

och att de vet vad de gör. Däremot påpekar Sara att en legitimation möjligtvis skulle höja 

statusen på deras yrke rent generellt och möjligtvis också höja lönerna lite. Rosa uttryckte sig 

såhär:  

..jag kan faktiskt inte se vad det skulle göra för någon skillnad. 

Alltså lärarna skulle inte se mig på ett annat sätt för att jag blev 

legitimerad och eleverna skulle inte se mig på ett annat sätt, de 

skulle inte veta vad det innebar eller betydde överhuvudtaget.  

Backlund (2007) menar att skolkuratorns yrkesroll blir diffus eftersom den inte är speciellt 

reglerad, samt att den inte nämns i någon specifik skollag. Både Backlund (2007) och SOU 

2000:19 anser att det går att stärka skolkuratorernas yrkesroll genom att ge dem ett lagstöd. 

De intervjuade skolkuratorerna ser otroligt positivt på den lagändring som ska träda i kraft 

den 1 juli 2011, där det enligt lag skall finnas en kurator inom elevhälsan på varje skola 

(Regeringskansliet 2010). Bara genom denna lagändring tror kuratorerna att statusen kommer 

höjas, nu blir det mer tvingande att ha en skolkurator som någon uttrycker det.  

Att man säger att en skolkurator faktiskt är lika viktig på en 

skola som en skolsköterska är (Rosa). Det stödet har vi sökt 

länge och det känns ju jättebra. Äntligen ett ordentligt stöd för 

oss (Sara).  

Rosa tänker även på sin roll inom skolan som anställd och vad lagen kommer göra för henne 

angående sin anställning. ”Kombinationen av en svag reglering, oklar yrkesroll, avsaknad av 

en egen tydlig teknologi och låg status, kan göra skolkuratorn extra känslig för omgivande 

förväntningar i den direkta arbetsmiljön” (Backlund 2007:241). 

Jag tycker det är jättebra och av egoistiska skäl, så vet jag ju att 

jag inte är den första att åka. För så är det ju också, vi som inte 
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är lagstadgade åker först om budgeten skulle krasa. Medan 

lärarna kan man ju inte göra av med, det måste ju finnas lärare 

och skolsköterskan står i lagen, så hon måste finnas.  

Johnsson och Lindgren (1999) beskriver professionaliseringsprocessen utifrån olika 

positioner, de menar även att det är först när dessa positioner uppnåtts som en person kan 

anses och själv uppleva sig vara professionell. En av positionerna handlar om yrkesidentitet 

och att den professionella känner en tydlig sådan. Det verkar som om det är yrkesidentiteten 

som skolkuratorerna ofta faller på när det kommer till professionalism, återigen går det inte 

att säga alla, då skolkuratorerna skiljer sig åt. Men genom denna lagändring kan 

skolkuratorerna ur sin egen syn på arbetet säga att de tror att lagändringen kommer stärka 

deras roll och yrkesidentitet. Backlund (2007) har i sin avhandlig kommit fram till att några 

skolkuratorer känt sig vara en eftersatt grupp som ingen tar på allvar. Detta är inget som de 

intervjuade kuratorerna har nämnt överhuvudtaget och de verkar i största mån vara 

involverade i skolan.  

Lärarna anser att kuratorn kan stärka sin roll på skolan genom olika åtgärder. Alla lärarna 

betonar att tillgängligheten till kuratorn är viktig. Att hon rör sig ute i verksamheten samt att 

hon inför varje läsår går ut till klasserna och informerar eleverna om vad hon gör samt var 

hon finns och att de är välkomna till henne. Backlund (2007) har i sin avhandlig kommit fram 

till att även rektorerna vill att skolkuratorerna ska vara mer synliga. Att en kurator är ute i 

skolans verksamhet och syns mycket verkar ha utvecklats sedan Backlund skrev sin 

avhandling. Alla kuratorerna anser sig vara ute i verksamheten och de tycker att de är väl 

synliga för både lärare och elever. Kommunikationen ses också som viktig, D-Wester (2005) 

betonar att om en skolkurator ska kunna utföra sitt arbete behöver kuratorn aktivt göra sig 

känd i olika sammanhang på skolan. Hon menar vidare att kuratorn även måste presentera sig 

själv och sin funktion inte bara för eleverna utan även för skolans personal och arbetslagen.  

Cissi konstaterar att det för eleverna är ganska tydligt vad en kurator gör, men att det för 

lärarna ibland kan vara otydligt och att man kanske borde tydliggöra det även för lärarna. 

Cissi uttrycker sig lite skämtsamt och säger ”En stencil på punkter vad kuratorn gör vill jag 

ha, hahaha”. Att kuratorns dörr är öppen så mycket som möjligt när hon inte sitter i samtal är 

även det en viktig punkt anser lärarna. På så vis visar hon att hon är tillgänglig.  
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Enligt D-Wester (2005) krävs det tillgång till ett professionellt nätverk för att en skolkurator 

ska kunna behålla sin professionalitet och utvecklas i sin yrkesroll. Hon menar vidare att det 

inte behöver finnas på skolan, utan att det kan förekomma träffar med andra skolkuratorer 

inom kommunen. På riksnivån finns Sveriges skolkuratorers förening, som enligt D-Wester 

(2005) arbetar på olika sätt för att stärka skolkuratorns yrkesroll. Som har nämnt tidigare i 

urvalet så sitter Sara tillsammans med andra skolkuratorer och skolsköterskor. Genom att ha 

andra skolkuratorer så tätt inpå menar hon att hennes roll som kurator har stärkts, det är 

mycket lättare att få hjälp och stöd från någon med samma utbildning, samtidigt ser hon det 

som en nackdel eftersom det är lätt att utnyttja de andra skolkuratorerna.  

Det märks redan att vi har väldigt lätt för att gå in till varandra 

och få stöd. Jag vet att vi har en skolkurator som är jättebra på 

den ekonomiska biten och på bostadsproblematik, då kan jag 

säga till eleven att vi får nog kalla in Pelle i det här ärendet och 

det är ju bra. Samtidigt kan det bli att jag struntar i de grejorna 

och det är ju inte bra, då lär jag mig aldrig 

 

6 Avslutande diskussion 

Det är viktigt att påpeka att vårt resultat inte är generaliserbart, då endast tre skolkuratorer och 

tre lärare blivit intervjuade. Både lärare och skolkuratorer menar att det finns lika många 

åsikter om det skolkurativa arbetet som det finns lärare och kuratorer. Däremot har vi fått en 

inblick i vad skolkuratorerna anser om sin yrkesroll, samt lärarnas syn på det skolkurativa 

arbetet, vilket även är syftet med uppsatsen. Det går även bara att spekulera i om vi fått ett 

annorlunda resultat om vi intervjuat grundskolekuratorer, då dessa enligt våra respondenter 

har en annorlunda arbetssituation. Intressant att notera är att samtliga tre lärare som 

intervjuades är positiva till det skolkurativa arbetet, men både lärare och kuratorer påpekar att 

det finns en del lärare som inte är särskilt positiva till vad skolkuratorerna är. Hur pass 

representativt den ena eller andra inställningen är kan vi således inte uttala oss om. 
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Enligt D-Wester (2005) är bilden av en skolkurator ofta att det är någon som sitter med 

enskilda elevsamtal på sitt rum. Hon menar vidare att så absolut inte är fallet och att kuratorn i 

själva verket har ett betydligt vidare arbete och arbetar på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Detta har under studiens gång bevisats, då skolkuratorernas arbetsuppgifter 

är många och väldigt varierande beroende på vilken skola kuratorn arbetar på. Något som 

skolkuratorerna gärna vill ha mer tid till är att kunna hålla i fler grupper, såsom tjej- och kill 

grupper. Sara tycker det har blivit för mycket möten på organisationsnivå, dessa möten tar tid 

från det faktiska elevarbetet och hon skulle därför önska det vore mindre möten. 

Två av tre skolkuratorer känner sig ensamma i sin yrkesroll. Vi har kopplat känslan av 

ensamhet till tre möjliga faktorer. Den första är arbetslivserfarenhet, där Sara har längre 

erfarenhet än de andra kuratorerna. Det är inte endast den formella utbildningen som räknas, 

utan även kunskapen som uppstår efter. Det går inte enligt oss att ”fuska sig till” denna 

kunskap utan det är något som uppstår vid lång yrkeserfarenhet. Johnsson och Lindgren 

(1999) menar att det av lång yrkeserfarenhet uppstår autonomi och rutin i arbete. Den andra är 

vem som fastställer skolkuratorns arbetsuppgifter. Där resultatet visar att Sara sätter 

Liljegrens (2008) gränser inåt och därigenom konstruerar sin egen yrkesidentitet, det gör 

också att hon blir starkare i sin yrkesrollroll. Rosa däremot sätter sina jurisdiktionsgränser 

utåt, eftersom det inte är hon, utan rektorn som fastställer hennes arbetsuppgifter. Hon 

avgränsar tydligt vad som är hennes arbete, detta för att inte någon annan ska göra anspråk på 

vad hon är bra på. Det som för oss är förvånansvärt är att det är Rosa som har de mest spridda 

arbetsuppgifterna och som tar på sig så otroligt mycket arbete, när det egentligen inte borde 

ligga på henne. Kanske är det därför som hon gärna vill sätta sina gränser utåt, eftersom 

hennes arbetsuppgifter inte är lika klara som de andras. Den tredje kopplingen har att göra 

med ett nära samarbete med skolsköterskan, då detta samarbete verkar främja 

skolkuratorernas stärkande av sin yrkesroll. 

Diskussionen kring om skolkuratorsyrket är ett professionsyrke eller en semiprofession har 

visat sig vara intressant, då vi lyckats hitta två kuratorer som på basis av intervjuerna verkar 

finnas på vars en sida. De är inga ytterligheter, men en skillnad har ändå kunnat skådas. Rosa 

saknar den kontroll som enligt Johnsson och Lindgren (1999) behövs för att ett yrke ska 

kunna vara ett professionsyrke. Skulle Rosa däremot ta denna kontroll eller arbeta på en skola 

där hon ges kontrollen skulle hon likaväl kunna ha ett professionsyrke. Det är alltså inte som 



38 

 

Johnsson och Lindgren (1999) menar att du som kurator har större möjligheter till ett 

professionsyrke, utan det har inte med yrket i sig att göra, utan vilken person det är som utför 

det.  

Att skolkuratorer och lärare kan samarbeta är viktigt, då båda yrkeskategorierna arbetar med 

eleverna, fast på olika sätt. Som nämnts innan är de intervjuade lärarna väldigt positiva till 

skolkuratorernas arbete, de menar att arbetet gör stor skillnad för eleverna. Även fast vi 

intervjuat lärare som anser sig ha ett nära samarbete med kuratorerna och anser sig veta vad 

arbetet går ut på. Måste vi ändå säga att en skolkurators arbete för en lärare är ganska diffust. 

Lärarna har enligt oss en föreställning, precis som alla vi andra har, om vad kuratorns arbete 

innehåller. Denna föreställning stämmer dock inte riktigt överrens med vad kuratorerna själva 

tycker och tänker. Lärarnas uppfattningar om EVT och mystiken kring det har speciellt för 

Rosa varit förvånande. Ett reslutat av vår undersökning är att på skolan där Rosa, Anna och 

Britta arbetar har man efter vårt konstaterande om återkopplingen till lärarna ändrat sina 

rutiner kring EVT. Skolan har i vanliga fall elevvårdsteams träffar en gång i veckan, där har 

inga lärare tillträda. Nu har skolan infört att de en gång i månaden kommer att ha en extra 

träff, där lärarna är välkomna att aktualisera sina egna elever. Med denna förändring vill 

skolan att lärarna ska känna sig mer delaktiga och att missförstånd och dålig återkoppling ska 

undvikas.  

Något som vi har funderat på är om lärarna verkligen förstår vad sekretess i kuratorns arbete 

innebär. Vi har fått en uppfattning om att lärarna vill ha reda på lite väl mycket ibland och 

frågan är om det verkligen är nödvändigt eller om det bara är av ren nyfikenhet de vill veta 

vad som tynger eleven. För som Rosa säger, vissa saker vill inte eleven att kuratorn går vidare 

med och vissa saker som uppkommer är olämpliga för en lärare att veta. Precis som 

skolkuratorn behöver ha kunskap om skolan som pedagogiskarena tycker vi att lärarna borde 

ha lite större förståelse för skolkuratorns arbete och hon är där för elevernas skull, precis som 

de.  

Det har även under studiens gång framkommit att det inte bara är skolkuratorerna som sätter 

sina gränser gentemot de andra professionerna på skolan. Utan även lärarna skapar enligt 

Lindgren (2008) sina gränser. Skolkuratorerna menar att de har ett större samarbete med 

yngre lärare och även mestadels kvinnor. Det går då att påvisa att lärarna konstruerar sina 

gränser mot kuratorerna och det verkar som om lärarna bestämmer om de ska samarbeta med 
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skolkuratorerna eller inte. Det verkar inte heller som om skolkuratorerna gör något speciellt 

för att ändra på lärarnas gränsdragningar. För det kan ju inte vara så att eleverna i de klasser 

där män eller äldre är lärare mår mycket bättre än andra klasser, där mentorerna verkar vara i 

kontakt med kuratorerna i stort sett varje dag. Det skulle vara intressant att vidare studera 

lärarnas samarbete med kuratorerna och vi har ett förslag på vidare forskning som undersöker 

skillnaden i samarbete med skolkuratorerna mellan manliga, kvinnliga, yngre och äldre lärare. 

Denna forskning skulle enligt oss ge ett mycket intressant material och reslutat. Fårgan är bara 

om alla de olika kategorierna skulle vilja ställa upp på en intervju, då vi själva har haft svårt 

att finna villiga lärare ur de olika kategorierna.  

Det skulle vara intressant att göra om studien om några år för att se hur lagändringen har 

påverkat skolkuratorernas arbete. Kuratorerna säger sig ha saknat en lag som stärker deras 

yrkesroll på skolan och är väldigt glada för att lagen nu ska träda i kraft. Vi kan se att lagen 

nog kommer göra skillnad för skolkuratorerna. De kommer att ha en lag att stödja sig på och 

för att stärka deras yrkesroll är det relevant. Dock tror vi inte att skolkuratorernas diffusa 

yrkesroll kommer att förändras särskilt mycket i och med lagförslaget. Det beror på om lagen 

tydligare kommer definiera vad en skolkurator faktiskt arbetar med, men det har vi inte sett 

några tendenser till att den kommer göra. Skolkuratorsyrket är precis som SOU 2000:19 

menar individstyrt, det är otroligt olika beroende på var och vem det är som arbetar som 

skolkurator. Precis som lärarna menar SOU 2000:19 att skolkuratorerna saknar tydlig ledning. 

Britta menar att skolkuratorns yrkesroll blir diffus eftersom de inte får veta någonting 

uppifrån och att yrkesrollen hade varit mindre otydlig om det funnits en tydlig ledning.  

Johnsson och Lindgren (1999) skriver om den professionaliseringsprocess som en yrkesgrupp 

måste genomgå innan den som utför arbetet kan kalla sig för professionell. Vi anser att det går 

att vara mycket professionell i sitt arbete utan att man har ett professionsyrke. Skolkuratorerna 

gör enligt oss ett mycket bra arbete och är ovärderliga på sina skolor. Det finns inte riktigt 

någon yrkesgrupp som kan ersätta en skolkurator fullt ut. Fast Rosa möjligtvis har ett 

semiprofessionsyrke är hon oerhört professionell och både lärare och elever verkar tycka att 

hon gör ett bra arbete. Det är viktigt att påpeka att hon inte gör ett sämre arbete bara för det.  

I den stad där Sara arbetar så har man organiserat verksamheten så att flera skolors 

skolsköterskor och skolkuratorer sitter tillsammans. Detta kan ses både positivt och negativt. 

Det positiva är att skolkuratorerna inte behöver känna sig lika ensamma, då det är lättare att 
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gå in till grannen och be om råd, eftersom den faktiskt har samma utbildning som dig själv. 

Eleverna kan även ta kontakt med en annan skolkurator om det skulle vara så att deras egen är 

upptagen eller om kemin inte stämmer. Dock så kunde Sara även se nackdelar med 

hopslagningen. De har haft stora problem med att ljudisoleringen och det går ibland tydligt att 

höra vad skolkuratorerna i de andra rummen säger, vilket gör att eleverna inte känner sig helt 

säkra i rummen. Även tillgängligheten har förändrats för eleverna, det är inte längre lika lätt 

att bara gå in till Sara för att prata utan att ha bokat en tid, utan nu krävs mer planering. Hon 

ser även att det är betydligt fler elever som inte kommer när det bokat en tid. Vi fick även en 

uppfattning under intervjun att eleverna nu känner att de måste ha ett allvarligare problem för 

att ta kontakt med Sara då det ändå tar ett tag att gå till den skolan där hon sitter i dagsläget. 

Vi vet inte hur denna hopslagning kommer utvecklas, eller om det är något som kommer 

finnas i fler städer i Skåne.  

Slutsatsen är att lärarna anser att kuratorns arbete på skolan faktiskt gör skillnad och de anser 

att det är viktigt att det finns en skolkurator på skolan. Precis som skolkuratorerna så anser de 

intervjuade lärarna att det är skillnad på lärare och kurator och att de inte har samma 

helhetstänk. Kuratorerna är inte utbildade lärare och lärarna är inte utbildade socionomer, 

därför behövs båda yrkeskategorierna. 
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Bilaga 1  

Hej! 

Vi uppskattar att du vill vara med och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Din 

medverkan gör det möjligt för oss att skriva vår c-uppsats.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur skolkuratorer och lärare ser på skolkuratorns 

yrkesroll, då skolkuratorerna i många fall är ensamma i sin profession inom skolans 

organisation. Vi anser det vara intressant att jämföra skolkuratorernas uppfattning om sin 

egen yrkesroll med hur lärarna uppfattar det kurativa arbetet. Detta kommer att studeras 

utifrån ett professionsperspektiv.   

Vid intervjun vill vi gärna använda oss av en diktafon, såvida du inte har något att invända 

mot det. Detta för att vi ska kunna återge din berättelse på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att 

använda det insamlade materialet till något annat ändamål än vad vår undersökning syftar till. 

Därför kommer det insamlade materialet att förstöras efter uppsatsens genomförande. 

Självklart kommer du vara anonyma, varken namn, skola eller kommun kommer att 

presenteras. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på och du kan när som helst välja att 

avbryta intervjun.  

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar, annars ser vi fram emot att få 

träffa dig och hoppas på en givande intervju.  

 

Med vänliga hälsningar 

Lina Persson    Sandra Rosén 

0737039409    0731810010 

lina.persson.639@student.lu.se  sandra.rosen.957@student.lu.se 

 

Handledare: Kristina Göransson 

                     kristina.goransson@soch.lu.se 

mailto:lina.persson.639@student.lu.se
mailto:sandra.rosen.957@student.lu.se
mailto:kristina.goransson@soch.lu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till skolkurator 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som skolkurator? På denna skola? 

3. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter på skolan? 

4. Vem fastställer dina arbetsuppgifter? 

5. Vad anser du om dina arbetsuppgifter? Skulle du önska att dina arbetsuppgifter var 

annorlunda? och i så fall på vilket sätt? 

6. Vilka egenskaper anser du vara viktiga i ditt yrke? 

7. Hur är ditt inflytande på skolan? 

8. Tycker du att det finns ett behov av en skolkurator eller skulle andra professioner 

kunna utföra ditt arbete? Varför, varför inte? 

9. Känner du dig ensam i din profession, då du har ett perspektiv som skiljer sig från 

pedagogernas? 

10. Anser du att det bland lärarna finns en viss oenighet kring vem som ska göra vad inom 

elevhälsan? 

11. Hur fungerar samarbetet mellan dig och lärarna på skolan? Kan du ge ett exempel på 

hur ett samarbete er emellan kan se ut? 

12. Hur tror du att lärarna ser på det skolkurativa arbetet? 

13. Tror du att skolkuratorns yrkesroll och status hade varit annorlunda om du haft en 

legitimation? 

14. Från och med 1 juli 2011 blir det en lagändring, som betyder att det enligt lag skall 

finnas en kurator inom elevhälsan på varje skola. Hur ser du på denna lagstadgning?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till lärare 

1. Kan du berätta när du senast var i kontakt med kuratorn och vad gällde ärendet? 

2. Hur fungerar samarbetet mellan dig och skolkuratorn? 

3. Anser du att skolkuratorns roll på skolan är diffus? På vilket sätt? 

4. Vad tror du att skolkuratorn på din skola arbetar med? 

5. Vad anser du att det skolkurativa arbetet bör innehålla? 

6. Tror du att det skolkurativa arbetet gör någon skillnad? 

7. På många skolor är det ibland otydligt för lärare vad en skolkurators arbetsuppgifter 

innefattar vad tror du detta beror på? 

8. Anser du att det är otydligt med vem som gör vad inom elevhälsan? 

9. Skulle skolkuratorn kunna göra något annorlunda för att stärka sin roll på skolan? 
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Bilaga 4  

Kompletterande mail 

Hej! 

Vi har missat att ställa en fråga till dig och skulle gärna vilja komplettera med den.  

Lärare vi har intervjuat har berättat att EVT ibland kan ses som något hemligt och där lärarna 

inte har tillträde. Lärarna upplever det som att de inte får reda på vad som händer med en elev 

som tagits upp i EVT. De menar vidare att de inte får någon återkoppling om vad som händer 

i det fortsatta arbetet med eleverna. Lärarna uppger att de inte riktigt vet vad som görs i EVT.  

Så våra frågor till dig är; vad du tror detta beror på? Vad tror du det är som gör att EVT 

upplevs så hemligt? Är det något ni i EVT skulle kunna göra annorlunda? 

  

Vi skulle vara väldigt tacksamma för svar! 

Med vänliga hälsningar Lina och Sandra 


