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Abstract 
Author: Caroline Bannister 
Title: “A welfare officer is not a natural figure in school” 

-Five welfare officers’view on their preventive work in school. 

[translated title] 

Supervisor: Maria Bangura Arvidsson 

Assessor: Frans Oddner 

The purpose of the essay was to study and create an understanding for welfare officers´ work 

with focus on their preventive work. The study was based on strategic choice of five school 

welfare officers' experiences with preventive work in the schools and the method used was 

semi-structured interviews. The study was further more an investigation on how the welfare 

officers´ experience their work in a time where many internal and external changes take place, 

such as a new education act, which came into force July 1
st
, 2011, that requires all schools to 

have access to a welfare officer and, at the same time the welfare officers tasks are complex 

and at different levels. Kendra J. Garrett (2006) highlights in a publication produced research 

showing that a formal education and related professional competence is a key to increase the 

legitimacy of welfare officers and would increase the likelihood that welfare officers would 

be better prepared for the extensive task of prevention entails (ibid). Their work can be seen 

as unpredictable by co-workers since they have many tasks that are not known (ibid). The 

welfare officers’ work with focus on the preventive work was analyzed with a professional 

(Brante, 2005), discretion (Svensson et al 2008) and Eliassons (2002) knowledge theory. The 

issues in the study were: How do the welfare offices describe the reasons why students 

contact them?  What methods and theories do the welfare officers’ use and what do they think 

they need? What promote and what hinder the welfare officers in their preventive work? How 

do the welfare officers describe the cooperation with other professions? 

The result and analysis of the study showed that the welfare officers’ work style varied 

depending on further education and personal preference. The most important conclusion of 

the study was how the welfare officers’ request further education since this would improve 

their work and indirect guarantee that they receive praxis knowledge and legitimacy. They 

also wish that welfare officers had a better attendance in school since there is a clear need due 

to the new education act and due to the needs of the students  

Key-words: discretion, knowledge, preventive work in school, profession, school welfare 

officer, school social work. 

Sökord: handlingsutrymme, förebyggande arbete i skolan, profession, skolkurator, socialt 

arbete i skolan.  
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Förord 

 

Jag vill tacka skolkuratorerna som jag har fått intervjua.  

 

Jag vill även tacka min handledare Maria som har stöttat och väglett mig på ett professionellt 

sätt.  

 

 

Ha det så bra!! 

 

 

Caroline  
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1. Inledning    

 

Under min tid som socionomkandidat på BUP har jag fått insikt i hur det är för ungdomar att 

vara drabbade av psykisk ohälsa samt hur en utvecklad depression kan begränsa och påverka 

en tonårings liv. Vi lever i ett samhälle i vilket det ställs höga krav på den enskilde individen; 

självförverkligande, aktivt leverne samt flexibilitet är några av de komponenter som 

efterfrågas allt mer hos den enskilde. Speciellt ungdomar är utsatta för att drabbas av psykisk 

ohälsa då kraven i ett inledande skede i livet är stora på många sätt. SOU 2006:77 visar på att 

den psykiska ohälsan har ökat i Sverige sedan andra världskriget och då främst bland de unga. 

Psykisk ohälsa blir ett handikapp i dagens samhälle med krav från olika håll. Mina tankar 

upptas med att så många ungdomar drabbas av psykisk ohälsa med exempelvis depression 

som följd, när hjälp i ett tidigt skede, så kallat förebyggande sociala och psykologiska insatser 

går att få och är tillgängliga för alla i vårt samhälle.  

 

 

1.1 Problemformulering  

Vuxna som drabbas av lindrig till måttlig depression eller ångest och som söker behandling 

har tillgång till evidensbaserad behandling inom närområdet inom primärvården, den så kallat 

första linjen. Detta är i linje med det huvudbudskap som Socialstyrelsen gav i sina riktlinjer 

2009, om att det skulle läggas tonvikt på ett effektivt omhändertagande inom primärvården 

men att det i princip skulle inbegripa hela vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2010). Vården kan ses 

som förebyggande, icke stigmatiserande och är behandlingar som bygger på vetenskapligt 

beprövade behandlingsmetoder som utövas av psykologer, sjuksköterskor och kuratorer med 

påbyggnadsutbildningar. Enligt de nationella riktlinjerna för depression och ångestsyndrom är 

tillgänglighet och kontinuitet grunden för god vård (ibid). Tanken är att det ska vara lätt att 

komma i kontakt med vården för en första bedömning och dessutom är meningen att 

vuxenpsykiatrin ska avslutas.   

 

Det är färre barn och ungdomar än vuxna som söker primärvård som första insats. I stället 

vänder sig barn och ungdomar och deras föräldrar till elevhälsan, ungdomsmottagningarna, 

ungdomshälsan, barn- och ungdomsmedicinen, socialtjänsten och BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) (ibid).  
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Jag menar att dessa kan betraktas som första linjen för barn och ungdomar där BUP skulle 

motsvara vuxenpsykiatrin för vuxna. Parallellt med arbetet med Nationella riktlinjerna för 

depression och ångestsyndrom, har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att föra ut 

kunskap och vetenskap för att bland annat förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

(ibid). 

 

I psykiatriutredningen (SOU 1998:31) påtalas betydelsen av att arbeta förebyggande med 

ungdomar och att det elevvårdande arbetet på landets skolor till största delen kan betraktas 

som just förebyggande. Enligt Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet som 

gäller from 1 juli 2011, ska alla grundskolor ha tillgång till en skolkurator även om det kan se 

olika ut beträffande elevhälsoteamen i olika skolor. Elevhälsan har som uppgift att förebygga 

uppkomsten av bland annat psykisk ohälsa som kan bli ett hinder för eleven att klara skolans 

kunskapsmål. Vise versa, när eleven uppvisar svårigheter med att nå kunskapsmålen i skolan, 

är det elevhälsans uppgift att fånga upp eleven som mår dåligt och förse den med stödjande 

insatser (ibid). Skolkuratorns arbetsområde har således tagit en annan fattning sedan den nya 

skollagen trädde i kraft. 

 

Skolkuratorns arbetsområde är komplext då de arbetar utifrån ett individperspektiv, för att 

fånga upp enskilda elever i behov av särskilt stöd samtidigt som de också har ett 

förebyggande perspektiv i sitt arbete i syfte att medverka till att skolan utvecklas till en god 

miljö för lärande och utveckling för alla elever (D-Wester, 2005). Skolkuratorn har i sin roll 

både en utredande och en behandlande funktion; dels genom att vara den som gör en 

skolsocial kartläggning och i samverkan föreslår insatser till stöd för en elevs sociala och 

emotionella utveckling, dels genom att vara den som också utför en insats såsom samtal med 

enskilda elever eller arbete med grupper (ibid). Kendra J Garrett (2006) lyfter i en publikation 

fram forskning som visar att en formell utbildning och motsvarande professionell kompetens 

är en nyckel för att kunna öka legitimiteten för skolkuratorer. Det skulle innebära att 

skolkuratorer får lättare att hävda sig i arbetet på skolan och skulle öka sannolikheten för att 

skolkuratorer skulle vara bättre rustade för den omfattande uppgiften som det förebyggande 

arbetet medför (ibid).  
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Det är ur denna synpunkt sett intressant att belysa vilken kompetens skolkuratorer har och 

vilka kunskaper de anser sig behöva för att tydliggöra sin profession på skolan.  

Det är även intressant att studera vilket handlingsutrymme skolkuratorer har i sitt arbete med 

fokus på det förebyggande arbete på skolan eftersom deras arbetsområde är komplext och nya 

arbetsformer och kriterier för elevhälsan råder sedan den nya skollagen trädde i kraft i juli 

2011. I uppsatsen diskuteras det utifrån teorier om profession, handlingsutrymme och 

kunskap. Det är skolkuratorns perspektiv som är uppsatsens fokus, vilket innebär att det är 

deras erfarenheter och tankar kring sitt arbete med framför allt det förebyggande arbetet som 

är centralt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera hur skolkuratorer resonerar kring sina arbetsuppgifter, 

framförallt det förebyggande arbetet, och sin roll på skolan. 

Hur beskriver skolkuratorerna anledningarna till att eleverna kontaktar dem? 

Vilka metoder och teorier använder skolkuratorerna och vilka anser de sig behöva? 

Vad anser skolkuratorerna främjar respektive hindrar det förebyggande arbetet? 

Hur beskriver skolkuratorerna samarbetet med andra professioner? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att ha skolkuratorns perspektiv som utgångspunkt, vilket innebär att 

det är deras erfarenheter och tankar kring sitt arbete på skolan som är centralt och kommer 

återges. Jag har valt att intervjua totalt fem skolkuratorer, varav fyra skolkuratorer arbetar på 

grundskolor och en skolkurator på en gymnasieskola.  

 

 

2. Begrepp  

 

2.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är psykiska problem som ökar risken för psykisk sjukdom eller psykisk 

störning, vilka har psykiatrisk diagnostisering enligt ICD10. Psykisk ohälsa kan komma till 

uttryck i symtom som nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter som inte är så uttalade att de kan 
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klassificeras som psykisk sjukdom (Socialstyrelsen 2008b). I den nya skollagens förarbete 

(PROP2009/2010:165) finns ingen definition av psykisk ohälsa.  

I uppsatsen definieras psykisk ohälsa som symptom hos eleven orsakat av konsekvenserna av 

psykosociala faktorer i hans eller hennes omgivning. 

 

2.2 Elevhälsa 

Av propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14) framgår att i nya skollagen ska 

”Elevhälsa ses som ett eget verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård och 

specialpedagogiska insatser ingår”. Det nämns också att det bör finnas en allsidig kompetens 

och att det förebyggande arbetet bör betonas (D-Wester, 2005). I elevhälsoteamet ingår 

skolkurator, sjuksköterska och psykolog.  

 

2.3 Förebyggande arbete  

Förebyggande arbete på skolan syftar till att stödja elever, att informera eleverna beträffande 

sin hälsa, sitt skolarbete och relationer och se till att förhindra att problem kring eleverna på 

skolan uppstår. Det sociala förebyggande arbetet på skolan är skolkuratorns arbete och riktar 

sig främst till elever eller grupper av elever som är särskilt utsatta eller utsätter andra genom 

sitt beteende som påverkar skolmiljön negativt. Skolkuratorn arbetar med förebyggande 

arbete på individnivå, gruppnivå, organisationsnivå samt samhällsnivå (D-Wester, 2005). 

 

 

3. Grundprinciper för skolkuratorer  

 

3.1 Socionomen i skolan  

Yvonne D-Westers bok Socionomen i skolan kan betraktas som en modern klassiker som tar 

upp vilken kompetens en skolkurator bör ha, vilket uppdrag skolkuratorn har och vilka 

metoder skolkuratorer använder och vem de samverkar med. Boken riktar sig till nyblivna 

skolkuratorer men även till skolkuratorer som har yrkeserfarenhet och för verksamma inom 

socialtjänsten som samarbetar med skolan. Elevhälsan med de olika kompetenserna ska arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande och utredande och samarbeta och integrera sina olika 

verksamheter till en helhet enligt D-Wester (2005).  
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Samtidigt som skolkuratorerna arbetar utifrån ett individperspektiv, för att fånga upp enskilda 

elever i behov av särskilt stöd, måste de också ha ett förebyggande perspektiv i sitt arbete i 

syfte att medverka till att skolan utvecklas till en god miljö för lärande och utveckling för alla 

elever (ibid). Skolkuratorn har i sin roll både en utredande och en behandlande funktion; dels 

genom att vara den som gör en skolsocial kartläggning och i samverkan föreslår insatser till 

stöd för en elevs sociala och emotionella utveckling, dels genom att vara den som också utför 

en insats såsom samtal med enskilda elever eller arbete med grupper.  Det skolsociala arbetet 

omfattar insatser på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå (ibid). 

 

3.2  Riktlinjer  

I den nya skollagen 2 kap. 16 § framgår det att elevhälsan på skolor ska bestå av medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser och att det ska finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare, ska det finnas tillgång till kompetens inom 

personalgruppen så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Lagen 

lämnar det öppet för skolorganisationen och rektorerna att besluta om hur de hälsofrämjande 

insatserna ska se ut, i vilken omfattning de ska ske samt vilken utbildning som krävs för 

skolkuratorerna (Skollagen 2 kap.). 

 

Akademikerförbundet SSRs (2011) kvalitetspolicy för skolkuratorer syftar till att säkra och 

utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet och värna elevers rätt till stöd i sitt lärande och i sin 

sociala och emotionella utveckling.   

Skolans uppdrag att erbjuda en stimulerande miljö som gynnar lärande och en miljö som 

gynnar elevernas utveckling och hälsa samt skolkuratorernas arbete och yrkesroll är själva 

grundstommen i arbetet. Jag återger nedan några områden som policyn innefattar som är 

relevanta för min studie: Styrdokument, Kompetens, Bemötande, Arbetssätt och Samverkan. 

 

SSR (2010) inleder sina riktlinjer för skolkuratorer med att beskriva att skolkuratorn arbetar 

utifrån skolan uppdrag och Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 och som 

beslutades av riksdagen. Skollagen omfattar de övergripande mål och riktliner för hur skolan 

ska utformas. Lagen omfattar även det ansvar som kommuner har för skolan och de 

bestämmelser som gäller för skoleleverna.   
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I den nya skollagen är elevhälsan ett nytt begrepp och det fastställs att elevhälsans 

förebyggande och hälsofrämjande arbete ska inkludera medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser.  För att kunna utföra elevhälsovård måste alla 

elever ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens (ibid). SSR (2010) skriver som följer: 

 

Skolkuratorn förväntas kunna arbeta självständigt och ha praktisk erfarenhet av socialt arbete. 

Lämplig utbildning hos dagens skolkuratorer är socionomexamen (SSR). Skolkuratorn ska ha 

kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, såsom sociologi, juridik, psykologi och 

statsvetenskap samt socialt förändringsarbete och psykosocialt behandlingsarbete. Centrala 

utgångspunkter i socialt arbete är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och 

människors samspel med omgivningen.  Skolsocialt arbete kräver kunskaper om barn och 

ungdomars utveckling och deras situation i samhället. Det omfattar kunskap om vårt 

välfärdssystem i form av socialförsäkringar och sociallagstiftning. Dessutom krävs kunskap 

om den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, rör sekretess och kommunal 

förvaltning. Skolkuratorn ska ha kunskap om och använda ett brett register av arbetsmetoder i 

det skolsociala arbetet och på så sätt kunna möta elevers och skolans behov av insatser (ibid). 

 

I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en 

helhetssyn både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Det 

innebär ett arbetssätt som har sin grund i kommunikation, bemötande och relationer och som 

bygger på samverkan med elevens nätverk, helhetssyn i kartläggningsarbetet och som ser till 

vikten av det sammanhang som eleven befinner sig i (ibid). För att garantera elev tillgång till 

såväl skolkurators kompetens som allsidiga och tvärprofessionella bedömningar och insatser 

ska det finnas rutiner för samarbete mellan elevhälsans yrkesgrupper samt mellan elevhälsan 

och skolledning och lärare. Dessutom ska det finnas arbetsformer för tidig upptäckt och 

rutiner för extern samverkan med till exempel socialtjänst, BUP och habilitering (ibid). 
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I SOU 2000:19 framgår ett förslag på att en vidareutbildning utarbetas för socionomer i 

socialt och kurativt arbete i skolan. Dessutom framgår det att skolans pedagoger inte på egen 

hand kan hantera elevernas alla svårigheter eller komplicerade sociala levnadssituationer utan 

behöver elevhälsans personal till sin hjälp.   

Den psykosociala kunskapen skolkuratorer besitter borde utnyttjas i skolans utvecklingsarbete 

och påverka skolan som system anser utredarna (SOU 2000:19). 

 

 

4. Metod    

 

4. 1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Kvalitativ metod präglas av flexibilitet och närhet till den som studeras. Det söks efter 

sammanhang och strukturer och intresset ligger ofta i det som är avskiljande och säreget. 

(Holme & Solvang 1997). Till skillnad från kvantitativa metoder söks det enligt kvalitativa 

metoder mer djuplodad information men från ett mindre antal aktörer. Det som kännetecknar 

kvalitativa data är när forskaren studerar individers upplevda erfarenheter och sätt att ge 

upplevelser en mening och innebörd. Förståelse för och en förklaring till individers handlande 

uppnås således när forskaren ser individers handlande i specifik kontext. Kvalitativa data får 

forskaren oftast genom personliga intervjuer och data nyanseras genom att forskaren får 

möjlighet att höra verbala beskrivningar, språk, tonläge, kroppsspråk och få tillgång till 

symboler eller begrepp som möjliggör för forskaren att läsa mellan raderna och bilda sig en 

förståelse för fenomenet. Undersökningarna karaktäriseras oftast av ett till viss del 

ostrukturerat och informellt tillvägagångssätt vid insamlandet av informationen. När arbetet 

sker enligt kvalitativ metod är det önskvärt om forskaren är en del av den värld som 

undersöks. Forskaren kan vara deltagare eller aktör och det är en jag-du-relation som råder 

mellan honom/henne och undersökningsobjektet (ibid). Fördelen med den kvalitativa metoden 

är att intervjuerna som genomförs ger en omfattande helhetsbild av det som undersöks. 

 

Då jag med uppsatsen avsett att få en djupare förståelse för skolkuratorers perspektiv har jag 

valt att använda kvalitativ metod, vilken behandlar mjukare data, som består av förklaringar 

och orsaker bakom en viss företeelse.  
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Jag har fått en förståelse för skolkuratorernas upplevda erfarenheter och har tolkat dessa på 

mitt eget sätt med hjälp av flertalet verkliga exempel. Genom att känna empati kunde jag sätta 

mig in i skolkuratorernas situation och därmed öka min förståelse. Detta har lett till att jag har 

fått en ökad insikt om hur skolkuratorerna upplever sin arbetssituation.  

En förutsättning för uppfyllandet av detta var att jag hade den kvalitativa metodens närhet till 

undersökningsobjektet, i detta fall skolkuratorerna. Skapande av ett förtroende medför att den 

insamlade informationen är väl förankrad i den verklighet som ska beskrivas. 

 

Jag valde att arbeta efter det hermeneutiska synsättet och kvalitativ metod då jag anser att 

detta synsätt är bäst lämpat med tanke på syftet med undersökningen och dess karaktär. ”Den 

centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att forskaren som analyserar en text ska 

försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft.”(Bryman, 

2002).  Min önskan har varit att nå insikt och förståelse för det som studerats.  Jag har genom 

mina personliga möten med skolkuratorerna haft möjlighet att höra hur de har presenterat sina 

svar, vad de har betonat genom kroppsspråk och tonläge. Jag har även fått möjlighet att få se i 

vilken omgivning och i vilken sfär de arbetar i. Mitt transkriberade material är i detta fall min 

text som jag analyserat. Svaren på mina frågor var i hög grad avhängiga av skolkuratorernas 

uppfattning och tolkning av verkligheten, dessutom tolkade jag svaren utifrån de personliga 

möten vi hade.   

 

4.2 Urval 

Valet av intervjupersoner föll sig naturligt eftersom jag vill studera skolkuratorers 

förebyggande arbete.  Vid urvalet av respondenter väcktes funderingar kring vilka skolor som 

skulle undersökas. Beslutet föll på att undersöka kuratorer som arbetar på grundskolor och en 

gymnasieskola med elever i åldrarna 7-19 år. Jag fick personlig kontakt med samtliga 

skolkuratorer genom att besöka respektive skola. Jag presenterade mig själv och berättade om 

att jag ville skriva en c- uppsats om skolkuratorers arbete med fokus på det förebyggande 

arbetet. Samtliga skolkuratorer var positiva och villiga att ställa upp på en personlig intervju 

och efter den inledande kontakten fick de mitt brev (se bilaga A). Det fanns inte någon avsikt 

att skolkuratorerna skulle vara kvinnor eller män, ha varit yrkesverksamma ett visst antal år 

eller ha en viss utbildning.  
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Det framkom i intervjun att alla skolkuratorerna hade socionomutbildning och att samtliga 

hade enstaka kurser och/eller påbyggnadsutbildningar i relevanta ämnen. Skolkuratorn som 

har arbetat kortast tid som skolkurator har arbetat i tre år med yrket.  

 

Genom att välja att intervjua skolkuratorer använde jag mig av ett medvetet selektivt urval och det 

främsta urvalskriteriet var att skolkuratorerna skulle ha kännedom om det fenomen jag 

studerar, nämligen erfarenhet av förebyggande arbete. Gemensamt för skolkuratorerna var 

deras engagemang för det sociala arbetet på skolan och det visade sig under intervjuerna då 

deras engagemang för arbetet tydliggjordes. Det faktum att samtliga skolkuratorer var positiva 

till mitt uppsatsarbete var ett ytterligare ett tecken på deras engagemang för sitt arbete. Valet 

att intervjua fyra skolkuratorer på grundskolor och en skolkurator på gymnasiet anser jag inte 

har påverkat uppsatsens validitet, snarare finner jag att valet tillfört uppsatsen empiri som 

snarare visar på att skolkuratorerna har en likvärdig syn på sin arbetssituation eftersom jag fått 

likvärdiga svar från samtliga skolkuratorer 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Min ambition har varit att studera hur skolkuratorer på fyra grundskolor och en 

gymnasieskola skolor bedriver sitt arbete med fokus på det förebyggande arbetet.   

Eftersom en trovärdig sådan kräver ett empiriskt underlag med såväl djup som bredd, har min 

strävan varit att kombinera att göra personliga intervjuer med skolkuratorer på olika skolor 

och att uppleva miljön de arbetar i. Bryman (2009) skriver om utformningen av intervjuguider 

och hur dessa följs i kvalitativa studier där intervjuaren ser till att alla frågor besvaras men 

inte under en helt kontrollerad inbördes ordning. Mina intervjuer intog en semistrukturerad 

form då intervjuguidens innehåll och teman följdes, (se bilaga B) samma frågor ställdes till 

samtliga skolkuratorer, men frågorna besvarades inte i en bestämd ordning. Intervjuerna blev 

mycket olika, vilket beror på den semistrukturerade formen för intervjuerna som innebär att 

jag även ställde olika följdfrågor, och det utvecklades olika dialoger. Detta bidrog till 

ytterligare information och denna såg jag som en viktig och integrerad del i 

undersökningsresultatet.  
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4.4 Förförståelse och Access 

Enligt Gummesson (1985) är förförståelse viktig när man gör en hermeneutisk studie och 

karakteriserar förförståelse som vad man vet om problemområdet och miljön när man går in i 

ett projekt. Wiedersheim-Paul/Eriksson (2001) hävdade att med hjälp av förförståelsen 

formulerar forskaren intressanta problem, frågor, idéer, hypoteser etc. med vars hjälp han eller 

hon inleder en dialog med undersökningsmaterialet. 

 

Min förförståelse baserar sig på den kunskap jag har fått via grundläggande studier i socialt 

arbete, facklitteratur inom ämnet och genom min erfarenhet från skolan då jag arbetat som 

lärarvikarie. Jag anser inte att det är en brist att jag inte har varit socionomkandidat som 

skolkurator, utan betraktar samtidigt min distans som en tillgång eftersom jag inte ”står på” 

skolkuratorns sida när jag tolkar skolkuratorernas svar.  

 

Access är ett annat viktigt begrepp i en hermeneutisk studie och en förutsättning för att kunna 

genomföra en bra studie. Enligt Wiederheim-Paul/Eriksson (ibid) är det viktigt om man inte 

har så stor erfarenhet av det område, t ex en organisation, som man ska undersöka. Access är 

viktigt för att veta vilka data som är viktiga, hur data skall samlas in, vilka personer som har 

viktig information, hur insamlade data ska tolkas etc. Jag fick genom mina kontaktpersoner 

den access jag behövde för att kunna genomföra en trovärdig studie.  

En annan typ av access är min personligen gjorda erfarenhet, det vill säga, jag har arbetat i tre 

år som lärarvikarie och är såtillvida på hemmaplan i skolmiljön. Jag har således haft en fördel 

gentemot en forskare som inte arbetat i skolmiljön eller studerat socialt arbete i skolan. 

 

4.5 Primär- och sekundärdata 

Inledningsfasen för min uppsats har kännetecknats insamling av sekundärdata. Jag fick denna 

genom studier av dels facklitteratur och dels informationsmaterial från skolkuratorerna. Jag 

valde personliga intervjuer eftersom möjligheten att få utförliga och nyanserade svar blir 

större, så kallat primärdata. Detta i sin tur leder till en ökad förståelse- och tolkningsgrad.   

Primärdatan jag har använt mig av är således, enligt ovanstående definition, mitt 

intervjumaterial. 
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Jag genomförde personliga intervjuer med fem skolkuratorer. Intervjuerna som varade i ca 60 

min. följde en fri ram d v s jag använde min intervjuguide som stöd för att försäkra mig om att 

jag täckt upp samtliga områden. Frågan huruvida skolkuratorerna får extern handledning hade 

jag inte lyckats få med i min intervjuguide. Jag fick möjlighet att rätta till detta, genom att 

fråga de respondenter som inte informerade mig direkt under intervjuns gång om de fick 

handledning. Svaret är att samtliga skolkuratorer får handledning. Intervjumaterialet spelades 

in och transkriberades efter intervjuerna.  

Jag erbjöds möjlighet att kontakta skolkuratorerna efteråt ifall jag skulle vara i behov av 

ytterligare information eller ifall jag hade frågor kring svaren. För att kunna besvara mina 

frågeställningar fann jag det tillräckligt att göra en studie med fem skolkuratorer. Utifrån 

resultatet kan jag inte dra generella slutsatser, men jag anser att resultatet ger tillräcklig och 

relevant information för att kunna besvara uppsatsen syfte.  

 

4.6 Etik   

När man bedriver samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att vara informerad om att det 

finns etiska principer som ska följas (Bryman 2002). I processen med att samla in empiri har 

jag således varit mycket noggrann med att följa nedan grundläggande etiska regler som gäller 

när man bedriver svensk forskning:  

 

Informationskravet – jag informerade intervjupersonerna per brev och när vi träffades för 

intervju om undersökningens syfte samt att de utan att behöva informera om anledning, kunde 

avbryta medverkandet när som helst. Vi var överens om att deltagandet var på frivillig basis. 

  

Samtyckeskravet – jag berättade att jag måste få skolkuratorernas samtycke och att de själva 

hade rätt att bestämma över sin medverkan, dess längd och villkor. Jag informerade om att de 

hade rätt att avsluta samarbetet utan att det skulle få några som helst konsekvenser för dem. 

 

Konfidentialitetskravet – jag informerade om att respondenternas namn inte skulle framgå i 

undersökningen, inte heller i vilken kommun de arbetar, och att uppgifter skulle hanteras på 

ett sätt att ingen skulle utomstående skulle kunna identifiera dem. Jag informerade att jag 

skulle spela över intervjumaterialet så snart uppsatsen är klar.  
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Nyttjandekravet – jag informerade om att det insamlade materialet enbart skulle användas till 

uppsatsändamålet och under inga omständigheter användas i ett kommersiellt syfte (ibid). 

 

4.7 Trovärdighet 

Resultaten påverkas i mer eller mindre grad av tillfälligheter som leder till att trovärdigheten i 

uppsatsen antingen blir låg eller hög (Andersen, Ib. 1998). Vid kvalitativ undersökning 

studeras individers uppfattning av verkligheten det vill säga hur de upplever sin situation och 

omvärlden. Det var min uppgift att försöka fånga och skildra verkligheten som 

skolkuratorerna upplever den. Med validitet eller giltighet menas att instrumentet eller frågan 

ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 1997).  Jag har varit noggrann med att studera det 

jag har avsett att studera och har haft fokus på min intervjuguide och mina frågeställningar 

under intervjuerna, för att försäkra mig om att jag häll en röd tråd under intervjuns gång trots 

de semistrukturerade uppläggen på intervjuerna. Enligt min uppfattning har mina 

frågeställningar besvarats. Extern validitet innebär enligt Bryman (2004) huruvida resultaten 

går att generalisera till andra situationer och sociala miljöer. Eftersom svaren är 

skolkuratorernas egna upplevelser och jag intervjuat fem skolkuratorer kan sägas att resultatet 

inte går att vara generalisera till en större population.   

Den interna validiteten handlar enligt Bryman (2004) om huruvida vald teori är applicerbar på 

det empiriska materialet i en vetenskaplig undersökning. Eftersom jag anser att mina teorier 

går att applicera på empirin och jag har fått svar på uppsatsens frågeställningar anser jag att 

uppsatsen har hög validitet 

 

Trovärdighet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas det vill säga huruvida 

undersökningen kommer att ge samma resultat om den upprepas. Detta är ett problematiskt 

begrepp då människans beteende inte är statiskt utan hela tiden förändras. En kvalitativ 

undersökning som min strävar inte efter att isolera lagar för människans beteende utan 

försöker istället beskriva och förklara förhållanden utifrån de människor, som verkar inom 

området, ser på situationen (Merriam, Sharan, 1994). Vid djupintervjuer går det inte att bortse 

från den så kallat intervjueffekten, det vill säga i samspelet mellan intervjuare och respondent 

kan en viss påverkan på svaren uppstå utifrån intervjuarens förutfattade mening.  
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Mina frågor har inte varit ledande och jag har inte använt mig av värdeladdade ord, detta för 

att undvika ”färgade svar” som inte är överensstämmande med deras egen uppfattning. Jag 

har genomfört intervjuerna i dialogform för att få uttömmande och spontana svar.  

Samma intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer, vilket ökar reliabiliteten. Det finns 

alltid risk för en viss begränsning i materialet beroende på till exempel känsliga ämnen eller 

tystnadsplikt, vilket jag inte upplevde vara fallet.  

 

En bidragande orsak till den öppenhet jag upplevde, kan bero på att jag gjorde klart att inga 

personliga namn skulle publiceras i samband med svaren, inte heller skulle skolornas namn 

eller namnen på kommunerna nämnas i uppsatsen. Detta för att undvika snedvridningar i 

svaren som skulle kunna uppstå på grund av rädsla eller liknande hos respondenten.  

 

4.8 Källkritik   

Beträffande relevant information till studien är det viktigt att vara källkritisk. Att förhålla sig 

källkritisk, det vill säga, att ställa sig kritisk till olika källor man vill använda sig av och 

referera till, genom arbetsprocessen stärker studiens tillförlitlighet och validitet.  Att vara 

källkritisk innebär i praktiken att forskaren ska ställa sig kritisk till källorna, informationen 

och dess ursprung (Bryman, 2002). Vetenskapliga artiklar håller generellt sett högre nivå av 

tillförlitlighet än information på internet i form av forum eller Wikipedia.  

Det är viktigt att även kritiskt granska vetenskapliga artiklar eftersom de inte nödvändigtvis 

behöver vara tillförlitliga enbart för att de är vetenskapliga. Det kan hända att det finns en 

snedvridning av resultatet eller också att det finns kommersiella eller politiska motiv bakom 

artikeln. Det är viktigt att få information såsom titel, författare, syfte etc. Sammanfattningsvis 

kan sägas att källor måste vara tillförlitliga för att kunna användas. De källor jag använt mig 

av i arbetsprocessen lever upp till ovan och jag har i möjligaste mån varit källkritisk i mitt 

arbete.  

 

4.9 Analys av empiri  

Jag transkriberade intervjuerna vilket möjliggjorde för mig att lyssna på materialet igen och se 

det framför mig i text. Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket var tidskrävande men jag 

insåg när arbetet var gjort att det möjliggjorde för mig att se samband, det gav mig 
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möjligheter att bilda relevanta teman för studiens syfte. Teorier valdes ut i detta skede och 

således finns det ett nära samband mellan empiri, analys och teori.   

Jag kodade min empiri genom att markera betydelsefull data med olika färger och placerades 

sedan in de utvalda under de teman som utgjorde frågeställningen i undersökningen. Analys 

av empirin kom att bidra med intressanta upptäckter i studien.  

 

I mitt teoriavsnitt kommer jag att presentera de teorier jag valt att analysera min empiri 

utifrån. Jag valde en professionsteori, en teori om handlingsutrymme och en kunskapsteori. 

Mitt gjorda val menar jag är relevanta utifrån mitt syfte och mina frågeställningar och 

möjliggör att jag kan analysera skolkuratorernas arbete med fokus på det förebyggande 

arbetet på ett djupare plan och ur ett situationsperspektiv. 

 

 

5. Tidigare forskning inom området 

 

Jag har haft svårigheter med att hitta svensk forskning om skolkuratorer. Jag har sökt på 

svenska och engelska i LibHub (Elin), Summon , Google och Google Scholar. Mina sökord 

har varit: social work, social work in school, school welfare officer, discretion, evidence 

based theories, knowledge in schools, professions in schools. Jag har funnit en del 

information från amerikansk forskning och även ifrån Eskelinens D-uppsats (2001) som jag 

anser har relevans i förhållande till uppsatsens syfte.   

 

I en amerikansk publikation av Kendra J.Garrett (2006) framgår det att forskningen visar på 

att formell utbildning och professionell kompetens är en nyckel för att kunna öka legitimiteten 

för skolkuratorer. När ett sådant klargörande är komplett, kan standardiserade 

certifieringskrav lättare införas och jämförbara certifieringskrav skulle hjälpa skolkuratorer att 

hävda sig i arbetet på skolan. Det skulle ge skolkuratorer bättre förutsättningar i det 

förebyggande arbetet med att hjälpa skoleleverna, deras familjer och indirekt minska 

problemen i samhället. Formella certifieringskrav och motsvarande professionell kompetens 

skulle även öka sannolikheten för att skolkuratorer skulle vara bättre rustade för den 

komplicerade uppgiften att arbeta med elever och deras familjer, vilket en del skolkuratorer 

upplever innebär stora svårigheter.  
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Det framgår av en artikel publicerad av den amerikanske forskaren Garrett (2006), vars syfte 

är att beskriva en process som skolkuratorer kan använda för att beskriva sitt arbete på ett 

tydligt sätt till skolans styrelse, att skolkuratorers yrkesrollsbeskrivningar ofta är dåligt 

definierade. Det framkom vidare ur en amerikansk undersökning genomförd av Garrett och 

Angels-Herman (1995), att endast 10 procent av de tillfrågade skolkuratorerna hade en exakt 

arbetsbeskrivning. Brister i arbetsbeskrivningar gör skolkuratorer sårbara inför oklara normer 

och förväntningar visar en annan amerikansk undersökning (Goren 2002). Skolkuratorer 

måste bli duktiga på att identifiera och dokumentera samtliga arbetsuppgifter som i sin tur ska 

utgöra underlag för utvärdering av deras arbete och tydligt kommunicera dess betydelse till 

skolans beslutsfattare. Den förvirring som råder försvåras av att skolkuratorer, psykologer och 

studievägledare ofta har liknande roller inom skolan. Undersökningen visar att tjänster som är 

otydliga och inte förstås är de som oftast är utsatta och riskerar dras in på i hårda ekonomiska 

tider (ibid). Det är viktigt att kunna påvisa ett positivt resultat i det sociala arbetet på skolan 

för fortsatt anställning av skolkuratorer (Franklin, 1999).  

 

Monette, Sullivan och DeJong (2002) har gjort en studie om utvärderingsprogram som har två 

dimensioner; en formativ utvärdering som innebär forskning kring att starta ett program och 

övervaka dess genomförande. En sammanfattande utvärdering är den andra dimensionen av 

programmet som övervakar resultaten och effektiviteten i ett program (Flynn, 2002; Goren, 

2002 , Sabatino och Timberlake, 1999; Sabatino et al, 2002)  

 

Forskningen visar på att det råder brist på förståelse för vad skolkuratorer gör eftersom deras 

arbetsbeskrivning är bristfällig.  Vidare har skolkuratorer har ett etiskt mandat att använda sig 

av evidensbaserade metoder som ger förväntad effekt. att övervaka resultaten av sina rutiner 

för att säkerställa att eleverna får lämpliga tjänster, och att rapportera dessa resultat noggrant 

(Flynn 2002;NASW, 2000;2002).  Precis som den amerikanska forskningen visar skriver Irja 

Eskelinen i sin D-uppsats, Skolkuratorn – kameleonten (2001) att skolkuratorer och övrig 

skolpersonal har olika utgångspunkter. På grund av detta, skriver Eskelinen, kan det uppstå 

svårigheter i deras samarbete. Pedagogerna kan uppfatta skolkuratorns roll som otydlig då det 

finns en komplexitet och en stor handlingsfrihet att välja mellan många olika arbetsuppgifter 

(Eskelinen, 2001).  
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6. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel presenterar jag olika teoretiska begrepp vilka jag kommer att använda mig av i 

analysen av uppsatsens empiri. Inledningsvis presenteras professionsbegreppet därefter 

presenterar jag begreppet handlingsutrymme som möjliggör analys av de förhållanden under 

vilka skolkuratorerna arbetar och slutligen redogör jag för Eliassons kunskapsteori som ger 

mig möjlighet att på ett djupare plan analysera hur skolkuratorerna förvärvar sin kunskap. 

Dessa teorier har jag valt för att kunna belysa och förstå skolkuratorernas roll och hur de 

hanterar den komplexitet som det förebyggande arbetet innebär.  

 

6.1 Profession      

Vad är utmärkande för en profession?  Professionsteorier beskriver vilka typiska 

karakteristika och egenskaper som kännetecknar en profession. Valet att använda mig av en 

professionsbegreppet är att det ger mig en möjlighet att analysera skolkuratorernas 

förebyggande arbete ur ett professionsperspektiv. Brante (2009) skriver i rapporten Vad är en 

profession? – Teoretiska ansatser och definitioner, om Parsons, för vilken professionerna har 

mycket viktiga funktioner. Parsons ger en relativt allmän definition av vad som är utmärkande 

för en profession enligt Brante: 1) formell utbildning, 2) demonstrerbar skicklighet i att 

tillämpa denna 3) institutionella mekanismer som garanterar att kompetensen används på ett 

socialt ansvarsfullt sätt. Parsons definition skriver Brante (2009) vidare i sin rapport, har 

senare preciserats och detaljerats av efterföljare varav en välkänd uppräknande definition är 

följande: 1. Användande av färdigheter som är baserade på teoretisk kunskap 2. Utbildning 

och träning av dessa 3. Professionell kompetens genom statlig examen 4. Handlingsetik som 

garanterar yrkesintegriteten 5. En uppförandekod 6. En yrkessammanslutning som organiserar 

medlemmarna (Millerson 1964). 

Professionsbegreppet kommer att appliceras utifrån förställningar kring vem skolkuratorn 

förväntas vara (uppdraget på skolan) och vad skolkuratorn själv beskriver som sina 

arbetsuppgifter. Båda sammantaget kan man kalla för skolkuratorns handlingsutrymme och då 

kommer vi automatiskt in på följande teoretiska begrepp som jag valt att använda mig av. 
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6.2 Handlingsutrymme 

I boken Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete (2008) skriver Svensson, Johnsson & 

Laanemets om socialarbetarens handlingsutrymme. Socialarbetaren representerar den 

organisation han eller hon jobbar för. Organisationen har gett socialarbetaren ett uppdrag 

(ibid).  Handlingsutrymmet skapas utifrån befogenheter inom ramen för verksamheten och 

kompetensen som socialarbetaren besitter. Med andra ord är socialarbetaren både en 

människa och en del av organisationen. Och det är i den dubbla rollen som denne möter sina 

klienter. Det innebär inte enbart rättigheter och möjligheter för socialarbetaren utan även ett 

ansvar. Ansvaret ligger i att socialarbetarna förväntas att göra bedömningar inom sitt 

handlingsutrymme, fatta beslut och ifrågasätta och på så sätt kan handlingsutrymmet påverkas 

av socialarbetaren.  

Socialarbetarens person, värderingar och intressen blir aspekter av hur handlingsutrymmet 

kan användas (ibid). Handlingsutrymmet kan inte försvinna men däremot öka eller minska. 

Att undvika att ta beslut betyder således inte att handlingsutrymmet försvinner. Personer med 

olika erfarenheter utnyttjar enligt föregående resonemang sitt handlingsutrymme på olika sätt 

beroende på personliga egenskaper men även beroende på vilken typ av organisation denne 

arbetar i. En organisation som är styrd av lagar, regler och traditioner kan tyckas erbjuda färre 

möjligheter till ett handlingsutrymme jämfört med en organisation med färre riktlinjer att 

förhålla sig till. Det som är avgörande för hur handlingsfriheten kommer att se ut är hur den 

används och formas. ”Friheten och samtidigt ansvaret ligger i hur man hanterar det utrymme 

som ges.”(ibid sid 17) 

 

6.3 Kunskap 

Eliasson skriver i boken Egenheter och allmänheter (1992) att förvärvande av kunskap äger 

rum när våra gjorda erfarenheter utvecklas till inlärd kunskap med hjälp av den teoretiska 

kunskap vi har. Ett problem menar Eliasson är att teoretisk kunskap inte sällan anses 

överordnad praktisk kunskap, då man anser att ifall man besitter teoretisk kunskap kan 

hantera situationer i praktiken med denna.  

 



 

 23 

Kunskap i västerländsk kultur innebär således enligt Eliasson oftast teoretisk kunskap såsom 

officiella utbildningar, litteratur, faktakunskaper etc. Den erfarenhetsbaserade eller praktiska 

kunskapen är den kunskap som förvärvas genom våra sinnesupplevelser, gjorda upplevelser 

och tagna beslut. Dessa behöver teoretisk anknytning för att utvecklas till en djupare 

förståelse. Eliasson (1992) menar att det är viktigt att både teoretisk kunskap och praktisk 

kunskap får komplettera varandra för att undvika att vi begränsar vår kunskapsmängd. 

Förhållandet dem emellan är ett växelspel där kunskapskällan är praktiken som blir till 

kunskap, då vetenskapliga teorier och begrepp används som redskap (ibid). 

 

 

 

7. Redovisning av empiri  

 
Här presenterar jag min empiri. Jag inleder med en kort presentation av skolkuratorernas 

utbildning och därefter sammanfattar jag deras svar utifrån olika teman: 

 

7.1 Presentation 

Samtliga skolkuratorer har socionomexamen. En skolkurator har en masterutbildning med 

inriktning på barn och ungdomar, en skolkurator nämner att hon har gjort ett par 

magisterkurser men att hon inte har någon magisterexamen. Övriga utbildningar som nämns 

är enstaka kurser inom socialt arbete och utbildningar i lösningsfokuserad korttidsterapi och 

samtalsmetodik. En skolkurator har nyligen gått en orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi. 

En skolkurator nämner att hon även gått en DISA-utbildning som är en metod för att 

förebygga stress och psykisk ohälsa hos tonårsflickor i åk 8. Skolkuratorerna har mellan 3 år 

och 11 års erfarenhet som verksamma skolkuratorer.  

 

 

7.2 Skolkuratorns arbetsuppgifter  

På frågan vilka arbetsuppgifter som skolkuratorerna anser sig ha uppger samtliga att de har 

många arbetsuppgifter och att de arbetar med dessa i stort sett alla arbetsdagar, undantaget 

planerade möten som de har med regelbundna intervall som en gång per vecka eller en gång 

per månad. Samtliga skolkuratorer uppger att majoriteten av deras arbetstid går till enskilda 
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elevsamtal. Det handlar huvudsakligen om samtal som är inbokade, men elever har även 

möjlighet att komma helt apropå och knacka på.  

 

Skolkuratorerna nämner att de ofta är ute i klassrummen och observerar och en skolkurator 

säger att arbetet huvudsakligen bedrivs med klasser och i klassrummen. En skolkurator 

nämner att en del uppföljningsarbete görs med elever i klasserna eftersom pedagogerna inte 

hinner med detta. Skolkuratorn på gymnasiet arbetar i mindre utsträckning ute i klasserna. 

Samtliga skolkuratorer uppger även att de har samtal med föräldrar och de betonar värdet av 

att inkludera systemet, det vill säga familjen i arbetet med eleven. På gymnasiet menar 

skolkuratorn, måste man ta lite mer hänsyn till huruvida man ska involvera familjen eftersom 

eleverna är äldre och ibland till och med myndiga.  

 

Alla har möten med lärare där de informerar om sitt pågående arbete eller handleder lärarna. 

De nämner alla att de regelbundet har samverkansmöten eller nätverksmöten och att arbetet 

till stor del går ut på att samordna och samarbeta med olika kontakter kring eleven. 

Skolkuratorn på gymnasiet anger att det råder ett regelbundet samarbete med BUP och 

Vuxenpsykiatrin. Övriga skolkuratorer nämner att de inte har något direkt samarbete med 

BUP förutom i enstaka fall kring en elev. En skolkurator nämner att i de fall det är befogat att 

remittera till BUP ingår det som en del i arbetsuppgiften. En annan skolkurator menar att 

kontakten med BUP tillhör skolpsykologens kompetensområde. En skolkurator nämner att 

remittering till BUP ibland är aktuell och ingår i arbetsuppgiften tillsammans med 

skolpsykolog. Samtliga skolkuratorer anger att samarbete med Socialtjänsten och 

elevhälsomöte en gång per vecka ingår i deras arbetsuppgifter.  

Samtliga skolkuratorer säger att de får handledning som en del i deras arbetsuppgifter, vilket 

de samtidigt anser vara en nödvändighet för att kunna göra ett bra arbete. Likheter i 

skolkuratorernas arbetsuppgifter dominerar svaren men det går att skönja vissa olikheter och 

dessa beror på att arbetsuppgifterna formas utifrån intresse, organisation och kompetens.  

 

Två skolkuratorer arbetar deltid på två olika skolor.  En skolkurator har en deltidstjänst på en 

skola och skolkurator nr 5 har en 75 % tjänst på en skola. Det råder en allmän uppfattning om 

att det skulle vara bättre ifall man som skolkurator enbart jobbar på en skola. Framförallt för 

att det finns ett behov på skolan men även för att arbetet på två skolor kan upplevas som 
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splittrat när man arbetar på två skolor. En skolkurator önskar att det skulle finnas en 

skolkurator på heltid på varje skola för det skulle det finnas mer tid till att arbeta med 

förebyggande insatser på olika nivåer än vad det gör i dagsläget.  

”Enligt den nya lagen så ska vi arbeta förebyggande och troligtvis kommer det ske en 

förändring där vi omprioriterar och börja på ett nytt sätt” säger en skolkurator. I dagsläget har 

skolan en skolkurator som arbetar på deltid och det oavsett storlek och behov” berättar en 

annan skolkurator.  

 

7.3 Varför kontaktas skolkuratorn? 

Skolkuratorerna uppger i stort sett samma orsaker till varför de kontaktas. Ibland är det 

föräldrarna som tar kontakt för att de ser att deras barn verkar må dåligt, till exempel på grund 

av föräldrarnas skilsmässa. Ibland är det lärarna som ser att det är något barn som har ett 

utagerande beteende, ofta råkar i bråk eller har stor skolfrånvaro. Skolkuratorerna tar också 

upp att försämrade studieresultat kan vara tecken på att någonting inte är riktigt bra. Frånvaro 

är alltid tecken på att något är dåligt, enligt skolkuratorerna. När eleven börjar skolka från 

skolan står det alltid för något och läraren eller mentorn ser någon förändring av något slag, 

menar skolkuratorerna. Läraren eller någon annan personal på skolan märker att det är en elev 

som inte verkar må bra och då lyfter de det till elevhälsoteamet. Där sitter samlad kompetens 

som sedan diskuterar hur de ska agera kring eleven. Anledningen till att en elev aktualiseras 

hos skolkuratorn kan också vara stress, det kan vara att eleven har det jobbigt med någon 

lärare eller att eleven har svårt för att komma in i gemenskapen i klassen. Det kan också vara 

att eleven har tappat lusten för skolan, och för livet som helhet.  Det kan även vara någon 

utvecklingsförklaring, att tonåringar överlag kan må dåligt. Även på gymnasiet finns det flera 

orsaker till kontakt. Det kan vara problem såsom kriser av olika slag, till exempel att 

pojkvännen har gjort slut eller det kan handla om frågor som rör sexualitet.  

En skolkurator säger: ”Sexuella frågor är det ganska mycket i den här åldern, många gör sin 

sexualdebut i gymnasiet så jag får mycket frågor kring det av både pojkar och flickor”.  

Skolkuratorn berättar även att droger är vanligt. Även alkohol samt att många elever har 

missbrukande föräldrar, kan vara anledningar till att de kommer till skolkuratorn.  
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7.4 Vem kontaktar skolkuratorn? 

Skolkuratorerna uppger att eleverna aktualiseras på olika sätt och av olika personer. En 

skolkurator säger: ” Aktualisering av elever kan ske på många olika sätt, det kan vara så att 

jag uppmärksammar en elev som sitter och mår illa, och i den stunden jag frågar hur eleven 

mår så etableras en kontakt”.  

En annan skolkurator säger: ”En del elever knackar själv på min dörr och ber om att få en tid 

för samtal medan vissa elever föredrar att be sin mamma eller pappa att ringa mig”.  I de fall 

föräldrarna ringer till skolan eller lärarna märker att någonting är fel är det oftast mentorn som 

ber om en tid för elevens räkning berättar en skolkurator.  Vissa elever knackar på eller sitter 

ute i väntrummet och säger: ”- Hej, jag vill prata med dig”. Det är enligt skolkuratorn 

vanligast i åk 4-6, att de i högre utsträckning själva tar initiativ till att besöka skolkuratorn. 

Däremot, säger samma skolkurator vidare, kommer uppdragen oftare via elevhälsan på 

högstadiet. En skolkurator uttrycker det så här: ” ju fler kontakter man får med barnen ju mer 

spontankontakter får man tillbaka, inledningsvis är det ofta någon annan som hjälper till att ta 

kontakt för ett barn som berättar om mig. En skolkurator betonar värdet av att finnas 

tillgänglig för eleverna så här: ”Att kunna kliva in hit och bara säga: du jag vill egentligen inte 

boka tid, jag har bara en liten fråga. Så kan du börja och så kan det leda till ett års kontakt, det 

vet man inte innan”. På gymnasiet fungerar det lite annorlunda eftersom en del elever är 

myndiga och då kan inte föräldrar ringa och beställa tid till sina barn, utan de kontaktar själv 

skolkuratorn. 

 

På samtliga skolor finns det elevvårdsteam som träffas regelbundet och där man diskuterar 

elever som har olika problem, elever som de misstänker har problem eftersom hon eller han 

uppvisar ett avvikande eller annorlunda beteende.  

 

7.5 Psykisk ohälsa  

Samtliga skolkuratorer anser att psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som kan yttra sig på många 

sätt och ha olika orsaker. Deras erfarenheter är att det kan vara allt från att eleven inte få saker 

och ting att fungera i skolan eller att miljön runt eleven inte är hälsosam. En skolkurator säger 

att en orsak till att en elev mår dåligt kan vara att hon eller han inte blir godkänd i vissa 

ämnen eller att eleven rentav inte uppnår sina mål.  
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En skolkurator menade att psykisk ohälsa har ett så kallat förstadium och ifall eleven inte 

uppmärksammas när hon eller han befinner sig i det kan det leda psykisk ohälsa. Det är enligt 

samma skolkurator ett spann emellan att må lite dåligt i ett förstadium till att ha utvecklat svår 

psykisk ohälsa.  

 

En annan skolkurator uttrycker det så här: ”om eleven uppvisar ett avvikande eller annorlunda 

beteende än tidigare kan det vara en indikation på psykisk ohälsa. Ifall eleven skolkar eller är 

så kallat ”sjuk” för att slippa gå till skolan kan vara ett tecken på psykisk ohälsa”. Alla de här 

sakerna kan vara tecken på psykisk ohälsa. En skolkurator säger att man kan tänka sig psykisk 

ohälsa ur ett medicinskt perspektiv och då handlar det om att eleven har en diagnos. 

Skolkuratorer arbetar huvudsakligen med elever som mår dåligt av någonting orsakat av deras 

omgivning. Sammanfattningsvis kan sägas utifrån skolkuratorernas uttalanden att psykisk 

ohälsa är när eleven mår så dåligt att det inkräktar på elevens vardag och det märks ofta i 

skolan. Orsakerna kan vara många och olika för elever och yttra sig på olika sätt. Samtliga 

skolkuratorer är överens om att en elev som visar tecken på att hon eller han inte mår bra bör 

få hjälp snarast möjligt. 

 

Som skolkuratorer har samtliga många erfarenheter av att arbeta med barn som har psykisk 

ohälsa. Det som faller på skolkuratorerna är oftast relaterat till att eleven har besvär hemma 

eller problem som har med skolan och kompisar att göra. Skolkuratorerna säger att de har 

erfarenheter av psykisk ohälsa hos elever då det ibland till och med hänt att de fått arbeta med 

elever som är väldigt dåliga. Enligt skolkuratorn finns det psykologer som jobbar med dessa 

elever eftersom de är specialutbildade men de har ibland inte tillräckligt med tid och då får 

skolkuratorn ta över ärendet.  Även om skolpsykologen och skolkuratorn arbetar väldigt nära 

varandra sorterar de på olika sätt Skolkuratorn på gymnasiet träffar många elever som inte 

mår bra på grund av stress och rädslor av olika slag. Andra orsaker till att eleverna har 

utvecklat psykisk ohälsa kan vara fixeringar eller ätstörningsbeteende, både bulimi eller 

anorexi, svagt självförtroende, låg självkänsla och utanförskap som är orsak till att eleven inte 

tycker om sig själv. 
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7.6 Förebyggande arbete    

Skolkuratorerna anser att det mesta de arbetar med är förebyggande arbete vars huvudsakliga 

syfte är att rätta till något som är fel så tidigt som möjligt. En skolkurator anser att 

förebyggande arbete innebär att fånga upp förändringar hos eleven i ett tidigt stadium för att 

undvika att det ska bli aktuellt att behöva gå till Socialtjänsten eller som en annan skolkurator 

säger: ”innan det går så långt att eleven måste kontakta BUP”.  

 

Vidare, säger skolkuratorn, att förebyggande arbete med elever kan vara att man försöker 

förebygga psykisk ohälsa genom att komma in i ett tidigt skede innan eleven får exempelvis 

en depression.  

Skolkuratorerna berättar att det förebyggande arbetet bedrivs på individ- grupp- och 

organisationsnivå. Arbetet på individnivå upptar den största delen av skolkuratorernas arbete.  

 

7.6.1 Grupp- och organisationsnivå 

Det förebyggande arbetet på gruppnivå bedrivs oftast ute i klasserna. Den vanligaste orsaken 

till arbetet i klasserna är att förebygga och motverka mobbing. Ifall det gått snett i en klass 

och om någon förändring ska ske, måste eleverna vara delaktiga och villiga till en förändring. 

Det är viktigt, menar skolkuratorerna, att eleverna får möjlighet till att uttrycka vad som är fel 

för att man ska kunna lösa problemet. Arbete med elever i grupp och tillsammans normalisera 

eller rätta till problemen som finns, det är förebyggande arbete för skolkuratorn.  

 

En skolkurator berättar att det finns en handlingsplan mot mobbing på skolan som är ett 

exempel på förebyggande arbete på organisationsnivå. Ett annat exempel är kommunens 

satsning på ett program i arbetet med att motarbeta droganvändning bland elever och som i sin 

tur kan vara förebyggande arbete på föräldramöten. En skolkurator menar att alltifrån 

samverkan med externa organisationer till interna samverkansmöten är förebyggande arbete 

på organisationsnivå. En skolkurator nämner att det finns en krisgrupp i skolan och en i 

kommunen och möten med samordnare i trygghetsteamet är exempel på förebyggande 

insatser på organisationsnivå. Samtliga skolkuratorer nämner de regelbundna elevhälsomöten 

eftersom samtliga medlemmar i elevhälsan träffas och tar upp alla pågående och nya 

elevärenden.  
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7.6.2 Individnivå 

Det förebyggande arbetet på individnivå sker med enskilda elever i samtal. Som en 

skolkurator säger: ”Jag arbetar förebyggande på individnivå genom att prata med eleven om 

orsakerna bakom ett visst beteende och med vilken insikt eleven gör vissa saker”. På 

individnivå görs ofta en psykosocial kartläggning tillsammans med eleven vilket möjliggör 

för skolkuratorn att få en inblick i vilket socialt sammanhang hon eller han befinner sig i. 

Skolkuratorerna menar att det är viktigt att planera in enskilda samtal annars finns det en risk 

att det akuta arbetet tar över. På gymnasiet kan samtal med eleven även inkludera 

sexualrådgivning eftersom sexdebuten ofta inträffar på gymnasiet. 

Skolkuratorerna anger att de enskilda elevsamtalen utgör en stor del i arbetet. Det som är 

grundläggande menar en skolkurator är att klargöra för eleven vilken funktion skolkuratorn 

har och att det är frivilligt att komma och att det vi samtalar om behandlas med sekretess. 

Skolkuratorn berättar vidare att det är viktigt att ha en tydlig struktur på mötena som brukar 

vara 30-45 minuter. En skolkurator säger till eleven så här: ”jag är inte en förälder och jag är 

inte en lärare, jag är inte en polis utan jag är en person som kommer att fortsätta prata med dig 

så länge du vill och det är frivilligt”. 

 

Skolkurator berättar om upplägget i initialskedet och anser att det är viktigt att arbeta med 

relationen först och främst så att det uppstår en så kallat allians. Det är viktigt att vara överens 

om vad de ska jobba tillsammans med och utifrån det formuleras ett gemensamt uppdrag 

anger skolkuratorerna.  

Samtalen brukar sammanfattas med huruvida eleven anser att man pratat om rätt saker och en 

tid för återbesök bestäms. Skolkuratorerna föredrar att ha samtal med lågstadielever 

tillsammans med föräldrarna. Beträffande lite äldre elever på mellanstadiet kontaktas ofta 

föräldrarna men det är inte ovanligt att läraren följer med eleven vid första besökstillfället om 

de inte kommer själva. På högstadiet kommer oftast eleverna själva till skolkuratorn och det 

är inte alltid kontakt tas med föräldrarna på högstadiet eftersom de är tillräckligt gamla att 

avgöra om de har behov av att komma hit eller inte.  

 

De individuella samtal som skolkuratorerna har med eleverna är stödsamtal. Skillnaden 

mellan att bedriva terapeutiskt arbete och att ha stödsamtal enligt skolkuratorerna, är att 

terapiarbete är ett djupare och ett långsiktigt arbete behandlingsarbete.  
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En skolkurator menar att skolkurator yrket är mycket mer än ett terapeutiskt arbete och att 

samtalen snarare har ett terapeutiskt förhållningssätt där man utgår ifrån att resursen ligger 

hos eleven som själv som måste vara motiverad till en att en förändring ska ske. Det är inte 

skolkuratorn som gör arbetet utan eleven med skolkuratorns stöd och hjälp. Skolkuratorerna 

anser att de har stödsamtal där man arbetar tillsammans med eleven under en begränsad tid 

och det innebär mellan 5 till 10 samtal. Enligt en skolkurator sätts realistiska mål och leder det 

gemensamma arbete inte till någon förändring så är skolkuratorn inte rätt insats, utan då ska 

eleven få tillgång till en psykolog eller terapeut. Detta är viktigt att ha i baktanke annars sitter 

vi med saker som vi kanske inte ska göra anser skolkuratorn. En annan skolkurator säger: ”jag 

bedriver inte terapeutiskt arbete, om jag bedömer att eleven har behov av det så lotsar jag 

eleven vidare.  

 

 

7.7 Hjälp i närmiljön  

 
Skolkuratorerna anser att deras arbete på skolan är viktigt. Vinsten eleven gör med att få hjälp 

i närmiljön är att tillsammans med skolkuratorn bryta ett negativt beteendemönster eleven lagt 

till med och möjliggöra en förändring. Vinsten för eleven är att hjälp i ett tidigt skede kan 

förhindra att eleven utvecklar ett destruktivt beteende som en följd av psykisk ohälsa som inte 

upptäckts i tid menar en skolkurator. ”Tidigt skede är relativt eftersom det kan vara så att 

eleven mått dåligt en längre tid utan att någon har lagt märke till det”. Enligt skolkuratorn 

måste det ibland vara många observanta människor för att se om en elev är i behov av hjälp.  

Det är långt ifrån alla elever som spontant vågar komma till skolkuratorn och uttrycka vad det 

är som är fel.  Eleverna kan vara rädda eller kanske vågar de inte avslöja en elev som mobbar. 

Skolkuratorernas erfarenhet visar att det ofta handlar om att eleven måste känna trygghet för 

att våga berätta om sin situation. En fördel med att få hjälp i skolan anser skolkuratorerna är 

att eleverna får möjlighet att prata om sin situation utan att föräldrarna behöver veta om det.  

För vissa elever är denna möjlighet avgörande om det rör sig om en familjesituation där 

föräldrarna är problemet. I de fall det inte är så, är det förmånligt för föräldrarna att inte 

behöva ta ledigt från sitt arbete för att följa med sitt barn till samtalsstöd utanför skolmiljön.  
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En skolkurator hävdar att det har visat sig ha positiv effekt på elevers mående när de får hjälp 

i ett tidigt skede och på frivillig väg. Det är inte ovanligt menar samma skolkurator, att 

motståndet är större för elever att ringa till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och boka en 

tid. Då måste eleven veta vad som är fel och det vet långt ifrån alla elever när de mår dåligt. 

Skolkuratorn säger att när eleverna mår dåligt är det viktigt att göra en så kallat skolsocial 

utredning där de tillsammans med eleven tittar på hem, fritid, skola och elevens miljö där den 

vistas och tillsammans ser vad som fungerar och vad som inte fungera så bra. Enligt 

skolkuratorn skulle det betyda att ifall de väntat ett halvår så hade eleven kanske varit i behov 

av att söka hjälp på en psykiatrisk klinik.  

Vinsten för skolan och eleven är att hjälpen finns tillgänglig och att det sätts in i ett så tidigt 

skede som möjligt för att undvika att problemen växer sig stora. Det ska vara lätt att få hjälp 

menar skolkuratorerna. 

 

 

7.8 Metoder och teorier  

De metoder som används är teoretiska modeller som skolkuratorerna lärt sig på 

socionomutbildningen och metoder och idéer de har utvecklat genom olika utbildningar efter 

utbildningen. Lösningsfokuserat metodik är ett arbetssätt som flertalet använder sig av i 

samtalen och även på gruppnivå i skolan. Metodiken strävar efter att lyfta fram elevens 

problem och hitta lösningar till dessa. Det är enligt en skolkurator ett sätt att tänka och ett sätt 

att formulera frågor på och det är viktigt att ställa rätt frågor och att likaledes använda sig av 

svaren på ett riktigt sätt.  

 

Med en metod i ryggen är det lättare att få struktur på samtalet och hitta lösningar men det är 

viktigt att inte ha för bråttom eftersom för eleven som kommer till skolkuratorn är det en 

process att tänka och lösa problem.  

 

Samtliga skolkuratorer nämner att de är systemiskt inriktade i sina tankesätt i arbetet. De är 

överens om att i psykosocialt arbete med elever är det viktigt att se dessa i sitt sammanhang, i 

det system som det befinner sig i. ”Man kan inte se eleven som en egen ö, utan alltid som en 

del av ett sammanhang där man involverar familj, lärare och vänner” säger en skolkurator. 

”Då ett behov finns att uppnå förändring försöker jag alltid jobba med systemteoretiska teorier 

och då finns det flera.  
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Jag arbetar mycket med nätverk, med samverkan, med familj, med föräldrar, jag försöker 

alltid få ett samtycke av eleven att jobba på vidare perspektiv om det inte är typ 

sexualrådgivning”. En skolkurator nämner att hon arbetar mycket med KASAM, det är känsla 

av sammanhang, eftersom hon anser att för att eleverna ska kunna må bra så måste de känna 

att de finns i socialt sammanhang och att de har en plats i världen.  

 

En skolkurator nämner att det har blivit viktigt med nätverkssamtal och berättar att de inom 

kort ska få gå en utbildning i hur de kan leda nätverkssamtal enligt speciella riktlinjer och 

dokumentera dessa så att de kan följas upp på speciella sätt. Det har också kommit fler 

metoder att användas för att utvärdera samtal och andra arbetsuppgifter. Grundtanken bakom 

detta är att styra upp skolkuratorernas arbete genom att föra statistik berättar skolkuratorn som 

välkomnar detta eftersom det möjliggör att synliggöra arbetet och visa att det leder till något 

gott.    

 

Samtliga skolkuratorer anser att det är viktigt att fördjupa sig efter socionomutbildningen och 

kunna kombinera nya teorier och metoder med sitt praktiska arbete.  En skolkurator säger att 

det inte går att slå sig till ro med socionomutbildning som är en grundläggande utbildning. 

Skolkuratorn berättar vidare att med hjälp av handledning och bra arbetskamrater och 

erfarenhet inom yrket har hon format sig efter verksamheten. Skolkuratorerna uppger samma 

orsaker till varför de önskar att få möjlighet att vidareutbilda sig och lära sig nya metoder.  

Deras behov och deras önskemål ser däremot lite olika ut. En skolkurator önskar få läsa 

systemteori och mer utav de teorier som finns, bland annat kognitiva metoder. Hon anser det 

är viktigt att ha metoder som verktyg i arbetet och i bemötandet med eleverna. Tre 

skolkuratorer tycker det är önskvärt med en vidareutveckling i form av en grundläggande steg 

1 terapeututbildning. En skolkurator kommenterar det så här: ”För skolkuratorer kan man 

tänka sig familjeterapeutisk inriktning eller inriktning mot ungdomar”. Skolkuratorn berättar 

att det inte är ett krav att ha en steg 1 utbildning som skolkurator men att det skulle underlätta 

i arbetet. Dessutom menar skolkuratorn och det instämmer två andra med att den egenterapi 

som ingår i utbildningen skulle tillföra arbetet något positivt eftersom självkännedom är 

viktigt när man arbetar med människor.  

 



 

 33 

En skolkurator anser att det skulle höja kvalitén på arbetet ifall skolkuratorer fick möjlighet 

att specialisera sig på barn och ungdomar och få gå en grundläggande steg I utbildning inom 

KBT eller systemisk familjeterapi.  Skolkuratorn anser inte att dessa utbildningar betyder att 

man ska ha terapi med eleverna. Det handlar om enligt skolkuratorn, att utgå utifrån elevernas 

behov och att kunna se behoven. En skolkurator som instämmer med att det är önskvärt med 

vidareutbildningar anser att en utbildning med inriktning mot handledning skulle vara bra 

eftersom handledning är en del i arbetet som skolkurator. Skolkuratorn vill kunna handleda 

bland annat personal och elever mer metodiskt än idag.  

Skolkuratorn som inte ser ett personligt behov av en steg 1 utbildning, anser att det är viktigt 

att hålla sig ajour med vad forskning säger och att arbeta med metoder som är 

evidensbaserade och utvärderade.  

 

Skolkuratorerna är överens om att socionomutbildningen är en grundutbildning och att det är 

önskvärt att vidareutbilda sig och lära sig nya metoder och teorier. En skolkurator tycker att 

utbildning behöver gå parallellt med yrkeslivet och att det måste finnas en balans mellan teori 

och praktik som kan vävas ihop för att inte förlora kompetens. Det skulle enligt samma 

skolkurator gälla för varenda kurator eller socialsekreterare.  

 

Flera av kuratorerna uttryckte att de gärna skulle vilja använda sig av vissa metoder som de 

anser skulle höja kvalitén på arbetet, men att införandet av dessa skulle ta tid i anspråk som de 

inte har i dagsläget och resurser. Skolkuratorerna önskar att arbetsgivarna skulle låta de gå på 

de utbildningar som de anser sig behöva. ”Det är viktigt att få möjlighet till att utbilda sig och 

hålla sig ajour med vad som händer i samhället” säger en skolkurator. Det är viktigt att ha 

kunskap i det förebyggande arbetet och ligga steget före eleverna och veta hur man ska 

bemöta den ökade konsumtionen av cannabis och andra saker i samhället som eleverna 

konfronteras med, menar skolkuratorn på gymnasiet. Det råder en allmän uppfattning bland 

skolkuratorerna om att det är viktigt att satsa resurser som bidrar till att de blir duktigare på 

det de gör och att de får mer tid till sitt arbete som skulle höja kvalitén på arbetet. 
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7.9 Samverkan och samarbete 

 
Samarbete med elevhälsan beskrivs av alla som oerhört viktigt för att kunna ge den bästa hjälpen 

till eleverna. Elevhälsan finns representerad på varje skola och på elevvårdskonferenserna som 

äger rum varje vecka i skolorna närvarar skolsköterska, skolkurator och psykolog samt 

rektorn som har yttersta ansvaret för elevvården på skolan. Samtliga skolkuratorer tycker att 

samarbetet med elevhälsan på skolan fungerar bra. De känner varandra och vet vad de kan 

och vad de är bra på. En skolkurator berättar att det inte alltid är självklart att det ska vara en 

skolsköterska som ska jobba med ett visst traditionellt ärende, utan ärenden fördelas ibland 

utifrån intresse och erfarenhet.  

Samarbetet tror skolkuratorn fungerar på så sätt att det utvecklar sig på olika sätt i varje skola, 

beroende på hur de arbetar tillsammans och vilka intressen de har.  

En skolkurator nämner att samarbetet i elevhälsan med skolpsykolog, skolsköterska och 

specialpedagog utgör en bra kombination. Det finns specialpedagoger som tangerar att även 

ha en social funktion då de utreder och kartlägger kring eleverna. Det finns en central 

elevhälsa sedan en kort tid som inbegriper flera skolor och samarbetet har inte kommit igång 

och orsaken tror en skolkurator, beror på brist på tid och resurser och den är i dagsläget enbart 

en organisation. Elevhälsan på gymnasiet består av skolkurator och skolsköterska och de 

samarbetar mycket kring elever där det råder ett samtycke från eleven. 

 

  

Skolkuratorer fungerar som en samordnare och för att eleven ska få den bästa hjälpen fordras 

att det pågår ett regelbundet samarbete med Socialtjänst, BUP och instanser såsom Polis, 

Arbetsförmedling och resursskolor. Skolkuratorerna är överens om att för att underhålla 

samarbetet är det viktigt att träffas regelbundet och prata om gemensamma arbetsrutiner. 

Ytterligare en orsak är att det är viktigt att de känner till varandra och vet vad olika personer 

arbetar med och vem de ska kontakta i olika ärenden.  

Samtliga skolkuratorer anser att de har ett mycket bra samarbete med Socialtjänsten. De anser 

att det är viktigt att de arbetar ungefär på samma sätt och att det råder en samstämmighet i de 

fall de arbetar med samma barn och familjer. Skolkuratorerna konsulterar socialtjänsten och 

får tips och råd om hur de kan hantera vissa situationer på ett bra sätt och få information ifall 

en insats bör göras. Trots att skola och socialtjänst har sekretess gentemot varandra så kan det 

arbeta på ett mycket konstruktivt sätt, anser skolkuratorerna.   
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Samarbetet med BUP är inte lika regelbundet som samarbetet med socialtjänsten, enligt 

skolkuratorerna, som säger att de träffas ibland på systemiska möten eller skriver remisser dit 

för en elev räkning.  ”Vi har som mål nu att det ska bli ett bättre samarbete eftersom skola och 

BUP många gånger arbetar med samma familjer” säger en skolkurator. ”I dagsläget”, säger en 

skolkurator, ”är det liksom murar mellan oss på något sätt och det är en frustration hos alla”.  

 

En annan skolkurator berättar att kontakten inte fungerar som den ska och i de fall kontakt ska 

tas hänvisas det till psykologen. ”Jag har möten då och då med BUP, men jag kan inte säga att 

jag har någon direkt samverkan med BUP och inget utbyte direkt, vi sitter inte och pratar om 

hur vi ska samarbeta kring elever utan det är mer i så fall att vi remitterar till BUP”. 

Samarbetet försvåras av att psykiatrin arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen och har 

strängare sekretess, menar en skolkurator. Skolkuratorn på gymnasiet säger att hon har 

samverkan med vuxenpsykiatrin då många av de elever som får en psykisk sjukdom debuterar 

i övre delen av tonåren eller i senare delen av puberteten. Skolkuratorn berättar vidare att hon 

ibland åker med elever in till vuxenpsykiatrin för att de ska klara av att komma dit 

överhuvudtaget.  

Hon tillägger att det är lite på gränsen för vad som ingår i en skolkurators uppgift. Hon kan ta 

den tiden från skolan för att köra dit eleven och delta i mötet och få information om hur de ska 

hantera eleven i skolan.  

 

Två skolkuratorer nämner Arbetsförmedlingen och de beklagar att samarbetet inte fungerar 

speciellt bra eftersom många föräldrar är arbetslösa och barnen ofta mår dåligt av det. 

Samarbetet hänger mycket på att de har någon kontakt och att de vet vem de ska ringa. Det är 

önskvärt att ett samarbete kommer till stånd eftersom arbetslöshet inom familjen är en 

psykosocial faktor som kan påverka barnets vardag negativt.  

 

Skolkuratorerna är eniga om att det råder en stor frihet att förfoga över sin tid såsom att 

planera in aktiviteter, boka in besök och möten och ensam ansvara för sitt arbete på skolans 

som huvudsakligen består av pedagoger. Det råder en allmän uppfattning om att skolkuratorn 

måste vara en ganska stark och självständig person. En skolkurator säger att hon ibland får 

känslan av att kommuner och landsting inte riktigt ser allt de gör. De anser att elevhälsan 
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måste samarbeta och vara stark gentemot övrig skolpersonal och tala om vilket ansvar 

elevhälsan har och vilken funktion elevhälsan ska fylla. En skolkurator menar att det ibland 

råder förutfattade meningar om vad skolkuratorerna egentligen gör på skolan och berättar om 

en händelse då en person bland skolans personal ifrågasatt nyttan med att anställa en 

skolkurator, med motiveringen att skolsköterskan skulle sköta det arbetet också. ”Det är 

problematiskt att man ibland måste arbeta för att man ska finnas, och jobba för att tala om att 

man är nyttig som skolkurator” säger skolkuratorn.  

 

 

8. Diskussion 

 

8.1 Profession  

Samtliga skolkuratorer är socionomer och har således samma formella utbildning, vilket visar 

att rekommendationerna i riktlinjer för skolkuratorer (SSR, 2010) att professionen passar till 

skolkuratorsyrket följs. Skolkuratorernas likvärdiga beskrivning av sina arbetsuppgifter och 

vilka de innefattar tyder på en gemensam syn på sitt uppdrag i skolan.  

Skolkuratorernas syn på arbetsuppgifterna stämmer överens med D-Wester (2005) definition 

på skolkuratorns arbetsuppgifter. Samstämmigheten hos skolkuratorerna kring vilka som är 

deras arbetsuppgifter visar även på att deras arbetsfält är mångfacetterat och komplext. 

Skolkuratorerna nämner att de känner att det är viktigt att visa vad de gör och vilken nytta de 

gör, eftersom de har så många arbetsuppgifter som skolans övriga personal inte känner till.  

Amerikansk forskning (Garrett, 2006) visar att skolkuratorns arbetsuppgifter är många och 

därför upplevs som otydliga för skolans personal. Skolkuratorerna anger att de ibland gör en 

del som pedagogerna och skolpsykologerna inte hinner med, men borde göra.  

 

Det tangerar på professionaliteten eftersom de ibland gör samma arbetsuppgifter beroende på 

enskilt ärende och vilket intresse de har. Även detta kan bidra till en osäkerhet bland skolans 

personal eftersom det kan upplevas oförutsägbart när olika professioner ibland har samma 

arbetsuppgifter. Forskning (Franklin, 1999) visar att det är viktigt att skolkuratorer hittar 

metoder för att kunna mäta nyttan av sitt arbete för de inte ska vara sårbara inför förändringar 

såsom nedskärningar eller andra förändringar i organisationen. 
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Det kan vara negativt för professionen ifall andra yrkesgrupper tar över skolkuratorns arbete 

utifrån resonemanget, att det som skolkuratorerna arbetar med, kan även andra göra. Brante 

(2009) beskriver att en profession bland annat demonstrerar skicklighet i att tillämpa kunskap 

baserad på teoretisk utbildning. Samma resonemang skulle då gälla när skolkuratorn gör 

pedagogernas och skolkuratorernas arbete. I samarbetet med elevhälsan går det att skönja 

samma fenomen, då ärenden ibland fördelas utifrån intresse eller i de fall den som egentligen 

har ansvaret för uppgiften inte tar ärendet eftersom den inte har tid.  Det faktum att samarbete 

fungerar bra med elevhälsan och att eleverna kontaktar skolkuratorn visar på att professionen 

har en förankring i elevhälsan och en viktig funktion i skolan.  

Enligt Eskelinen (2001) uppfattar pedagogerna skolkuratorns roll som otydlig då det finns en 

komplexitet och en stor handlingsfrihet att välja mellan olika arbetsuppgifter. Skolkuratorerna 

har ett bra samarbete med elevhälsan och den handlingsfrihet och komplexitet i 

arbetsuppgifterna som pedagogerna anser att skolkuratorerna har, kan tolkas vara en tillgång i 

samarbetet med elevhälsan.  

 

 

8. 2 Handlingsutrymme 

Skolkuratorn befinner sig mellan skolans uppdrag och mötet med eleven. Möjligheten att 

arbeta självständigt och lägga upp sitt arbete på sitt eget sätt utifrån intresse och kunskap, 

visar på att det finns ett relativt stort handlingsutrymme och skolkuratorerna anser att det 

främjar arbetet. Svensson et al (2008) skriver att socialarbetarens person, värderingar och 

intressen blir aspekter av hur handlingsutrymmet kan användas. 

Skolkuratorerna har en gemensam syn på vad som ingår i deras ansvarsområde på skolan. 

Skillnaderna visar sig i vilken omfattning de arbetar och hur de arbetar med specifika 

arbetsuppgifter och det visar på att det råder en frihet under ansvar i arbetet. ”Friheten och 

samtidigt ansvaret ligger i hur man hanterar det utrymme som ges.” Svensson et al 2008, sid 

17) 

Som tidigare nämnts i föregående avsnitt, Profession, går det att utläsa av svaren att de olika 

yrkesgrupperna i elevhälsan tangerar in på varandras områden beroende på ärende, som kan 

bidra till en otydlighet bland övrig skolpersonal vad skolkuratorn har för ansvarsområde.  

Det går således att se att handlingsutrymmet sträcker sig utanför det egna ansvarsområdet 

eftersom skolkuratorerna även tar pedagogernas eller skolpsykologernas uppdrag när de råder 
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brist på tid. Det går att skönja ett handlingsutrymme i samarbetet med elevhälsan, där 

skolkuratorerna uppger att samarbetet ser lite olika ut beroende på hur gruppen samarbetar 

och vilka intressen de har.  

 

Vad angår de förebyggande insatser som görs på de olika skolorna går det utifrån svaren att 

döma se att skolkuratorerna arbetar olika mycket på olika nivåer, även här beroende på 

intresse och vad de anser att de är bra på.  

 

Beträffande skolkuratorernas olika preferens och möjlighet att arbeta med olika metoder och 

teorier beroende på utbildning och intresse, kan tolkas som att det råder ett stort 

handlingsutrymme. Det är ett hinder i arbetet menar skolkuratorerna, när det sparas in på 

möjligheter att vidareutbilda sig och använda sig av kunskap och metoder som skulle höja 

kvalitén på arbetet som skulle gynna eleverna. Handlingsutrymmet innebär inte enbart 

rättigheter och möjligheter för socialarbetaren utan även ett ansvar skriver Svensson et al 

(2008). Ansvaret ligger i att socialarbetarna förväntas att göra bedömningar inom sitt 

handlingsutrymme, fatta beslut och ifrågasätta och på så sätt kan handlingsutrymmet påverkas 

av socialarbetaren. När skolkuratorerna ifrågasätter möjligheter att vidareutbilda sig, kan det 

tolkas som att de påverkar sitt handlingsutrymme.  

 

Ett hinder i arbetet är brist på tid att utöva det förebyggande arbete enligt flertalet 

skolkuratorer. Svensson et al (2008) skriver att en organisation som är styrd av lagar och 

regler erbjuder färre möjligheter till ett handlingsutrymme jämfört med en organisation med 

färre riktlinjer att förhålla sig till. Det som är avgörande för hur handlingsfriheten kommer att 

se ut är hur den faktiskt används (ibid).  

 

Det råder en allmän uppfattning bland skolkuratorerna om att vidareutbildning anses viktig 

och önskvärd och kan tyda på en handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten (Brante, 

2009) Skolkuratorerna önskar vidareutbildningar och eftersom de upplever att det inte är lätt 

att få igenom dessa önskemål menar jag att handlingsutrymmet begränsas.  
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Svensson et al (2008) skriver att utföra professionellt socialt arbete innebär att kunna överföra 

och använda sig av teoretisk och abstrakt kunskap och forskning i sin lokala och konkreta 

yrkespraktik. Den teoretiska kunskapen ger möjlighet till analys, förståelse och reflektion. Det 

är möjligt att distansera sig från det omedelbara, jämföra det med hur något görs någon 

annanstans och reflektera över hur det skulle kunna fungera på det egna arbetet i relation till 

just den aktuelle klienten. På det sättet möjliggörs en överblick och handlingsutrymmet tas i 

besittning och utvidgas(ibid). 

 

Samarbetet med externa instanser är något alla tycker är viktigt att satsa på men samarbete i 

dagsläget ser lite olika ut. Samarbetet med Socialtjänsten fungerar mycket bra enligt samtliga 

skolkuratorer medan samarbetet med BUP blir aktuellt i enstaka ärenden. På gymnasiet har 

skolkuratorn ett förankrat samarbete med BUP, vilket i sig kan ha att göra med att eleverna är 

äldre. Det är viktigt att skolkuratorerna arbetar för att samarbetet med externa instanser 

fungerar bra oavsett intresse eller kontaktnät eftersom uppdraget lyder att bedömningar ska 

göra utifrån elevens bästa. Handlingsutrymmet innebär inte enbart rättigheter och möjligheter 

för skolkuratorn enligt Svensson et al (2008), utan även ett ansvar att arbeta för att ha ett bra 

samarbete och göra bedömningar inom sitt handlingsutrymme.  

 

8.3 Kunskap  

Skolkuratorerna anser att deras kunskap från början kommer från de teorier de lärt sig på 

socionomutbildningen och som samtliga säger, utgör utbildningen en bra grund för en 

skolkurator.  

Det förebyggande arbetet utförs av skolkuratorerna vars kompetens består av praktisk 

erfarenhet i kombination med den teoretiska kunskap de har. Det arbetssätt skolkuratorerna 

har i praktiken är baserad på kunskap enligt Eliasson (1992) eftersom den teoretiska 

kunskapen fungerar som verktyg för att nå praxiskunskap. Skolkuratorerna anser att de har en 

kompetens att arbeta med det förebyggande arbetet i skolan men det finns inget samband 

mellan antal yrkesmässiga år och ökad vilja att få mer teoretisk kunskap.  

De anser att de har kompetens men det faktum att de arbetar med en blandning av metoder 

som de använt en längre tid kan ifrågasättas om inte praxiskunskap enligt Eliasson (1992) kan 

ifrågasättas.  
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I växelspelet mellan praktik och teori bör det råda balans eftersom den praktiska kunskapen 

som förvärvas genom våra sinnesupplevelser, gjorda upplevelser och tagna beslut. behöver 

teoretisk anknytning för att utvecklas till en djupare förståelse (Eliasson 1992).  

 

Det som är gemensamt för alla skolkuratorerna är att de vill ha mer teoretisk kunskap och det 

visar på en medvetenhet inom yrkesgruppen att trygghet i arbetet grundar sig i teoretisk 

kunskap som fungerar som verktyg i det praktiska arbetet. 

 

Skolkuratorernas kunskap om psykisk ohälsa grundar sig i praktisk erfarenhet av elever med 

psykisk ohälsa samt teoretisk kunskap.  De beteenden som eleven uppvisar som kan vara 

tecken på psykisk ohälsa upptäcks eftersom det enligt Eliasson (1992) finns en praxiskunskap 

hos skolkuratorn.  

 

Vidareutbildningar och önskemål om att hålla sig ajour med vad forskningen visar på är 

effektivt, så kallade evidensbaserade metoder är något som skolkuratorerna önskar få tillgång 

till i arbetet. Den teoretiska kunskapen och praktiken ska kombineras som i ett växelspel, där 

enligt Eliasson (1992) teoretisk kunskap får fungera som verktyg för att få en djupare 

förståelse för praktiken. Det råder önskan om att få utbilda sig i evidensbaserade metoder och 

dessa metoder är mätbara och inriktas på interventioner som leder till en viss förändring hos 

den som får interventionen (Oscarsson 2009).  

 

Skolkuratorer möter elever i det praktiska arbetet och får således mycket erfarenhet genom 

dessa möten. Erfarenheten blir till kunskap enligt Eliasson (1992) när teoretisk kunskap 

används som verktyg.  

 

Skolkuratorerna anser inte att de bedriver terapi eller att de har terapeutiska samtal eftersom 

de saknar en terapeututbildning. Om å skulle vara fallet, hade de enligt Eliasson (1992) haft 

terapeutiska samtal med elever utan att ha praxiskunskap eftersom deras erfarenhet av samtal 

med elever inte skulle kombineras med de verktyg i form av teoretiska begrepp och teorier 

som anses nödvändiga för att ha praxiskunskap. Skolkuratorerna utifrån detta resonemang 

efterfrågar att förvärva kompetens inom området de arbetar mycket med som om en pusselbit 

saknas i samtalen med elever. 



 

 41 

 

9. Sammanfattande slutdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen är att studera fem skolkuratorers erfarenheter av förebyggande arbete 

och resonera kring deras syn på arbetet utifrån teorier om handlingsutrymme, profession och 

kunskap. Uppsatsens syfte har problematiserats utifrån att den psykiska ohälsan bland 

ungdomar växer i samhället och samtidigt har skolkuratorer en viktig kompetens i arbetet med 

att förebygga psykisk ohälsa bland elever.  

Hur arbetar skolkuratorerna inom sitt handlingsutrymme? Vilken kompetens har de och vilken 

kompetens anser de sig behöva? Får professionen den legitimitet som ses som önskvärd i 

uppdraget? Nedan följer en sammanfattning av uppsatsens resultat. 

 

Skolkuratorerna beskriver orsakerna till att eleverna kontaktar dem är att eleverna mår dåligt 

och är i behov av och önskar samtala med skolkurator och resultatet visar att de 

skolkuratorerna arbetar med förebyggande arbete och deras definition på psykisk ohälsa är 

överensstämmande mellan samtliga skolkuratorer. Kontakt med skolkurator sker även på 

grund av att eleven har aktualiserats med hjälp av en lärare eller föräldrar. Skolkuratorerna 

tydliggör sin roll inför elever och övrig skolpersonal genom att presentera sig som en person 

dit elever kan vända sig om de har behov av att prata med någon som finns där för dem.  

Utifrån skolkuratorernas berättelser går det att förstå att övrig skolpersonal anser att 

skolkuratorn med sin kompetens, är den de vänder sig till vid misstanke eller kännedom kring 

att en elev mår psykiskt dåligt. Det är uppenbart att skolkuratorerna är synliga på skolan 

eftersom de blir kontaktade av eleverna, föräldrar och övrig skolpersonal.  

 

 

Skolkuratorerna berättar om vad som hindrar och vad som främjar arbetet. Skolkuratorerna 

har ett komplext arbetsområde och de upplever ibland att de inte alltid får gehör för vad de 

faktiskt gör på skolan. Det är mödosamt menar skolkuratorerna att ha en känsla av att behöva 

visa att deras arbete är viktigt och gör nytta. I dagsläget finns ännu inte program eller 

arbetsmetoder där skolkuratorerna har möjlighet att dokumentera och visa vad de gör. Förslag 

på åtgärder är att skolkuratorer bli bättre på att dokumentera arbetsuppgifter arbete och 

kommunicera betydelsen av arbetet till beslutsfattare. En skolkurator nämner att de ska gå en 
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utbildning i hur man ska hålla i nätverk enligt speciella former och hur de ska dokumenteras 

och följas upp på ett speciellt sätt, men programmet har ännu inte blivit implementerat i 

skolan. Ifall det införs metoder där elevhälsans arbete och nyttan av skolkuratorn arbete skulle 

kunna mätas skulle det kanske medföra större möjligheter till vidareutbildningar och skolan 

skulle eventuellt vara beredd på att ha skolkuratorer tillgängliga på skolan i större 

utsträckning än idag.  

 

 

Det insamlade materialet visar att skolkuratorerna har stor frihet att arbeta på sitt eget sätt 

utifrån intresse och vad de själva anser fungerar bra. Det som är ett hinder i arbetet är brist på 

tid att utöva det förebyggande arbetet fullt ut och begränsade möjligheter till vidareutbildning 

som anses viktig för att hålla sig ajour med metoder som höjer kvalitén på arbetet. Dessa 

komponenter skulle kunna bidra till att försvåra för skolkuratorn i strävan att få full legitimitet 

i arbetet.  

 

Det som främjar arbetet är att samarbetet fungerar med elevhälsan. Samarbetet består av 

kolleger som känner varandra och som vet vad de är duktiga på. Samarbetet kännetecknas av 

flexibilitet och närhet beträffande kommunikation kollegerna emellan. Handlingsutrymmet är 

relativt stort eftersom skolkuratorerna har möjlighet att arbeta självständigt och utifrån sin 

egen stil och vad de anser fungerar bra i elevarbetet. Skolkuratorerna berättar att arbetet som 

skolkurator kan vara ensamt och det kan ibland upplevas, om inte ett hinder, ett 

prövningsmoment när vinden blåser kall. Å andra sidan främjar det självständiga arbetet 

arbetslusten och motivationen   

 

Skolkuratorerna använder sig av olika metoder och teorier och det är en orsak till olikheter i 

arbetssätt och olika kompetens. De har samma grundutbildning men har gått olika 

vidareutbildningar såsom masterutbildning, magisterkurser och kurser i samtalsmetodik och 

andra kurser som har relevans för arbetet sedan socionomexamen.  

 

Samtliga skolkuratorer önskar få mer kompetens genom teoretiska vidareutbildningar och 

flertalet nämner att de önskar en steg 1 utbildning eller också annan utbildning som är 

evidensbaserad såsom en systemteoretisk utbildning.  
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Enligt Flynn (2002) har skolkuratorer ett etiskt mandat att använda sig av evidensbaserade 

metoder och övervaka resultaten av sina rutiner för att säkerställa att eleverna får lämpliga 

tjänster och för att rapportera resultaten. Detta skulle möjliggöra för skolkuratorerna, övrig 

skolpersonal men även beslutsfattare att följa upp resultat på skolkuratorernas arbete vilket i 

förlängningen skulle kunna höja legitimiteten för professionen anser skolkuratorerna. 

Svensson et al (2008) skriver att det är viktigt att utöver den kunskapsbas som finns, att den 

betraktas och erkänns av andra som nödvändig och lämplig för de uppgifter professionen ska 

hantera. Om en profession inte kan övertyga omgivningen, i detta fall skolans personal och 

beslutsfattare om att kunskapen och de metoder som används är de bästa och mest adekvata 

risker professionen att förlora aktning och status (Svensson et al, 2008).   

 

Samtliga skolkuratorer beskriver att samarbetet med elevhälsan på skolan fungerar bra. De 

känner varandra och vet vad de kan och vad de är bra på. Samarbetet med socialtjänsten 

fungerar mycket bra och de har regelbunden kontakt. Detta möjliggör för parterna att skapa 

rutiner för samarbetet och även lära känna varandras kompetensområden. Samarbetet med 

BUP fungerar inte på samma sätt och skolkuratorernas svar visar på att det inte finns något 

utbyte mer än i enstaka ärenden. Ambitionen är att det ska fungera bättre eftersom 

skolkuratorerna och BUP många gånger arbetar med samma familjer.  

Skolkuratorn på gymnasiet berättar att samarbetet med BUP och vuxenpsykiatrin fungerar bra 

och det kan tolkas som att det har samband med att eleverna är äldre på gymnasiet och att 

psykisk ohälsa bland de äldre eleverna har en annan karaktär.  

 

Min förförståelse var att skolkuratorer hade färre arbetsuppgifter på skolan än de har och att 

deras arbetstid tillbringas i enskilda samtal med elever. Min förförståelse visar sig vara mer än 

skev. Skolkuratorernas arbetsfält är omfattande och komplext och min personliga upptäckt 

gör mig än mer medveten om att jag valt ett intressant ämne att skriva om. Mina frågor har 

besvarats och de svar jag fått motsvarar till stor del det forskningen pekar på och även 

litteratur jag numera läst inom ämnet.  
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Skolkuratorns arbetsuppgifter är många och komplexa och därför finns det en risk att skolans 

personal och beslutsfattare inte alltid vet vilket som är skolkuratorernas kompetens. Där det 

råder oförutsägbarhet finns det risk att det bildas förutfattade meningar.  

Min slutsats är att konflikter och svårigheter att samarbeta skolkuratorer och övrig skolpersonal 

emellan inte motsvarar det som forskningen visar på. Visst har skolkuratorerna önskemål om att 

få mer tid och utbildning och till och med bekräftelse på att deras arbete gör nytta, men 

svårigheter i samarbetet har skolkuratorerna inte yttrat något om. 

 

 

10.  Reflektioner  

 

Riktlinjer såsom SSR för skolkuratorer och det sociala arbetet på skolan har kanske aldrig 

varit viktigare än idag. Samhället speglar situationen på skolan och vår lagstiftning har 

inkluderat skolkuratorn som en del i det viktiga samarbetet som utgörs av elevhälsan på 

skolan. Riktlinjerna visar på oss skolkuratorerna med sin psykosociala kompetens i 

elevhälsans arbete en viktig betydelse på skolan, Det förpliktigar skolans ledning att förse 

skolkuratorerna med de mål och medel de behöver för att leva upp till sin yrkesroll och de 

förväntningar som finns på dem. Skolkuratorerna är i behov av bekräftelse och uppbackning 

för att få genomslagskraft i arbetet med elevhälsan och med övrig skolpersonal.  

 

D-Wester definierar stödsamtal som samtal med ett mål och ett syfte där elevens situation och 

hjälpbehov står i fokus. Skolkuratorerna anger att de har stödsamtal med eleverna och med 

tanke hur viktigt alliansen är för själva utgången av samarbetet ser jag en orsak till varför 

elever bör få hjälp i närmiljön. Skolkuratorerna anser att hjälp i ett tidigt skede och i närmiljön 

är mycket viktigt för att kunna stoppa att elevens psykiska ohälsa i tid. Jag anser att 

skolkuratorer av den anledningen bör få större möjligheter till att vidareutbilda sig i 

evidensbaserade metoder eftersom de själva anser att det skulle tillföra yrkespositionen 

positivt. Skolkuratorerna nämner att det inte är ovanligt att de träffar eleverna 5-10 gånger. 

Samtalen de har med eleverna har många likheter med de evidensbaserade 

behandlingsformerna de har som bedrivs inom primärvården.  
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Mer utbildning som är evidensbaserat och mätbart. Höjer kvalitén i arbetet och även 

legitimiteten och tydligheten bland skolan personal och beslutsfattare samt externa instanser 

som BUP. Forskningen visar på att metoder och utbildningar som är evidensbaserade och 

mätbara skulle möjliggöra för skolkuratorer att visa vad de gör i kvalitativa och kvantitativa 

termer. Detta skulle i sin tur kunna höja professionens legitimitet. 
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Bilaga A: Brev 

 

 

 

 

Hej!                                      xxxxx 10/4 2012 

 

Jag heter Caroline Bannister och studerar på socionomprogrammet på Lunds Universitet. 

Under våren ska jag skriva kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att studera hur 

skolkuratorer beskriver sitt arbete på skolan. Uppsatsarbetet kommer att baseras på intervjuer 

med fem kuratorer från olika skolor.  

Vid tidigare kontakt tackade du ja att delta i en intervju kring ditt kuratorsarbete med fokus på 

det förebyggande arbetet. Jag hoppas att du fortfarande är intresserad av att delta i studien. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och du avgör själv var du vill att den ska genomföras. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du 

kommer att vara anonym i uppsatsen. Varken ditt eller skolans namn kommer att framgå i 

uppsatsen, inte heller skoldistrikt. Intervjumaterialet kommer inte att användas till något annat 

än för denna studie och materialet kommer att förstöras när uppsatsen godkänts. När 

uppsatsen är godkänd kommer den att finnas tillgänglig i Lunds Universitetsbiblioteks databas 

LUP.  

Hör gärna av dig om det är något du undrar. Jag kommer att kontakta dig per telefon v 15 så 

att vi kan komma överens om en dag vi kan träffas. Jag ser fram emot ett intressant och 

givande möte!  

Min handledare är Maria Bangura Arvidsson, universitetslektor på Socialhögskolan, Lunds 

universitet. Hennes kontaktuppgifter är maria.bangura_arvidsson@soch.lu.se, 046-xxx xxxx. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Caroline Bannister   

Mobil: xxx-xxx xxxx 

 

 

 

mailto:maria.bangura_arvidsson@soch.lu.se


 

 49 

 Bilaga B: Intervjuguide 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Vill du kort beskriva en typisk arbetsdag? Exemplifiera. 

5. Hur många elever träffar du per dag? 

6. Hur tar eleverna kontakt med dig? 

7. Vilken är orsakerna till att eleverna kontaktar dig? 

8. Vill du beskriva hur ett möte med en elev kan gå till? 

9. Vad innebär begreppet psykisk ohälsa för dig? 

10. Vilka erfarenheter har du av elever som har psykisk ohälsa? 

11. Hur väcks en misstanke om att en elev har drabbats av psykisk ohälsa/ depression/ångest? 

12. Hur aktualiseras elever som har psykisk ohälsa? 

13. Vad innebär förebyggande arbete?  

14. Hur ser du kring vinsten med att få hjälp i ett tidigt skede och i närmiljön utifrån elevens 

situation? 

15. Vad innebär terapeutiskt arbete för dig? 

16. Vilka erfarenheter har du av terapeutiskt arbete/? 

17.  Hur ser du på dina kunskaper kring teorier och metoder att användas i det förebyggande 

arbetet? 

18. Använder du dig av någon speciell metod, vilken/vilka i så fall? 

19. Viken metod känner du dig mest trygg att använda? 

20. Önskar du att det såg annorlunda ut vad gäller kompetens (teorier, metoder), på vilket sätt 

i så fall? 

21. Önskar du att det såg annorlunda ut vad gäller förutsättningar (tid, organisation), på vilket 

sätt i så fall? 

22. Hur ser samarbetet ut med elevhälsan och med andra instanser ex Socialtjänsten och 

BUP? 
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