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Sammanfattning 

Det finns begränsat med forskning som lyfter skolkuratorns perspektiv och 

upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll inom skolan. Syftet med studien var 

att undersöka hur skolkuratorer upplever förväntningar på deras yrkesroll från lärare 

och rektorer och hur de hanterar dessa samt hur de upplever sitt handlingsutrymme 

inom skolan. Metoden i studien var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex skolkuratorer. Studiens tolkningsram var rollteorin samt 

teorin om förhandlad ordning. Studien visade att skolkuratorns roll är omfattande 

och påverkas av skolkuratorn själv, omgivande normer och värderingar samt lärare 

och rektorers förväntningar. Vidare visade studien på att förväntningar bäst hanteras 

genom dialoger som leder till förbättrad samverkan mellan de olika professionerna. 

Slutsatsen är att skolkuratorernas handlingsutrymme upplevs som stort men hämmas 

av organisatoriska förutsättningar. 
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Abstract 

There is a limited amount of research on the school counselors’ perspective and 

perception of their work situation and professional role within the school. The aim 

of the study was to explore how school counselors’ perceive expectations of their 

professional role by teachers and principals, how they handle these expectations and 

how they perceive their discretion within the school. The method was qualitative 

and semi-structured interviews were conducted with six school counselors. The 

theoretical framework of the study were Role theory and the theory of Negotiated 

order. The study showed that the role of the school counselor is extensive and 

influenced by the school counselor itself, surrounding values and norms and also the 

expectations of teachers and principals. Further, the study showed that expectations 

are best managed through dialogues which leads to improved cooperation between 

the different professions. The conclusion is that the school counselors’ perception 

of discretion is large, but that organizational conditions inhibit their ability to utilize 

it.  
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Förord 
Vi vill främst tacka skolkuratorerna som deltog i studien, utan er hade inte detta 

arbete varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Eva för hennes uppmuntran, 

stöd och engagemang genom hela processen. Vidare vill vi även tacka familj och 

vänner för deras stöd, feedback och förslag genom arbetets gång. 
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1. Inledning 

Ramarna kuratorn arbetar inom skiljer sig från andra delar av det sociala arbetet, exempelvis är 

skolkuratorn ofta ensam socialarbetare inom sin verksamhet. Isaksson och Larsson (2012) 

beskriver att skolkuratorns arbetsuppgifter i Sverige varit i stort sett liknande sedan 1970-talet, 

däremot har det tillkommit uppgifter de senaste åren med ökat fokus på psykosocial behandling 

samt handledning och konsultation till skolpersonal. Isaksson och Larsson (2012) hänvisar till 

elevvårdsutredning (SOU 2000:19) som beskriver elevhälsans arbetsuppgifter som stödsamtal, 

rådgivning, psykosocial behandling med föräldrar och elever samt handledning och 

konsultation för lärare. Sveriges skolkuratorers förening menar att skolkuratorn för att främja 

elevernas lärande och utveckling tillför psykosocial och social kompetens på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå (Isaksson & Larsson, 2012).  

 

Novus (2019) har tillsammans med Akademikerförbundet SSR genomfört en kartläggning över 

skolkuratorers arbete. Det framgår att 15% av skolkuratorerna har ansvar för upp till 300 elever, 

37% har ansvar för mellan 301-500 elever och 34% har ansvar för 501-800 elever samt 

resterande 14% hade ansvar för över 800 elever eller visste inte antal (Novus, 2019). Av 

skolkuratorerna menar 83% att de inte hinner arbeta förebyggande mot riskgrupper inom skolan 

(Novus, 2019). Det framgår av statistiken att ju fler elever skolkuratorn har ansvar för desto 

mindre tid har de för förebyggande arbete samt att 50% av skolkuratorerna önskar att de hade 

färre elever (Novus, 2019). 

 

Akademikerförbundet SSR (2019) sammanfattar resultaten från NOVUS kartläggning och 

menar att elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande på skolan, men att det i 

nuläget handlar mer om hantering av akuta ärenden (Akademikerförbundet SSR, 2019). Det 

anges i lagen att elevhälsans uppdrag främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande, något 

som inte hinns med i samband med arbetets praktiska ramar (Akademikerförbundet SSR, 2019). 

Hur många elever som en kurator ansvarar för är en bidragande faktor för kuratorernas känsla 

av att hinna med det förebyggande arbetet (Akademikerförbundet SSR, 2019). Det uppges att 

de kuratorer som ansvarar för upp till 300 elever upplever sig ha mer tid att kunna arbeta på en 

förebyggande nivå (Akademikerförbundet SSR, 2019). I samband med detta driver 

Akademikerförbundet SSR (2019) kravet att en enskild skolkurator bör ansvara för högst 300 

elever. 
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2. Bakgrund och problemformulering 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till ämnesvalet vilket därefter utmynnar i en 

problemformulering som relaterar till syftet med den aktuella studien. 

 

2.1 Bakgrund 
I Skollagen (SFS 2010:800 2 kap. 25§) framgår att det ska finnas en elevhälsa för elever inom 

grundskolan, som ska innefatta psykosociala, psykologiska, medicinska och 

specialpedagogiska insatser. Syftet med elevhälsan är att det ska vara hälsofrämjande och 

förebyggande samt att eleverna får stöd för att utvecklas mot utbildningens mål (Skollag, SFS 

2010:800 2 kap. 25§).  

 

I en amerikansk studie belyser Sugrue (2017) den historiska utvecklingen av legitimeringen 

gällande det skolsociala arbetet. Författaren menar att problem som rådde under den tidiga 

utvecklingen av yrkesområdet under början av 1900-talet förekommer än idag, problemen rör 

de professionella gränserna, rollöverlappning för andra yrken inom skolan samt ett konstant 

behov att bevisa vikten av socialt arbete inom skolkontexten (Sugrue, 2017). Vidare lyfter 

författaren att det skolsociala arbetet, trots utveckling av fältet, utförs av en ensam 

socialarbetare inom skolan och att denne har begränsade möjligheter att prata med kollegor 

inom samma yrkesgrupp (Sugrue, 2017).    

 

Även i ett svenskt sammanhang framgår det att skolkuratorns arbetsplats är på pedagogernas 

arena och att den arenan i stor utsträckning har ett annat förhållningssätt, synsätt och arbetssätt, 

vilket gör skolkuratorn till ensam företrädare för sin profession inom skolan (D-Wester, 2005). 

Vidare framgår det att olika förväntningar och olika synsätt påverkar de yrkesverksammas 

samarbete i skolan (D-Wester, 2005; Isaksson, 2016). Kuratorerna får ta emot 

problembeställningar av lärare från pedagogiskt synsätt och förväntas stötta pedagogerna 

emotionellt, vilket kan anses problematiskt då skolkuratorerna upplever sin främsta uppgift som 

att fokusera, representera och stötta eleven utifrån elevens hela sammanhang (D-Wester, 2005; 

Isaksson, 2016). D-Wester (2005) menar att ett barns skolsituation kan förbättras utifrån 

pedagogiska insatser men att skolkuratorns uppgift innebär stöd kring barnets sociala och 

känslomässiga utveckling.  
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I en amerikansk studie lyfter Gibbons, Diambra och Buchanan (2010) de samverkanspartners 

som skolkuratorer värderar högt samt hur de ser på samverkan överlag. Författarna fann att 

skolkuratorerna anser att delar av samverkan varken är jämlik, frivillig eller neutral, samt att 

processen ibland innehåller konflikter och svårigheter men att det ändå är en meningsfull och 

värdefull process (Gibbons et al., 2010). I en annan amerikansk studie undersöker Reiner, 

Colbert och Perusse (2009) lärares uppfattningar av skolkuratorers arbete och fann att det, för 

ett framgångsrikt arbete, är viktigt att skolkuratorer är medvetna om andra aktörers 

uppfattningar och förväntningar kring deras arbete. Om skolkuratorn inte beaktar omgivningens 

förväntningar riskerar det skolsociala arbetet att anses som ineffektivt, vilket belyser vikten av 

att skolkuratorn tar del av de andra aktörernas förväntningar (Reiner et al., 2009). Författarna 

menar även att detta främjar goda relationer och effektivitet i arbetet (Reiner et al., 2009). Även 

i en svensk studie lyfter Isaksson (2014) att skolkuratorers uppfattade normer kring sina egna 

och lärarnas förväntningar kring vad de får, kan och bör göra påverkar deras yrkesutövning.  

 

Atici (2014) visar i en studie genomförd i Turkiet att skolkuratorns tilltro till sin egen förmåga 

kan relateras till kommunikationsfärdigheter, självförtroende och effektivt samarbete samt 

kommunikation med skolpersonal. Författaren belyser vikten av rektorers, lärares och elevers 

uppfattning om kurativt arbete i relation till kuratorns uppfattning om sin förmåga (Atici, 2014). 

Rektorns stöd, samverkan och tillit betonas som värdefullt för skolkuratorns profession (Atici, 

2014). 

 

2.2 Problemformulering 
 
Tidigare forskning har lyfts både ur ett internationellt och nationellt perspektiv. I ett antal 

studier belyses ett flertal problemområden som är kopplade till organisatoriska faktorer inom 

skolans verksamhet, exempelvis är skolkuratorn oftast ensam socialarbetare inom det 

pedagogiska fältet och samverkansproblem uppstår i relation till den övriga skolpersonalen 

(e.g., Sugrue, 2017; D-Wester, 2005; Gibbons et al., 2010). Problemen uppstår kring hur 

skolans olika yrkesgrupper kommunicerar och stöttar varandra samt både genom uttalade och 

outtalade förväntningar. Organisatoriska faktorer, såsom tydliga förväntningar har betydelse för 

skolkuratorns känsla av effektivitet, självförtroende och upplevelse av sin egen förmåga. 

   

Vi fann begränsad forskning på både internationell och nationell nivå som lyfter skolkuratorns 

perspektiv och upplevelser av sin arbetssituation och yrkesroll inom skolan. Vidare fann vi att 
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forskningsområdet kring omgivande förväntningar på skolkuratorns yrkesroll samt hur 

skolkuratorn möter dessa förväntningar också var begränsat. Till följd av den begränsade 

forskningen såg vi behov att belysa hur förväntningar från både kuratorn själv och omgivande 

skolpersonal påverkar det skolsociala arbetet. Utifrån detta ville vi i denna studie undersöka hur 

skolkuratorn upplever förväntningar från rektorer och lärare, hur de hanterar dem samt hur de 

upplever sitt handlingsutrymme. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer upplever förväntningar gällande deras 

yrkesroll från lärare och rektorer samt hur de upplever sitt handlingsutrymme inom skolan.  

 

3.2 Frågeställningar 
Syftet preciseras med följande frågeställningar:  

• Vilka förväntningar upplever skolkuratorn från rektorer och lärare kring sin 

yrkesroll? 

• Hur hanterar skolkuratorn dessa förväntningar? 

• Hur upplever skolkuratorn sitt handlingsutrymme på skolan? 

 

3.3 Avgränsningar 
Initialt var tanken att undersöka hur skolkuratorn upplever förväntningar från samtlig övrig 

skolpersonal. Detta syfte avgränsades sedan till enbart lärare och rektorer, vilket uteslöt andra 

aktörer, exempelvis elevhälsoteam, socialpedagoger, och skolsköterska. Detta gjordes främst 

för studiens tidsbegränsning. En bidragande faktor var även att resultaten i tidigare forskning 

främst belyser rektorer och lärares samverkan med skolkuratorn som problematisk gällande 

skilda uppfattningar och förväntningar kring det skolkurativa arbetet samt brister i 

kommunikation. Därmed fann vi det mest intressant att undersöka upplevelsen av förväntningar 

och handlingsutrymme i relation till dessa två yrkesgrupper.  
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4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt beskrivs relevant forskning och det aktuella kunskapsläget kring ämnesvalet. 

Avsnittet delas upp utifrån följande områden: skolkuratorns yrkesroll, samverkan och 

förväntningar samt handlingsutrymme.  

 

4.1 Skolkuratorns yrkesroll 
Akademikerförbundet SSR (2015) har utarbetat ett policydokument för skolkuratorer. Av 

policydokumentet framgår det att skolans systematiska kvalitetsarbete är under rektorns ansvar 

och att skolkuratorn som medarbetare i skolan ingår i rektorns ansvar för skolans 

elevhälsoarbete. Det är rektorns ansvar att, i dialog med skolkuratorn, formulera skolkuratorns 

uppdrag och ge möjlighet samt tid för kompetensutveckling (Akademikerförbundet SSR, 

2015). För att kunna möta elevers och skolans behov krävs bred kunskap och diverse 

arbetsmetoder i det skolsociala arbetet (Akademikerförbundet SSR, 2015). Policydokumentet 

lyfter att detta innebär krav för yrkesrollen gällande skolkuratorns självständighet och praktiska 

erfarenhet (Akademikerförbundet SSR, 2015). Skolans gemensamma mål är elevernas 

kunskapsmål men även deras sociala och emotionella utveckling i en miljö som bidrar till 

lärande (Akademikerförbundet SSR, 2015). Det ska finnas rutiner för samverkan mellan 

yrkesgrupperna i elevhälsan och även mellan elevhälsan, skolledning samt lärare 

(Akademikerförbundet SSR, 2015).  

 

4.2 Samverkan och förväntningar 
Allen-Meares undersöker hur introduktionsjobb för nya skolsocialarbetare är utformade ur en 

amerikansk kontext samt hur dessa ramar ser ut i relation till vilka uppgifter de önskar arbeta 

med (Allen-Meares, 1994). Författaren finner att de undersökta skolkuratorerna inte värdesätter 

arbete med ledarskap och policyskapande roller, vilket diskuteras vara en viktig uppgift i 

förhållande till det skolsociala arbetets målsättningar, och att det är fördelaktigt för att uppnå 

andra önskvärda arbetsuppgifter (Allen-Meares, 1994). Deltagarnas föredragna arbetsuppgifter 

berörde barnen, familjerna och skolans behov (Allen-Meares, 1994). Vidare lyfter författaren 

negativa faktorer som finns i skolkontexten, exempelvis stora arbetsbelastningar, orimliga 

förväntningar från andra yrkesgrupper samt otillräcklig mängd socialarbetare för 

arbetsuppgifterna (Allen-Meares, 1994). Artikeln utforskar de amerikanska ramarna för 
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skolsocialt arbete vilket är relevant för den aktuella studien och de ramar som även råder inom 

den svenska kontexten. 

 

Isaksson och Larsson (2017) har i en svensk studie undersökt skolkuratorers och lärares 

upplevelser avseende sitt samarbete kring elevers välbefinnande. Resultaten i studien visar att 

både skolkuratorerna och lärarna uppfattar behovet av skolkuratorns roll i skolan som viktigt, 

dock var deras relation problematisk avseende skilda uppfattningar om hur elevernas problem 

ska hanteras (Isaksson & Larsson, 2017). Det som lärare och skolkuratorer benämner 

“bollande” och “tips och råd” gynnar deras samarbete men dämpar även skillnader i kunskap 

och status samt avdramatiserar den tillfälliga underordningen som lärarna har i vad som 

författarna menar är formell handledning (Isaksson & Larsson, 2017). Vidare beskriver 

Isaksson och Larsson (2017) hur lärare tycks ha företräde att fastslå vad som anses vara sociala 

problem hos eleverna och menar vidare att skolkuratorerna blir underordnade lärarna på 

arbetsplatsen.  

 

Vissa skolor saknar en produktiv samverkan mellan lärare och skolkuratorer, bland annat 

önskar föräldrar och omsorgstagare att lärare och skolkuratorer hade ett närmare samarbete i att 

stötta barnen till akademiska framgångar (Sink, 2008). Samarbete och ett delat ansvar för 

eleverna skulle förbättra lärande både i skolan, klassrummen och för små grupper av elever 

samt på individuell nivå och därmed resultera i effektivitet (Sink, 2008).  

 

I en amerikansk studie om samverkansrelationer och arbetsallians mellan rektorer och 

skolkuratorer lyfts vikten av kommunikation (Odegard-Koester & Watkins, 2016). Författarna 

lyfter vikten av kommunikation och ett gemensamt förtroende mellan kurator och rektor, då 

brister i dessa områden kan leda till en negativ påverkan för den allmänna skolmiljön (Odegard-

Koester & Watkins, 2016). Vidare diskuterar författarna framgångsfaktorer för en 

välfungerande arbetsallians mellan kurator och rektor, och fann att tydlighet mellan rollerna 

inom organisationen samt en öppen konstruktiv dialog var bidragande faktorer för ett gynnsamt 

samarbete (Odegard-Koester & Watkins, 2016). Slutligen diskuterar författarna att ett student-

fokuserat arbete i relation till tidigare nämnda framgångsfaktorer ökar potentialen att främja 

den övergripande hälsan i skolmiljön (Odegard-Koester & Watkins, 2016).  
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4.3 Handlingsutrymme 
I sin avhandling som innehåller fyra delstudier lyfter Isaksson (2016) ett flertal slutsatser kring 

den skolkurativa yrkesrollen ur en svensk kontext. Det framgår exempelvis att skolkuratorer 

upplever lite utrymme att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att de desto mer styrs 

av akuta behov (Isaksson, 2016). Vidare framgår det att skolkuratorerna upplever att de har lite 

handlingsutrymme och att handlingsutrymmet är beroende av stöd och resurser från chefer 

(Isaksson, 2016). Skolkuratorerna upplever även att kommunikation med lärarna om 

skolproblem upptar mycket av deras arbetstid (Isaksson, 2016). Vidare menar Isaksson (2016) 

att det formulerade legala och publika uppdraget skiljer sig från de rollförväntningarna som 

finns på arbetsplatsen. Därmed begränsar informella faktorer skolkuratorns handlingsutrymme 

genom att skolkuratorn måste förhålla sig till dessa förväntningar (Isaksson, 2016). En vanlig 

förväntning är att skolkuratorn ska hantera avvikande fall som inte går att anpassa till rådande 

rutiner inom organisationen (Isaksson, 2016). Vidare menar Isaksson (2016) att det är olika hur 

skolkuratorerna förhåller sig till sitt handlingsutrymme.  

 

Isaksson (2016) belyser att införandet av skollagen 2010 (SFS 2010:800) avseende psykosocial 

kompetens antyder att skolkuratorers legitimitet har stärkts. Detta betyder dock inte att den 

interna legitimiteten på en arbetsplats är stark (Isaksson, 2016). Skolkuratorns legitimitet anses 

exempelvis låg i samband med elevhälsoteamets praktiska arbete och i samarbete med lärarna, 

då de trots styrdokument och policyprogram inte verkar få formellt erkännande på skolnivå 

(Isaksson, 2016). För att erhålla och öka legitimitet anses resurser och stöd från skolledning 

vara väsentligt (Isaksson, 2016).  

 

Vidare finner Isaksson (2016) det problematiskt hur skolundervisningens logik främst handlar 

om att eleven snabbt ska vara i undervisningsbart skick och hur skolkuratorns uppdrag befinner 

sig inom denna ram. Författaren belyser hur skolkuratorn inte ser en elev som ska undervisas 

utan snarare ett barn med sociala bekymmer och hur kuratorn betonar en stödjande miljö som 

inte enbart handlar om krav på prestation (Isaksson, 2016). Vidare lyfter Isaksson (2016) hur 

utbildningen i hög grad baseras på utvärdering och slutresultat men att inget motsvarande finns 

kring de skolkurativa insatsernas inverkan.  
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5.Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt definieras centrala begrepp och teorier som kan bidra till att förstå de 

förhållanden skolkuratorn arbetar under. 

 

5.1 Studiens centrala begrepp  
 

5.1.1 Skolsocialt arbete 
I internationell forskning är det socialarbetarens arbete i skolan som utför det skolsociala arbetet 

och i Sverige benämns denne person som skolkurator (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 

2017). Skolkuratorn är del av elevhälsan som ansvarar för psykosociala insatser, därmed utförs 

det skolsociala arbetet även av andra yrkesgrupper i form av överlappande ansvar (Backlund et 

al., 2017). Skolsocialt arbete kan definieras som arbete med anknytning till det sociala arbetets 

kunskapsområde med forskning, teorier, perspektiv och metoder som rör sociala problem 

(Backlund et al., 2017).  

 

Författarna menar att en central punkt i det skolsociala arbetet är att, i nära samarbete med det 

pedagogiska uppdraget, ha åtgärder för att barn på sikt inte ska utveckla hälsomässiga eller 

sociala problem samt identifiera och stötta barn med särskilda behov av stöd (Backlund et al., 

2017). En annan central punkt som författarna lyfter är att arbeta för ett inkluderande och 

positivt skolklimat samt att arbeta mot kränkningar, mobbning och diskriminering (Backlund 

et al., 2017). Den sista centrala punkten som författarna lyfter är skolans möjlighet att upptäcka 

och ge stöd till barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, exempelvis via 

anmälningsskyldigheten (Backlund et al., 2017). Vidare kan socialarbetaren inom skolan 

fungera som en länk mellan skolan och det sociala arbetet (Backlund et al., 2017). 

 

5.1.2 Legitimitet  
Legitimitet för människobehandlande organisationer är beroende av staten och omgivningens 

normer, värderingar och ekonomiska intressen (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Det 

innebär att vad som är legitimt och skäligt för en profession står i förhållande till olika 

professioners värderingar och samhällets normer, vilket innebär att legitimiteten aldrig kan tas 

för given (Johansson et al., 2015).  Vidare innebär även detta förhållande att en organisation 
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inte alltid kan hävda att ändamålen rättfärdigar medlen beroende på omgivningens legitimitet 

(Johansson et al., 2015). I den aktuella studien anses begreppet legitimitet ha stor betydelse för 

skolkuratorns profession. I bakgrunden lyftes hur skolkuratorn är ensam socialarbetare inom en 

verksamhet där det pedagogiska synsättet ofta har företräde och att skolkuratorn ständigt 

behöver bevisa vikten av socialt arbete inom skolan. Begreppet legitimitet är därmed relevant 

då skolkuratorn beskrivs vara underordnad omgivningens normer och värderingar samt att 

professionen är i behov av ökat förtroende.  

 

5.1.3 Handlingsutrymme  
Dellgran (2015) beskriver att handlingsutrymme handlar om den professionellas självständighet 

att utföra arbetsuppgifter inom organisationen, och att det för att få självständigheten krävs ett 

förtroende för professionens etiska bas och kunskap. I praktiken innebär handlingsutrymmet 

bland annat möjligheten för socialarbetaren att utifrån sina kunskaper och tolkningar göra egna 

bedömningar och val av insatser (Dellgran, 2015). De politiska förhållandena blandat med 

sociala och ekonomiska förhållanden påverkar och styr handlingsutrymmet inom 

organisationen i det sociala arbetet (Dellgran, Johansson & Höjer, 2015). 

 

Den strukturella nivån begränsar människors handlingsutrymme men människor kan genom 

handling förändra och utvidga handlingsutrymmet (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

Människor har många handlingsmöjligheter och förmågan att i praktiken utnyttja sitt 

handlingsutrymme beror på om de har ett aktivt eller passivt förhållningssätt (Angelöw et al., 

2015). I ett aktivt förhållningssätt ligger vikt på insatser även om dessa har liten betydelse 

(Angelöw et al., 2015). I ett passivt förhållningssätt värderar man inte sina möjligheter att 

handla utan uppfattar att man inte kan påverka situationen (Angelöw et al., 2015). I den aktuella 

studien anses begreppet ha betydelse för skolkuratorns möjligheter att påverka sin yrkesroll och 

arbetsuppgifter vilket kräver att övrig skolpersonal har förtroende för skolkuratorns kunskap, 

bedömningar och etiska utgångspunkt.  

 

5.2 Studiens centrala teori 
 

5.2.1 Rollteori  
Rollteori skapar möjligheten att förstå individen i sin miljö genom att beakta strukturella 

faktorer och relationers betydelse för etableringen av mönster av både beteende och 
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förväntningar (Parrish, 2012). Den nutida rollteorin beskriver hur roller bildas till följd av 

olika positioner människor har i sociala strukturer och hur sociala roller påverkar individens 

beteenden (Payne, 2015; Angelöw et al., 2015). Rollen är en form av beteende som skapats i 

samband med en socialt definierad position eller en samling förväntningar, och den kan vara 

definierad av relationer mellan olika grupper eller individer (Parrish, 2012). En antagen roll 

ger en typ av identitet, och bidrar till att skapa synen på hur vi ser oss själva och hur andra 

uppfattar oss (Parrish, 2012). De sociala rollerna avgör vilka funktioner och vilka 

förväntningar som ställs på individer (Angelöw et al., 2015). Sociala roller är internaliserade 

hos individer genom uppfattningar, tankar och normer och påverkar hur personen hanterar 

förändringar (Angelöw et al., 2015; Payne, 2015).  

 

Författarna beskriver hur sociala förväntningar, social status, förväntningar och krav har ett 

samband, vilka sedan blir en del av det vi förväntar oss av oss själva (Angelöw et al., 2015; 

Payne, 2015). En social roll går att koppla till dem som utför specifika uppgifter eller befinner 

sig på en viss position, och består av förväntningarna på och kunskapen om positionen 

(Angelöw et al., 2015). Beteendet för rollen beror på hur individen uppför sig, och det finns 

en skillnad mellan de roller som är förvärvade, som exempelvis yrkesrollen, och de som är 

tillskrivna, exempelvis att vara man eller kvinna (Angelöw et al., 2015). Vidare beskriver 

författarna att samhällets sociala roller har utformats i ett kulturellt sammanhang och 

omformats gång efter gång under historien, vilket innebär att alla samhällets roller förhåller 

sig till en nutida kontext samtidigt som de är grundade i tidigare normer ur ett historiskt 

perspektiv (Angelöw et al., 2015). 

 

Precis som Parrish (2012) betonar ger rollteorin möjligheten att utifrån individens miljö förstå 

hur relationer och strukturella faktorer har betydelse vid skapandet av förväntningar och 

beteenden. Då tidigare forskning lyfter hur skolkuratorn är underordnad inom skolans fält och 

ständigt behöver bevisa vikten av socialt arbete finner vi det intressant att utifrån rollteorin 

undersöka hur olika förväntningar, normer och sociala samspel ömsesidigt påverkar 

interaktioner och positioner inom skolans organisation. Rollteorin anses vara relevant som 

teoretiskt ramverk utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.2.2 Förhandlad ordning 

Teorin om den förhandlade ordningen, som härstammar från den symboliska interaktionismen 
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inom det socialpsykologiska fältet, ser relationer bland människor och deras sociala 

sammanhang som ömsesidig, där individerna skapar den egna verkligheten genom interaktion 

med andra (Watson, 2001). Den förhandlade ordningen bygger på att varje enskild 

organisation har en mängd formella och informella regler (Parsons, 2010). Dessa regler 

definieras av individerna inom organisationen genom förhandlingar, varpå både regler och de 

strukturella ramarna inom organisationen används för att välja vilken handling som bör 

utföras (Parsons, 2010).  

 

Arbetet inom en organisation kan ha vissa objektiva ramar, exempelvis specifika 

arbetsuppgifter, men det råder osäkerheter kring exakt hur många av dessa uppgifter ska utföras, 

vilket innebär att det inte är möjligt att skapa helt standardiserade arbetsprocesser (Johansson, 

2015). Arbetet definieras kontinuerligt genom förhandlingar om vem som ska göra vad och hur 

det bör utföras (Johansson, 2015). Förhandlingarna som sker inom organisationen skapar 

sociala strukturer, vilka i sin tur kontinuerligt konstrueras om genom nya förhandlingar 

(Parsons, 2010). Teorin menar att de formella reglerna inom en organisation inte räcker för att 

bibehålla den sociala ordningen, utan det är via förhandlingar mellan organisationens individer 

som strukturer och informella regler skapas (Parsons, 2010). Det sker en växelverkan mellan 

de formella och informella reglerna som påverkar och formar varandra (Parsons, 2010).   

 

Det finns mönster till förhandlingarna inom organisationerna vilka delvis styrs av de fixerade 

organisatoriska strukturerna, exempelvis hierarkin inom organisationen vilket påverkar vilka 

som kan förhandla med varandra (Parsons, 2010). Ramarna för organisationen är inget som 

existerar utanför organisationen själv, och kan ses som en resurs som individerna inom 

organisationen använder för att legitimera sina handlingar och utveckla arbetsrelaterade projekt 

(Watson, 2001). Med hjälp av teorin om förhandlad ordning relaterad till ett bredare perspektiv 

på organisationen utgör den ett verktyg för att utöka förståelsen för processer inom 

organisationer (Watson, 2001). Teorin om den förhandlade ordningen utgör ett ramverk för 

förståelsen av hur olika uppgifter inom organisationer faller på olika yrkesgrupper samt hur 

dessa yrkesgrupper samspelar och omformar uppdragen, vilket kan bidra med en intressant 

inblick i hur socialarbetares uppdrag inom skolan formas och uttrycks. Teorin om förhandlad 

ordning kan utgöra ett värdefullt analytiskt verktyg för den aktuella studiens syfte då den öppnar 

upp möjligheten att se hur förväntningar på och uppgifter för skolkuratorn formas och bibehålls. 
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6. Metod och material 

I följande avsnitt redogörs metodval, urvalsförfaranden, datainsamling, intervjuguide, 

analysmetod, tillförlitlighet och äkthet samt metoddiskussion. 

 

6.1 Metodval 
För denna studie valdes en kvalitativ ansats som tillvägagångssätt. Bryman (2011) beskriver 

kunskapsteoretiska ståndpunkter och menar att en tolkningsinriktad ståndpunkt lägger vikten 

vid att förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar en viss miljö. En 

tolkningsinriktad ståndpunkt användes således i denna studie för att få förståelse för 

skolkuratorers tolkningar och upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun handlar om att ta del av andra människors erfarenheter, attityder, 

känslor samt deras berättelser om sin levda värld och således få kunskap om deras upplevda 

situation. Därmed valdes tillvägagångssättet semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 

menar att semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide med specifika teman men att 

det inte innebär ett krav att strikt följa guidens ordning. Den semistrukturerade intervjun är 

lämplig om fler än en forskare är delaktig i fältarbetet för att garantera en jämförbarhet i 

intervjuerna (Bryman, 2011). 

 

6.2 Urval 
Urvalet i denna studie riktade sig till skolkuratorer som är yrkesverksamma i grundskolor 

(förskoleklass till årskurs 9). Tanken var att ett målstyrt urval skulle används för att finna 

informanter. Bryman (2011) menar att målstyrda urval handlar om att strategiskt finna 

intervjupersoner som har direkt koppling till de formulerade forskningsfrågorna. Den valda 

urvalsmetoden gav endast en deltagare till studien, varpå snöbollsurval därefter användes. 

Bryman (2011) menar att ett snöbollsurval innebär att få fram ytterligare informanter genom 

sina intervjupersoners sociala kontakter.  

 

I studien kontaktades initialt en skolkurator med förfrågan om att delta i studien samt förfrågan 

om att vara behjälplig i att rekrytera ytterligare en skolkurator till studien. För att få flera 

informanter kontaktades en lärare som vi bad vidare kontakta skolkuratorn på sin arbetsplats. 

Detta ledde till att ännu en skolkurator deltog i studien och var behjälplig med rekryteradet av 

en till skolkurator. 
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Därefter kontaktades ett flertal skolkuratorer via mejl varav två skolkuratorer visade 

intresse,  varpå en av dem blev deltagande. Då det saknades en informant kontaktades 

ytterligare fyra skolkuratorer i en annan kommun via mejl. Avslutningsvis fick vi svar från den 

kommunen där tre kuratorer visade intresse och vi rekryterade den sista skolkuratorn till 

studien. På så vis uppnåddes sex stycken intervjuer som var målet. I mejlkontakten med 

skolkuratorerna bifogades ett informationsbrev om deltagande och studiens syfte (se bilaga 4). 

Informanter samlades totalt från fyra olika kommuner i mellersta delen av Sverige (Tabell 1). 

För att bibehålla informanternas anonymitet utgår ordningen av skolkuratorerna inte utifrån 

ordningen de rekryterades.  

 
Tabell 1 - Lista över informanter. 

Skolkurator Årskurs Kommun Erfarenhet som 
skolkurator 

Ansvar 
för antal 
skolor 

Ansvar för 
antal 
elever 

Kurator 1 F-6 Kommun D Ca. 3 år 3 st Ca. 400 st 

Kurator 2 4-9 Kommun A Ca. 3 månader 1 st Ca. 400 st 

Kurator 3 F-9 Kommun C Ca. 2,5 år 4 st Ca. 400 st 

Kurator 4 7-9 Kommun B Ca.5 år 1 st Ca. 300 st 

Kurator 5 F-9 Kommun A Ca. 3 år 1 st Ca. 700 st 

Kurator 6 F-6 Kommun B Ca. 17 år 2 st Ca. 450 st 

 
 

 
6.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in empiri till studien genomförde varje författare tre enskilda intervjuer var, vilket 

resulterade i totalt sex stycken enskilda intervjuer. Avvägningen gjordes att enbart en författare 

skulle vara närvarande på intervjun med avsikten att intervjupersonen skulle känna sig så trygg 

som möjligt. Samtliga intervjuer genomfördes på skolkuratorns lokala arbetsplats. Två 

intervjuer genomfördes på den centrala elevhälsan, den ena i ett samtalsrum och den andra på 

ett kontor. Resterande intervjuer genomfördes i grundskolorna där skolkuratorerna arbetade, på 

deras kontor eller samtalsrum. Det fördes vissa korta anteckningar under intervjuerna som 



 

18 

 

utgjorde stöd till följdfrågor och inte med avsikt att vara material till den empiriska analysen. 

Endast bandinspelningen och dess transkriberingar utgjorde material för analys. Med hjälp av 

de områden som formulerats i intervjuguiden vidhölls jämförbarheten mellan intervjuerna.  

 

6.4 Intervjuguide 
I intervjuguiden utformades frågorna med anknytning till studiens syfte, frågeställningar och 

tidigare forskning samt centrala begrepp. Intervjuguiden hade två inledande frågor för att sedan 

inrikta frågorna på två övergripande teman; skolkuratorns upplevda förväntningar från lärare 

och rektorer samt organisatoriska förutsättningar och handlingsutrymme. Vid utformningen av 

frågorna beaktades huruvida frågorna kan uppfattas som ledande och majoriteten av frågorna 

utformades som öppna frågor samt några få slutna frågor med följdfrågor. För att testa frågornas 

begriplighet lästes intervjuguiden av tre utomstående personer som gav feedback kring dessa 

(se bilaga 4). 

 

6.5 Analysmetod 
 

6.5.1 Tematisk analys 
För att bearbeta det insamlade datamaterialet användes tematisk analys. Vaismoradi, Turunen 

& Bondas (2013) menar att den tematiska analysen kan bidra med en riklig, detaljerad och 

komplex redovisning av insamlad data, och vidare analysera återkommande gemensamma 

områden för en eller ett flertal intervjuer. Den tematiska analysen tillåter forskaren att använda 

ett systematiskt tillvägagångssätt liknande det från innehållsanalys samtidigt som det även 

bidrar med möjligheten att kombinera analys av datamaterialets innebörd med dess kontext 

(Vaismoradi et al., 2013). För den tematiska analysen hänger inte vikten av ett tema enbart på 

kvantifierbara förhållanden utan även på om det fångar något viktigt i relation till 

forskningsfrågan (Vaismoradi et al., 2013). 

 

Tematisk analys skapar möjligheten att finna, analysera och redovisa teman, så kallade mönster 

inom en samling data (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen räknar inte ett tema 

endast utifrån mätbarhet, utan beaktar även om det fångar viktiga aspekter av datamaterialet 

som kan relateras till forskningsfrågan och utgöra någon form av mönster inom datasamlingen 

(Braun & Clarke, 2006). Detta innebär att den tematiska analysen är reflexiv och att datan går 
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att härleda på olika sätt, men att det är viktigt att hålla metoden konsekvent genom hela analysen 

(Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysprocessen är inte en linjär process som innefattar 

att gå igenom ett steg efter ett annat, istället innebär den att man går fram och tillbaka mellan 

de olika faserna under hela analysprocessen (Braun & Clarke, 2006). 

 

För att bearbeta det insamlade datamaterialet transkriberades först de inspelade intervjuerna. 

När varje enskild intervju transkriberats läste båda författarna igenom transkriptionen en gång 

var för att få djupare insyn i transkriberingen. Därefter lästes materialet en gång till av båda 

författarna och denna gång markerades viktiga stycken med kommentarer kring vad dessa 

berörde. När denna process hade genomförts med tre intervjuer började vissa områden bli 

återkommande. Dessa områden fanns i åtanke vid läsning av resterande transkriberingar. 

Samtliga transkriberingar lästes minst tre gånger, vilket ledde till att båda författarna blev väl 

insatta i samtliga transkriberingar. 

 

Vid den tredje läsningen av transkriberingarna markerades återkommande områden i texten. 

Denna process utgjorde det tidiga stadiet för kodning av datamaterialet, som sedan förfinades 

genom skapandet av en tankekarta där underkategorier kopplades samman med övergripande 

områden. När detta hade genomförts med samtliga transkriberingar utformades en tematisk 

karta som bestod av förslag till övergripande teman och underteman. Dessa olika teman 

genomarbetades sedan ett antal gånger för att samtliga teman och underteman skulle vara tydligt 

avgränsade från varandra varpå tre övergripande teman innehållande två underteman var  

framställdes. (Se tabell 2 i resultatavsnittet). 

 

6.6 Tillförlitlighet och äkthet 
Validitet och reliabilitet anses inom kvantitativ forskning som viktiga kriterier men inom den 

kvalitativa forskningen har deras relevans diskuterats (Bryman, 2011). Därmed har alternativa 

kriterier föreslagits för att bedöma och värdera kvalitativa studier, dessa är begreppen 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011).   

 
6.6.1 Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet innefattar de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styra och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten handlar 

om huruvida forskaren uppfattat, och om forskningen redogör den sociala verklighet som 
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personerna beskrivit (Bryman, 2011). För att öka trovärdigheten i studien har intervjuerna 

spelats in och transkriberats innan datamaterialet analyserades. Att spela in intervjuerna gynnar 

reliabilitet och minskar risken för felaktigheter och bias som kan ske om forskaren enbart utgår 

från minnet gällande informationen som samlats in under intervjun (Smith & Bowers-Brown, 

2010), vilket även anses relevant för begreppet trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2017) 

belyser även vikten av att be om mer information och aktivt följa upp, klargöra, utöka och 

ifrågasätta intervjupersonernas uttalanden. Vad författarna lyfter beaktades vid 

intervjutillfällena för att öka studiens trovärdighet. 

 

Bryman (2011) lyfter att överförbarhet är problematisk inom kvalitativ forskning 

eftersom  fokus ofta är på en mindre mängd individer eller en liten grupp med syfte att få ett 

djup, då det centrala är att genom att studera aspekter av den sociala verkligheten finna mening 

och betydelse. Begreppet berör även frågan om resultatet är överförbart i en annan situation 

eller kontext (Bryman, 2011). Vår studie har avgränsats till enbart skolkuratorer inom 

grundskolor och anses på så vis kunna genomföras med andra skolkuratorer inom grundskolor 

i andra kommuner. Vidare skulle vår studie kunna bidra med inspiration kring 

problemformulering och relevanta intervjufrågor. Bryman (2011) lyfter att överförbarheten är 

en empirisk fråga, vilket innebär att det först efter att datamaterial insamlats går att jämföra med 

en annan studie och uttala sig om hur överförbara resultaten är. 

 

Pålitlighet berör hur forskarna redogör alla faser i forskningsprocessen på ett fullständigt vis 

(Bryman, 2011). Pålitligheten beaktades i vår studie genom att utförligt beskriva alla steg i 

forskningsprocessen för en fullständig insyn och granskning av den aktuella studien. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om objektivitet, att inte låta teoretisk inriktning 

eller värderingar styra utförande och slutsatser men samtidigt ha insikt om att fullständig 

objektivitet aldrig kan nås (Bryman, 2011). Detta beaktades i vår studie genom att 

genomgripande motivera de val som gjorts genom forskningsprocessen.  

 

6.6.2 Äkthet 
Begreppet äkthet berör konsekvenser av den aktuella studien och berör flera frågor kring 

studien och dess resultat (Bryman, 2011). Det behandlar om en rättvis bild av de studerade 

individernas åsikter och uppfattningar framkommit, om studien bidrar med förståelse hos de 
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studerade personerna kring sin sociala situation, och om de lärt sig något om andra personers 

uppfattningar (Bryman, 2011). Vidare behandlar begreppet om studien bidrar till att de har 

möjlighet att förändra sin situation samt om studien möjliggjort åtgärder för att förbättring 

(Bryman, 2011). I slutet av vår studien kommer därmed ett avsnitt med praktiska implikationer 

och förslag för vidare forskning att presenteras.   

 

6.7 Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ ansats motiverades genom en önskan att få utförliga uttalanden kring de 

deltagande skolkuratorernas egna tolkningar och upplevelser. Utifrån syftet ansågs en 

kvantitativ ansats inte gynna möjligheten till detta då metoden begränsar den fördjupade 

förståelsen samt möjligheten för informanterna att göra fria uttalanden och besvara följdfrågor.  

 

Under studiens gång förändrades urvalsmetoden från målstyrt urval till snöbollsurval på grund 

av svårigheter att finna informanter. Då bristen på informanter ledde till att rekrytering och 

genomförande av intervjuer tog längre tid än förväntat hade det varit fördelaktigt att i ett tidigare 

stadie av studien kontaktat flera kommuner. Svårigheten med det målstyrda urvalet anses i 

efterhand fördelaktig då snöbollsurvalet resulterade i informanter från flera kommuner, medan 

det tidigare målstyrda urvalet var riktat till en kommun. Fördelar med detta är att de mönster 

som framkommit av den tematiska analysen därmed inte blir bundna till enbart en kommun och 

dess sätt att utforma sina skolverksamheter. Nackdelar med ett snöbollsurval är dock den 

eventuella risken att individen som rekommenderar fler informanter väljer dessa på grund av 

en personlig bias, vilket kan resultera i att urvalet blir riktat mot personer som har liknande 

åsikter. 

 

För att undersöka skolkuratorers upplevelser och uppfattningar kunde en fokusgrupp ha använts 

där flera skolkuratorer diskuterar sin arbetssituation och yrkesrollen. Detta kan anses främja 

uttalanden genom deras delade erfarenheter. En nackdel är däremot att det är svårt att få alla att 

komma till tals och om en enskild person har en annan åsikt kanske denne inte vill avvika från 

övriga gruppen. Enskilda intervjuer valdes därmed för att varje enskild skolkurator skulle få 

komma till tals och reflektera kring sina egna upplevelser och uppfattningar, och således främja 

möjligheten för djupare utsagor från varje enskild informant.  
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Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer ansågs fördelaktigt då intervjuerna kunde 

delas upp mellan författarna. Det ansågs även fördelaktigt att enbart en författare genomförde 

varje enskild intervju för att informanterna skulle känna sig bekväma med att dela med sig, 

vilket kan hämmas när fler parter är delaktiga under intervjun. Vidare ansågs övervägandet 

tidseffektivt för insamling av data, då det möjliggjorde att författarna kunde genomföra skilda 

intervjuer under samma tid.  

 

Upplevelsen efter att ett par intervjuer var genomförda var att vissa frågor liknade varandra och 

därmed kändes upprepande. Trots detta förändrades inte frågorna då detta ansågs bero på 

individuella faktorer hos informanterna då vissa automatiskt kom in på kommande teman 

medan andra mer strikt svarade på varje enskild fråga. Varje område i intervjuguiden berördes 

under samtliga intervjuer och upprepande frågor ställdes för att undvika risken att missa 

uttalanden som kunde vara av vikt för studiens syfte och frågeställningar. Det är värt att nämna 

att intervjumetodens flexibilitet även ledde till att intervjuledarna kunde följa intervjuguiden 

mer eller mindre, på så vis kunde intervjuns flöde och kontext påverkas av den genomförande 

intervjuledaren. Även om intervjuerna fick sin individuella prägel ansågs intervjuguiden gynna 

jämförbarheten mellan intervjuernas empiri. Efter övervägning mellan innehållsanalys och 

tematisk analys valdes den tematiska metoden, vilken ansågs fördelaktigt då det erbjöd 

möjlighet till djupgående tolkningsbarhet av datamaterialet. 

 

Vid processen att transkribera har författaren som genomförde intervjun även transkriberat den, 

vilket har för- och nackdelar för studiens trovärdighet (ett av kriterierna för tillförlitlighet). 

Trovärdigheten, som handlar om huruvida personens sociala verklighet har uppfattats rätt, kan 

bli starkare av att den andra författaren hör och transkriberar intervjun för att undvika att 

personen som genomfört intervjun får med subjektiva tolkningar eller utelämnar delar av 

intervjun. Däremot är det en fördel att författaren som genomfört intervjun också transkriberar 

den i samband med dennes kontextuella förståelse av intervjun, exempelvis i förhållande till 

stämning, språkbruk och ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Möjligheten att styrka och 

konfirmera (ett av kriterierna för tillförlitlighet) ökade genom att båda författarna ett flertal 

gånger läst transkriberingarna och både enskilt samt tillsammans gjort reflektioner, tolkningar 

och analyserat transkriberingarna. Objektivitet går aldrig att helt uppnås men genom att båda 

författarna analyserat datamaterialet tillsammans har inte en enskild persons värderingar blivit 

styrande och avgörande för studiens resultat.  
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7. Etiska principer 

Studien beaktar de fyra delarna inom individskyddskravet för forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av forskningen om den 

aktuella forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna ska ges all relevant 

information som kan tänkas påverka deras villighet att delta, samt informeras om deras 

frivillighet och rätt till att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dessa krav beaktades i den aktuella studien med hjälp av 

informationsbrev och samtyckesblankett till potentiella deltagare som beskrev deras rättigheter 

i samband med forskningen samt innebörden av forskningen (Se bilaga 2 och 3).  

 

Samtyckeskravet innebär att forskarna skall inhämta samtycke för deltagarnas medverkan i 

studien, samt att deltagarna själva ska bli medvetna om sin rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller ej (Vetenskapsrådet, 2017). De har även rätten att själva bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de kommer att delta i studien, samt att de kan avbryta sitt 

medverkande när de vill utan att lida av negativa konsekvenser och att de i detta fall inte heller 

kommer utsättas för påtryckningar eller påverkan att fortsätta sitt deltagande  (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta krav har beaktats i studien genom en samtyckesblankett som varje informant fått 

fylla i där information om rättigheter uppgavs och skriftligt samtycke inhämtades. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att en undersökning som innefattar individer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2017). Vid behandlingen av känsliga uppgifter om 

personer bör alla medverkande personal för studien underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt gällande dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). Vidare innefattar kravet att alla 

uppgifter om personer ska hanteras på ett sätt så att enskilda personer ej kan identifieras av 

utomstående, specifikt vid uppgifter som kan anses etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2017). 

Studien har inte behandlat känsliga uppgifter, och all insamlad data i den aktuella studien 

hanterades på ett sätt så att utomstående inte kan utgöra vilka personer, vilken skola eller 

kommun studien är utförd i. För att säkra informanternas konfidentialitet samlades deras 
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personuppgifter inte in, och det insamlade materialet förvarades så att obehöriga inte haft 

tillgång till det. Vidare behandlades inte uppgifter som var känsliga av sin natur.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). De får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, och de får inte heller användas för 

beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde såvida denne inte lämnat speciellt 

medgivande till detta (Vetenskapsrådet, 2017). Det insamlade materialet användes endast för 

den aktuella studien. Insamlad data sparades tills studien var godkänd, slutförd och resultaten 

var redovisade. Efter det raderades och förstördes allt material som hade koppling till studien. 

 

Vidare genomfördes en etisk egengranskning enligt Forskningsetiska nämnden från Högskolan 

Dalarna och samtliga punkter diskuterades, varpå bedömning gjordes att studien ej behövde 

genomgå Forskningsnämndens etiska granskning eftersom studien ej berörde en känslig 

målgrupp eller känsliga frågor (Se bilaga 1).  
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8. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som framkommit genom tematisk analys av det 

insamlade empiriska materialet.  

 

I tabell 2 presenteras studiens resultat utifrån tre övergripande teman innehållande två 

underteman var.  

 
Tabell 2 - Teman och underteman. 

Rollskapande processer 
för skolkuratorn 

Att mötas och 
kommunicera 

Organisatoriska 
förutsättningar 

Skolkuratorns funktion och 

handlingsutrymme 

Att hantera förväntningar 

genom dialog 
Ett stort uppdrag 

Upplevelsen av förväntningar på 

yrkesrollen 

Att samverka Tiden räcker inte till 

 
 
Kvale och Brinkmann (2017) menar att man vid redigering av citat bör använda ett 

noteringssystem för att vara tydlig med i vilken utsträckning citaten har redigerats. Vissa citat 

har med försiktighet omformulerats från talspråk till skriftlig form för att underlätta för läsaren. 

I de fall citaten har delats, avgränsats eller ord har utelämnats har [...] använts och i de fall då 

det ansågs att det behövdes förtydligas vem eller vad informanterna pratade om har det skrivits 

inom parentes ( ).  

 

8.1 Rollskapande processer för skolkuratorn  
Något som framkom som viktigt för skolkuratorns rollskapande process var deras egna och 

omgivningens uppfattningar om deras yrkesroll och funktion. Utöver skolkuratorernas egna 

uppfattningar och förväntningar på yrkesrollen framkom det även att lärare och rektorers 

förväntningar på vad rollen bör innebära var betydelsefulla i skapandet av yrkesrollen. Detta 

ansågs ha betydelse för hur skolkuratorn själv upplevde sina möjligheter att utforma och hur de 

utformar sitt arbete men även hur lärare och rektorer använder skolkuratorn som en resurs.  

 



 

26 

 

8.1.1 Skolkuratorns funktion och handlingsutrymme 
Skolkuratorns funktion och handlingsutrymme påverkades av en rad faktorer; hur skolkuratorn 

upplever sina möjligheter att utforma sitt arbete, i vilken utsträckning skolkuratorn kan vara 

flexibel och även vilken tillit lärare och rektorer har samt om och hur skolkuratorn används som 

resurs.  

 

Informanterna uppgav att de upplevde ett stort handlingsutrymme med möjligheter att utforma 

sina arbetsuppgifter och att de kunde lägga upp samt planera sina dagar utifrån prioriteringar 

och behov. Möjlighet till flexibilitet ansågs positivt och främjande för kreativitet. De upplevde 

sig ha friheten att forma det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan samt att de 

kunde komma med idéer och tankar om möjliga förbättringsområden och bli lyssnade på. De 

ansåg även att de hade möjligheten att lyfta idéer utifrån behov de sett och få stöd av rektor att 

arbeta med behovet.  

 
Jag upplever att den (rollen och funktionen som skolkurator) är fantastiskt rolig, och 
den ger ju fantastiskt mycket möjligheter, att den är ganska fri rollen måste man säga 
[...] Jag som skolkurator kan ju liksom styra mitt arbete mycket mer och lägga upp det 
att, jag känner ju aldrig att kommer jag med en idé på en skola till rektor eller lärare, 
[...] ja men nu tycker jag att vi ska jobba med det här den här terminen, så är det ju inte 
ofta man möter en rektor som säger nej det vill vi inte göra.  
 
- Kurator 1 

 

Informanterna menade att deras sociala roll i skolan i viss mån leder till att lärare och rektorer 

vänder sig till dem. Vidare betonade de att de upplevde tillit och förtroende från rektorn och 

majoriteten ansåg att de även kände tillit och förtroende från lärarna. Informanterna beskrev att 

tillit och förtroende uttrycktes genom rektorer och lärares tilltro till skolkuratorns kompetens. 

Ytterligare menade de att en viktig faktor för att kunna användas som resurs var att man är 

lättillgänglig genom att finnas där man behövs.  

[...] Resurs är det rätta ordet alltså, för det är en resurs som är lätt att mobilisera och 
tillsammans med andra resurser [...] men de (lärarna) vet att de kan använda mig om 
det skulle behövas i en klass också,[...] Det kan jag bara göra för att jag har ingen klass, 
det gör mig lättillgänglig.  

- Kurator 5. 
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Att användas som resurs kunde handla om att bli tillfrågad att observera situationer i 

klassrummet, vara ett stöd i relationen mellan lärare och elever, att vara konfliktlösare och att  

stötta och handleda både lärare och rektorer. 

Det där relationsbyggande, och det är det de behöver som lärare, så funkar det inte 
mellan lärare och elev får jag ofta, jag blir konsulterad om hur kan jag jobba med den 
här, så då utifrån lärarens personlighet och elevens kommer jag på något visst förslag 
vad de kan jobba med. 

- Kurator 5. 

 

Informanterna uppgav dock att de i vissa fall upplever att de blir bortglömda i situationer där 

de kunde bidragit med sin kompetens. Detta trodde de berodde på att lärarna inte alltid uppfattar 

dem som tillgängliga eller för att de inte alltid vet vad kuratorn kan bidra med. I samband med 

detta upplevde informanterna ett behov att behöva påminna om, hävda och visa sin 

tillgänglighet, kunskap och roll.  

 
[...] Det kan pratas om att man ska ta in någon som kan göra det ena och det andra och 
jag kan sitta och tänka ”men hallå, det här är ju det jag är utbildad för, har ni glömt 
det?” Och även, jag har ju bra uppbackning av mitt lilla team här. Varför ska vi ta in 
någon, vi har ju en kurator här. Så ibland glöms jag lite bort, jag får ibland påminna 
lite om vad min kompetens är, och flagga för den, för grejen är att ibland blir man 
också lite tjurig när man tröttnar på det.  

- Kurator 4 

 

Sammanfattningsvis uppfattades skolkuratorns funktion och handlingsutrymme som diffus 
och beroende av kontexten som man är verksam och delaktig i. Detta illustreras i följande 
citat: 

 
Jag har den sociala rollen. Ehm, Jag finns, när det här pedagogiska tar slut och det sociala 
tar vid, det finns ett sånt här gränsland där som är lite såhär svårt å dimmigt. Men där  
nånstans finns jag. Och stöttar upp. 
 
-Kurator 2 

 

8.1.2 Upplevelsen av förväntningar på yrkesrollen 
Förväntningar från lärare och rektorer samt skolkuratorns egna eller anammade förväntningar 

var en viktig del av de rollskapande processerna. Informanterna upplevde förväntningen att 

skolkuratorn främst bör arbeta med enskilda elevsamtal, och att denna förväntan framkom i 

flera sammanhang. Informanterna beskrev hur den traditionella kuratorsrollen varit 
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individfokuserad, vilket de såg som en bidragande faktor till denna förväntan. Vidare 

diskuterade informanterna att förväntan skapades i samband med hur kuratorsrollen på skolan 

utformats, och att om den från början fått fokuset på enskilda samtal så kommer förväntningen 

fortsätta att vara på det. Genom informanternas uttalanden anses fokuset på enskilda samtal 

enligt den traditionella rollen fortsatt ha hög betydelse i praktiken före det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet, trots att det sistnämnda är lagstadgat. 

En liten begränsning också är att jag tror att perspektivet på yrkesrollen har fått för 
mycket fokus på de enskilda samtalen. Skaffar du dig själv ett samtalsrum, och det har 
under åren varit så att en kurator tar hand om eleverna som har det lite jobbigt, ja då 
ligger kärnuppdraget där, och då är yrkesrolls perspektivets förväntan av lärarna också 
på det. 

- Kurator 5 

 

Informanterna upplevde även förväntningar på att de snabbt ska lösa det som lärarna beskrev 

som elevernas problem för att de snabbt ska må bättre och kunna fokusera på skolarbete. 

Informanterna upplevde även förväntan att de ska kunna arbeta behandlande, vilket de menade 

inte ingår i deras yrkesroll. De beskrev också förväntningar att de ska finnas där som en “fixare” 

vid diverse problem som uppstår samt arbeta med akuta behov och “släcka bränder”. Vidare 

beskrev informanterna att de upplevde att lärarna anser att skolkuratorerna gör för lite när det 

inte finns synliga resultat och att de uttrycker en frustration mot dem och hela elevhälsan samt 

att informanterna inte upplever förståelse för hur och vad de jobbar med.  

[...] ibland så är jag en.. Jesus (skratt) som ska lösa, frälsa deras klasser, det finns 
jättekonstiga förväntningar, på att jag ska få ordning på deras 25 elever liksom, och 
gärna helst på en halvtimme också, vid ett tillfälle. Det kan vara ganska, väldigt mycket 
konstiga förväntningar.  

 - Kurator 4 

 

Vidare menade informanterna att de till viss del upplever en avsaknad av förväntningar från 

lärare och rektor, eller att dessa är orealistiska eller otydliga. Vidare lyfte informanterna att 

lärare inte riktigt vet vad en skolkurator gör eller bör göra, vilket ledde till förväntningar att 

utföra arbetsuppgifter som inte inryms av skolkuratorsrollen. De beskrev att dessa 

förväntningar uppstår när det är otydligt hur skolkuratorns yrkesroll ska utformas. 

Informanterna menade även att dessa förväntningar oftast kom från lärare. En skolkurator 

beskriver detta på följande vis: ”Det (negativa förväntningar) är när lärare blir frustrerade, att 
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de tycker att det ska gå fortare fram, det blir orealistiska förväntningar, att vi i elevhälsan ska 

liksom fixa så att det här barnet fungerar bättre i skolan.” (Kurator 6). 

 

8.2 Att mötas och kommunicera 
Temat ”att mötas och kommunicera” framkom då skolkuratorerna betonade vikten av att 

kommunicera och samverka, och beskrev att mycket av arbetet handlar om just detta. 

Kommunikation beskrevs som en viktig faktor för hur skolkuratorns relation var med rektor 

och lärare. Vidare betonades vikten av dialog och förståelse för varandras uppdrag för att kunna 

mötas och samverka i olika uppdrag; för att veta vem som ska göra vad och även för att 

samverkan kring hur olika professioner kan bidra med olika insatser utifrån sin kompetens. För 

att vidare främja en god samverkan ansågs det som viktigt att ha dialog kring de olika 

professionernas förväntningar på varandra. 

 

8.2.1 Att hantera förväntningar genom dialog 
En nyckelfaktor för att hantera förväntningar från rektorer och lärare var att ha en öppen dialog 

och gemensamt diskutera möjligheter och hinder i samband med förväntningarna. 

Informanternas kommunikation och innehållet i dialogerna skilde sig mellan rektorer och 

lärare.  

 

Informanterna uppgav att de vänder sig till rektorn för att ha dialog kring förväntningar. Det 

framgår att kommunikationen med rektorerna var i större utsträckning inriktad på hur 

skolkuratorn uppfattade och hanterade förväntningar kring organisatoriska faktorer. Detta 

berörde bland annat att vända sig till rektorn då skolkuratorn upplevde stress och mycket 

förväntningar på sig, svårigheter att prioritera och när vissa processer i samverkan inte 

fungerade.  

 
Mm, det (förväntningar från lärare) är värre, [...] då tar jag dem (förväntningarna) till 
de här EHT träffarna och tar det med rektorerna, för det är ändå de som har, lärarna är 
ju under dem (rektorer) så att säga, så då är det de som får medla mellan oss eller säga 
vad de kanske, asså, kan vi diskutera fram till vart kan jag gå in, hur kan jag möta dem 
(lärarna), vad ska jag inte möta dem i, ja, hur kan man tänka, hur kan man hjälpa på 
något annat sätt eller, då tar vi det den vägen. 
 
- Kurator 4 

 

Informanterna betonade även att dialoger med lärare var viktigt för att hantera och till viss del 



 

30 

 

förändra deras förväntningar. En del av förväntningarna från lärarna handlade om att de 

missförstod eller var okunniga kring vad skolkuratorns yrkesroll innefattar och vad 

elevhälsoteamet (EHT) ska göra. 

 
[...] Sen känner man att man inte riktigt räcker till när det kommer till just det här- 
försöka förmedla till lärarna att vi i EHT gör verkligen saker. Vi försöker verkligen. 
Vi behöver er på vår sida. Vi behöver ju vara en helhet, inte två stycken olika. Det kan 
jag också känna - jag skulle vilja hitta dom där perfekta orden för att bara få upp 
ögonen för varandra.  
 
- Kurator 2 
 
 

Vidare lyfte informanterna att lärarnas förväntningar ofta var orealistiska och otydliga. 

Exempelvis upplevde informanterna att de behövde ha dialoger med lärarna kring vad som 

ansågs ingå i skolkuratorns uppdrag och vad skolkuratorn praktiskt har möjligheten att påverka 

och förändra i olika ärenden. 

[...] och där (hanteringen av förväntningar från lärare) tycker jag också att det är 
mycket kommunikationen med lärarna att, att kommer de till mig så ligger ett ansvar 
på mig också att säga att är det här mitt, ligger det här på mitt bord eller ligger det 
någon annanstans, liksom att man har den kommunikationen så att man inte heller tar 
på sig uppgifter som lärarna kanske tänker att det här kan skolkuratorn göra och så 
säger jag okej på det, då är det klart att det hamnar förväntningar på att jag ska kunna 
göra det om jag tar på mig det, så där tycker jag ändå att det kanske ligger ett ansvar 
på mig själv att säga men det här är inte mitt, så att jag inte ger lärarna heller falska 
förväntningar på att jag ska kunna göra något som jag känner att jag inte kan göra.  

- Kurator 1 
 
 

8.2.2 Att samverka 
Samverkan och att mötas med andra yrkesgrupper samt deras skilda synsätt var en viktig aspekt 

i samband med skolkuratorns uppdrag på skolan. Informanterna lyfte en stor mängd olika arenor 

för samverkan, exempelvis extern samverkan med socialtjänst, samtalsmottagning, psykiatri 

och BUP. Intern samverkan innefattade bland annat lärare, rektorer, socialpedagoger och andra 

konstellationer inom skolan. Informanterna lyfte även kuratorsgrupper som en samverkansform 

där de har möjlighet att diskutera sin yrkesroll, bolla idéer och stötta varandra.  

 

Av informanternas utsagor framkom det att samverkan mellan elevhälsan och skolan skilde sig 

mellan olika kommuner. Vissa beskrev hur deras uppdrag utgick från elevhälsan och att 

elevhälsans chef även var deras chef. Andra hade sitt uppdrag mer direkt kopplat till den eller 
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de skolorna de arbetade på och såg EHT mer som ett forum för samverkan. En av informanterna 

arbetade utifrån en central elevhälsa i sin kommun. Vissa upplevde att det blev en distans mellan 

elevhälsan och skolan samt önskade ett närmre samarbete och en större känsla av gemenskap. 

Andra upplevde att en central elevhälsa ledde till att de inte blev lika delaktiga i skolan och 

lättare glömdes bort av skolpersonalen.  

Det är jag önskar det är väl att, vi blir bättre på att se varandras, asså hur bra vi (EHT) 
är och hur mycket vi gör för våra elever åt båda håll. Att, lite mer samsyn, att EHT 
inte är en grupp nånstans som sitter och diskuterar… och lärarna inte ser det vi gör 
utan att man liksom, man ser vad varandra gör och man sitter inte och gnäller på 
varandra. Utan man finns liksom, man har, Jag vet inte… mer förståelse för andras 
yrkesskillnader kanske och… just att det här: är man frustrerad över en elev så kan 
man inte kasta det på någon annan utan vi måste försöka och ta tag i det tillsammans. 
Och försöka hitta liksom nya arbetssätt kring den eleven och lite sådana grejer. 

- Kurator 2  
 
 

Informanterna upplevde det som positivt att kunna ha en nära samverkan på skolan där det var 

möjligt att kommunicera om och diskutera tillvägagångssätt och ta tillvara på varandras 

kompetenser. Samverkan beskrevs som positivt när de olika professionerna samarbetade i 

enskilda ärenden och genom olika synvinklar och kompetens bidrog med olika insatser i 

ärendet. Vidare sågs det som positivt att lärare och rektorer faktiskt tog hjälp av kuratorernas 

kompetenser och öppnade upp för närmare samarbete. 

[...] Många lärare är ju jättekloka, jättejättebra så vi försöker ju också att ha dialoger 
emellanåt att… “vad tror du om det här? tror du att det blir bra? eller ska vi göra 
någonting mer? ska vi träffas tillsammans med föräldrarna? Kan du prova det här 
samtidigt?” för att ibland också när en elev kommer till mig så kan det ju också bli.. 
olika spår som vi får gå i. Jag gick ett spår, och lärarna ett spår och föräldrarna ett spår. 
Så att man gör, samma typ av jobb men från olika infallsvinklar för att det behövs. 
Kanske inte bara räcker med mig, där måste föräldrarna stötta upp från sitt håll i 
nånting speciellt och läraren också, för att få ett bättre mående då. 

- Kurator 6 

 

Informanterna beskrev samverkan som negativ när den var otydligt formulerad eller saknade 

gemenskap, exempelvis upplevde en informant att lärarna på skolan inte var intresserade av att 

diskutera kring sociala aspekter då de främst gav utrymme för det pedagogiska synsättet. Vidare 

upplevde informanterna att skillnaderna mellan de pedagogiska och sociala synsätten kunde 



 

32 

 

försvåra samverkan, då lärare i vissa fall inte var mottagliga för hjälp från skolkuratorn trots att 

det kunde ha påverkat situationen. 

[...] men det jag har märkt är att lärarna hamnar väldigt långt ifrån eleverna och 
relationerna. Jag skulle vilja att lärarna får tillbaka lite av den biten och att jag får jobba 
mer med lärarna, att de... lärarna är ett väldigt stolt arbetsgäng, de vill inte riktigt ta 
emot hjälp, en del. Det är lite svårt att, jag tror att, för mig handlar tryggheten 
jättemycket om hur det är i klassrummen och att lärarna måste vara den som leder 
klassen. Ibland förlorar de det där, de kan vara lite stolta för att jobba på det. 

- Kurator 4 

 

8.3 Organisatoriska förutsättningar 
Temat ”organisatoriska förutsättningar” framkom genom informanternas många uttalanden om 

förutsättningar och ramar på organisatorisk nivå som i olika utsträckning påverkade deras 

arbetssituation. Samtliga informanter lyfte att skolkuratorsyrket och dess roll och funktion är 

stor och diffus. De beskrev hur de ska arbeta på tre nivåer; hela skolan, grupp- och individnivå. 

Andra förutsättningar som framkom var upplevelsen av tid, stress, elevantal och betydelsen av 

var man är positionerad.  

  
8.3.2 Ett stort uppdrag 
Informanter beskrev hur skolkuratorn har ett ansvar för hela skolan gällande att arbeta för en 

hälsofrämjande skolmiljö och en värdegrund som genomsyrar hela skolan. Utöver det ska de 

även arbeta på grupp- och individnivå. Informanterna lyfter diverse delar av det stora 

uppdraget exempelvis att se över behov och ansvara på alla nivåer i skolan, vara en länk 

mellan olika vårdinstanser och med föräldrar. Utöver det nämner informanterna vikten av att 

delta i olika forum för samverkan samtidigt beskriver de hur förutsättningar som elevantal och 

antal skolor de är positionerade på har betydelse för arbetssituationen.  

 

Fem av sex informanter uppgav att de ansvarade för ett stort antal elever och ansvarade för 

mellan 400 upp till 750 elever. En informant uppgav sig ha ansvar för cirka 300 elever.  

 
 [...] Antalet elever och, antalet skolor och så. Eh, jag tycker ju att vi borde ha bättre 
förutsättningar. För att vi har ett jättestort ansvar.. kring mycket. Så att, 
förutsättningarna skulle kunna bli helt klart bättre. Och de handlar ju om antalet 
personer, vi behöver bli fler [...] man skulle också behöva utöka skolkuratorerna, som 
faktiskt har en annan typ utav kompetens och.. är lagstadgade, att vi ska finnas. Och 
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det tycker jag inte riktigt att man… ja, man behöver.. låta oss växa och bli större som 
grupp. 
 
- Kurator 3  

 

Enskilda samtal var en stor del av informanternas uppdrag på skolorna, vilket ofta fick företräde 

framför förebyggande arbete även fast alla informanter beskrev vikten av den typen av arbete. 

Flera informanter beskrev att de upplevde en del av deras arbete som brandkårsutryckningar, 

exempelvis att man blev kontaktad för att lösa krissituationer snabbt och effektivt när andra inte 

hade tid. Informanterna beskrev sina arbetsuppgifter som att vara tillgänglig och flexibel för att 

kunna ha samtal med olika grupper på skolan som elever, lärare och rektorer vid behov. Vidare 

beskrev informanterna delar av sitt uppdrag som att stötta och hjälpa lärare, exempelvis genom 

observation av klasser eller handledning bland annat kring tillvägagångssätt. 

 
[...] Jag skulle liksom önska att, ibland blir det ju dem här brandkårsutryckningarna 
som vi försöker komma ifrån. Att det kommer någon springandes med sån här ”hjälp, 
jag vet inte vad jag ska göra med den här eleven, åh KURATOR, fantastiskt där är du, 
nu kommer den här eleven till dig, nu”. Något som man mycket väl hade kunnat tagit 
själv. 

- Kurator 4  

 

Informanterna lade mycket vikt vid balansen mellan elevsamtalen och att hinna det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. En informant visade en modell och berättade att den  

illustrerar hur det är tänkt att skolkuratorn ska arbeta. 

 
[...] Och vi skulle behöva komma in mycket tidigare och jobba förebyggande och 
hälsofrämjande, vi skulle behöva komma in mycket tidigare för det arbetet bli alltid 
där man tummar på. [...]  jag har ju som en pyramid här… Att, hur vi ska jobba. Vi ska 
ju mest jobba här nere (se figur 1 nedan) - hälsofrämjande och förebyggande. 
Hälsofrämjande med alla elever, förebyggande med riskgrupper och elever med 
skolsvårigheter - det är ju det åtgärdande. Men vi är ju mest här (åtgärdande, se figur 
1 nedan), för vi hinner ju liksom inte jobba ner [...] Men då behöver vi ju vara fler då, 
så att vi kan täcka upp på alla dom här tre… nivåerna i den här pyramiden…  

- Kurator 3   
 
 
 



 

34 

 

 
Figur 1 - Illustrerar pyramiden som Kurator 3 beskriver.  

 

Informanterna lyfte flera aspekter som betonar hur skolkuratorn har ett stort uppdrag och att 

yrket innefattar ett stort ansvar inom skolans värld. En informant beskrev ansvaret på följande 

vis:  

Det (upplevelsen av sin roll och funktion) är lite mer det där, att vara där, närvarande, 
att vara närvarande, att finnas tillgänglig i, i stunden utan att, för vissa elever, ”ja men 
vem undervisar du, vilken klass har du?”, jag har ingen klass, jag har en hel skola 
alltså.   
 
- Kurator 5 

 

8.3.1 Tiden räcker inte till 
Informanterna berörde svårigheter i samband med tidsramen för arbetet på skolorna. De 

upplevde att varken de eller lärare hinner arbeta lika effektivt som de önskar. Vidare relaterades 

delar av skolkuratorernas stora uppdrag på skolorna till svårigheter att hinna med alla delar i 

arbetet. Vissa ansvarsområden prioriterades över andra i samband med tidsbristen och klimatet 

på skolan, och informanterna uppgav någon form av önskan att ha mer tid till att arbeta med de 

arbetsområden som inte hanns med.  

 

Informanterna uppgav att tidsbristen ofta beror på att de har ett stort elevantal och blir låsta i 

elevsamtal. Detta ledde till att de inte hinner med andra delar av sitt uppdrag såsom att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Informanterna lyfte önskan om att vara mer synlig för alla 

elever och inte enbart de som går i samtal exempelvis på raster, vara mer delaktiga i klasser och 

att hinna arbeta med olika insatser på gruppnivå.  
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Det som är det är väl arbetsbelastningen. Alltså den, den kommer ju i vägen hela tiden, 
i alla relationer vi har på skolan. Mellan liksom lärare och… jag menar mellan 
föräldrarna och lärarna också. Föräldrarna har ju också en arbetsbelastning från sitt 
jobb… Så den är… tiden är liksom i vägen. 
 
- Kurator 2 
 

 

Informanterna menade att tidsbristen påverkade deras upplevelse av att vara tillgänglig 

och/eller flexibel, vilket framförallt framgick hos de informanter som hade uppdrag på flera 

skolor samt var positionerade utanför skolan. Vidare upplevde informanterna den fysiska 

platsen de befann sig på som en påverkande faktor till vilken utsträckning de kunde utföra vissa 

arbetsuppgifter. 

Eh… ja asså jag hinner ju inte med det jag ska. [...] Hade jag färre skolor så skulle jag 
ju kunna synas mer, både i korridorer och vara mer i klasser, jobba mer 
hälsofrämjande och förebyggande... och nå ut på ett annat sätt. Men.. när man har 
många elever då blir ju också kuratorsjobbet ett annat jobb. Eh.. en kurator på en skola 
med mindre elevantal jobbar ju säkert på ett helt annat sätt än vad jag gör, så man får 
ju anpassa sig efter.. de elevantal man har helt enkelt, och också hur många skolor 
man har, för att det blir ställ-tid och det är, när man åker emellan då blir det ju också 
en.. det blir också svårare. 
- Kurator 3 

 

Tidsbristen inom skolan resulterade även i att informanterna upplevde arbetsplatsen och 

omgivande skolpersonal, framförallt lärarna som stressade och/eller frustrerade vilket ökade 

stressen även för dem. Informanterna upplevde att stress och frustration hos lärare berodde på 

uppgivenhet kring elevers problematik och okunskap om vad skolkuratorns- och andra 

instansers uppdrag, vilket ledde till orealistiska förväntningar från lärarna.  

Det som kan vara är om jag är stressad och en lärare är stressad och en elev är 
stressad, då blir det lite kanske hur man är kommunikationsmässigt att man kanske 
håller på att jäkta upp varandra, [...] men det är på grund av stressen och inte på 
grund av hur det är format eller hur upplägget är. 
 
- Kurator 5 

 

Informanterna lyfter även att tidsbristen leder till att det blir svårt att hinna med reflektion, 

vilket de ansåg är viktigt i deras yrke. Informanterna lyfter hur brist på reflektion ledde till att 

man inte alltid kan bidra med idéer och goda lösningar. Informanterna lyfte även hur det 
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ständigt fylls på med arbetsuppgifter och att det ofta är tätt inbokade enskilda elevsamtal vilket 

upplevdes negativt.   

 
[...] Det är det som jag saknar, att ha lite mer reflektionstid, så där har min chef sagt 
till mig [...] att jag faktiskt ska lägga in reflektionstid i min kalender, för det bara matas 
på och sen när eleverna går hem då är det så mycket med dokumentation, och man ska 
ta kontakt med den läraren och kolla “passar den här tiden” och man ska ringa samtal, 
det är jättemycket att göra. Så ibland så kan man behöva sätta sig och bara rulla 
tummarna och det har inte blivit så mycket av det, [...].  
 
- Kurator 6 
 
 
På ett elevunderlag på ca. 700 elever, och det är också en förväntning, och den 
resulterar i en för hög arbetsbörda för mig, det blir helt enkelt för många elever, ett för 
stort spann. Bara att det är många elever som är i behov av samtal. 
 
- Kurator 5 
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9. Diskussion 

I detta avsnitt relateras studiens resultat till den tidigare forskningen och de teoretiska 

ramverken med avsikt att besvara syfte och frågeställningar. Studien syftade till att undersöka 

skolkuratorernas upplevelser av förväntningar från lärare och rektorer gällande dem och deras 

yrkesroll, hur de hanterar dessa förväntningar samt hur de upplever sitt handlingsutrymme 

inom skolan.  

 

9.1 Skolkuratorers upplevda förväntningar på sin yrkesroll från 
rektorer och lärare. 
Det framkom att skolkuratorerna upplevde lärare och rektorers förväntningar på olika vis  men 

att samtliga skolkuratorer betonade förväntningar kring att främst arbeta med enskilda samtal 

och att snabbt lösa problem. Ytterligare upplevda förväntningar var en form av fixarroll där 

skolkuratorerna snabbt ska kunna lösa problem relaterade till elever, vilket vissa informanter 

upplevde som en förväntan att driva behandlande arbete. Skolkuratorerna upplevde att mycket 

av arbetet blev fokuserat på akuta behov och att släcka bränder samt att de i vissa fall upplevde 

en frustration från lärarna när det inte framkom synliga resultat av deras arbete. Detta antyder 

att lärare och rektorers förväntningar har fokus på individnivå och problemlösning vilket 

därmed får företräde framför hälsofrämjande och förebyggande arbete. Detta går att relatera till 

att D-Wester (2005) lyfter att skolkuratorns arbetsplats är på pedagogernas arena som i stor 

utsträckning har ett annat förhållningssätt, synsätt och arbetssätt. Vidare lyfter Isaksson (2016) 

och D-Wester (2005) som beskriver att kuratorer får ta emot problembeställningar utifrån ett 

pedagogiskt synsätt. Vidare betonar Akademikerförbundet SSR (2019) hur elevhälsans främsta 

uppdrag är hälsofrämjande och förebyggande men att det i nuläget handlar mer om hantering 

av akuta ärenden.  

 

Vissa av skolkuratorerna lyfte en viss avsaknad av förväntningar. Diffusa eller outtalade 

förväntningar uppfattades som negativa då det kunde leda till att skolkuratorn fick uppdrag som 

inte inryms av deras yrkesroll eller att deras kompetens glömdes bort, vilket ansågs bero på att 

lärarna inte hade full förståelse för vad en skolkurator gör eller bör göra. Flera skolkuratorer 

relaterade exempelvis detta förhållande med den traditionella kuratorsrollen och dess 

individfokuserade förhållningssätt. Detta går att anknyta till Sugrue (2017) vars studie berör att 

problem mellan professionella gränser har varit, och fortfarande är ett problem. Vidare betonar 
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D-Wester (2005) och Isaksson (2016) att samarbetet i skolan påverkas av de yrkesverksammas 

olika förväntningar och synsätt.  

 

Skolkuratorerna diskuterade även att förväntningar på yrkesrollen skapats i samband med hur 

rollen tidigare varit utformad på skolan, och att de uppgifter som tidigare prioriterats kommer 

fortsatt anses viktiga av den övriga personalen och därmed upprätthållas. Detta går att koppla 

till Isaksson (2014) som menar att normer har inverkan på lärarnas och skolkuratorernas egna 

förväntningar kring yrkesrollen och att skolkuratorerna uppfattade att dessa påverkade deras 

yrkesutövning. Reiner et al. (2009) menar även att skolkuratorn bör beakta omgivningens 

förväntningar då det skolsociala arbetet annars riskerar att framstå som ineffektivt, och menar 

därmed att det är viktigt att skolkuratorer är medvetna om andra aktörers uppfattning och 

förväntningar kring deras arbete. Det Reiner et al. (2009) belyser kan anknytas till yrkesrollens 

legitimitet då Johansson et al. (2015) betonar att  legitimiteten inom organisationen bland annat 

är beroende av omgivningens normer och värderingar. Vidare går detta att koppla till hur 

skolkuratorerna menar att rektorn och lärarnas förtroende till skolkuratorn har betydelse för hur 

de upplever sin yrkesroll och dess flexibilitet. 

 

För vidare förståelse för skolkuratorns yrkesroll går det att tillämpa rollteorin. Parrish (2012) 

menar att rollteorin skapar en möjlighet att förstå individen i sin miljö genom beakta strukturella 

faktorer och relationers betydelse för etableringen av mönster för både beteenden och 

förväntningar. Rollen är en form av beteende som skapats i samband med en socialt definierad 

position eller en samling förväntningar, och den kan vara definierad av relationer mellan olika 

grupper eller individer (Parrish, 2012). De antagna rollerna skapar identitet och synen på både 

sig själv och hur andra uppfattar den (Parrish, 2012). De sociala rollerna grundas även i det 

kulturella sammanhanget och dess historia, vilket innebär att de nutida sociala rollerna även är 

baserade i normer om vad dessa specifika roller tidigare innefattat (Angelöw et al., 2015). 

Uppdraget som skolkurator och förväntningar på rollen baseras delvis på den traditionella 

uppfattningen av det skolkurativa arbetet samt vad omgivningen tror att det bör innefatta. 

Otydliga förväntningar gällande vad en skolkurator bör arbeta med kan med hjälp av rollteorin 

förklaras i en okunskap om vad uppdraget faktiskt innebär, vilket för kuratorerna resulterade i 

förväntningar att arbeta med områden som egentligen inte hör till deras yrkesroll. Rollteorin 

kan förklara hur arbetsuppgifter som skolkuratorn prioriterar utifrån behov även blir den övriga 

skolpersonalens förväntningar på vad de bör syssla med, således skapar beteendet ett mönster 
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av vad som förväntas ingå i skolkuratorsrollen, vilket även stämmer för förväntningarna att 

arbeta med akuta behov. 

 

Utöver påverkan från rektor och lärare framgick det genom intervjuerna att skolkuratorerna i 

studien definierade sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter på olika vis och att detta fick direkt 

påverkan på hur de utformade sitt arbete. Det påverkade även diskussionerna och dialogerna 

med lärare och rektorer angående förväntningarna. Hur de förhåller sig till sin egen yrkesroll 

och hur detta ges uttryck kan därmed också anses påverka omgivningens uppfattning och 

förväntningar på deras yrkesroll samt hur tydlig yrkesrollen är för skolpersonalen.  

 

9.2 Skolkuratorernas hantering av förväntningar. 
Av resultatet framgick vikten av att mötas och kommunicera samt dess betydelse för 

skolkuratorernas relation med rektor och lärare. Sugrue (2017) lyfter att ett återkommande 

dilemma gällande yrkesrollerna rör de professionella gränserna och rollöverlappning för andra 

yrken inom skolan. I studien betonades vikten av att kunna mötas och samverka med de olika 

professionerna inom skolans värld och föra dialoger gällande förväntningar på varandras 

yrkesroller. Genom att öka förståelse för varandras profession, vilka uppdrag och vilken 

kompetens de kan bidra med blir samverkan positiv och förväntningarna mellan professionerna 

blir mer realistiska. Detta liknar vad Odegard-Koester och Watkins (2016) lyfter i sin studie; 

en öppen konstruktiv dialog och tydlighet mellan rollerna var faktorer som bidrog till ett 

gynnsamt samarbete och fungerande arbetsallians mellan kurator och rektor.  

 

Det framgår även att skolkuratorerna främst vänder sig till rektorn angående organisatoriska 

förutsättningar som de upplever påverka förväntningar på dem och deras möjligheter att utföra 

sina arbetsuppgifter, exempelvis elevantal, tidsbrist och lärarnas stress. Även Atici (2014) 

belyser vikten av kommunikation och menar att det har betydelse för skolkuratorns tilltro till 

sin egen förmåga. Vidare menar Atici (2014) att rektorns stöd, samverkan och tillit för 

skolkuratorns profession är viktig.  

 

Av resultatet framgick det att skolkuratorerna för diskussioner med lärarna om vilka 

förutsättningar de har, vad de olika parterna ansåg skulle ingå i skolkuratorns uppdrag och vad 

skolkuratorn praktiskt har möjlighet att genomföra. Detta går att relatera till Isaksson och 

Larsson (2017) som lyfter att relationen mellan lärare och skolkurator är problematisk på grund 
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av deras skilda uppfattningar om hur elevernas problem ska hanteras. I studien framgick det att 

lärarnas förväntningar påverkades och förändrades då diskussion och dialog ledde till ökad 

förståelse för varandras olika synsätt och uppdrag. 

 

Vidare beskriver majoriteten av skolkuratorerna hur lärarnas förväntningar på skolkuratorns 

yrkesroll och arbetsuppgifter var otydliga och orealistiska och hur de hanterade även detta 

genom dialog med lärarna. Lärarna uttryckte ofta en förväntan att skolkuratorn skulle vara en 

problemlösare och skolkuratorerna beskrev det som att de skulle hantera problem och sedan 

skulle lärarnas pedagogiska arbete kunna fortsätta. Detta går att relatera till Isaksson (2016) 

som menar att det är en vanlig förväntning att skolkuratorn ska hantera avvikande fall som inte 

går att anpassa till rådande rutiner inom organisationen. Dialoger med lärarna handlade om att 

förtydliga det som skolkuratorn upplevde som otydliga förväntningarna och finna lösningar för 

att arbeta tillsammans utifrån olika infallsvinklar, istället för att skolkuratorn ensam ska arbeta 

som problemlösare. I sin studie lyfter Sink (2008) att lärare och skolkuratorer saknar en 

produktiv samverkan och han menar att ett närmare samarbete mellan lärare och skolkuratorer 

skulle förbättra lärande i skolan och leda till effektivitet.    

 

Hur skolkuratorn hanterar förväntningar från lärare och rektorer och hur yrkesutövningen 

påverkas går att koppla till teorin om förhandlad ordning. Den förhandlade ordningen handlar 

om formella och informella regler inom organisationen som definieras genom förhandlingar 

(Parsons, 2010). Vidare menar Johansson (2015) att det finns vissa objektiva ramar för arbetet 

inom en organisation, vissa är specifika medan det även råder osäkerheter kring i vilken 

utsträckning uppgifter som ska utföras. Av resultatet framgår det att skolkuratorns 

arbetsuppgifter och yrkesroll påverkas ett flertal faktorer; skolkuratorns egen uppfattning om 

rollen, lärare och rektorers förväntningar samt behov inom organisationen där skolkuratorn är 

verksam. Precis som Johansson (2015) lyfter är det därmed svårt att skapa helt standardiserade 

arbetsprocesser.  

 

Vad som bör ingå i skolkuratorsrollens arbetsuppgifter kan påverkas av förhandlingar inom 

organisationen. Genom kontinuerliga förhandlingar om vem som ska utföra arbetsuppgifter och 

hur de bör utföras skapas och definieras arbetet för yrkesrollen (Johansson, 2015). Dessa 

förhandlingar skapar sociala strukturer som vidare omkonstrueras i samband med vidare 

förhandlingar gällande arbetsuppgifter och förhållningssätt (Parsons, 2010). Således är inte 
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endast de formella reglerna inom organisationen tillräckliga för att skapa den sociala ordningen 

för organisationen, utan det är även och förhandlingar som skapar strukturer och informella 

regler (Parsons, 2010). Tidigare har det nämnts hur skolkurator vänder sig till rektorn främst 

för att hantera organisatoriska förutsättningar, exempelvis uppgav en skolkurator att hen vände 

sig till rektorn för att få hjälp att prioritera arbetsuppgifter när detta upplevdes svårt på grund 

av tidsbrist. I dessa situationer sker förhandlingar om vilka förhållningssätt, arbetsuppgifter och 

vilken struktur som ska gälla inom organisationen som leder till att yrkesrollen skapas och 

definieras.   

 

Vidare för skolkuratorerna diskussioner med lärare om förutsättningar och möjligheter att 

arbeta med olika arbetsuppgifter utifrån praktiska möjligheter att utföra uppgifterna och 

huruvida det ingår i skolkuratorns uppdrag. Här sker en förhandling mellan skolkuratorerna och 

lärarna via dialog gällande vilka arbetsuppgifter som ska höra till skolkuratorernas roll inom 

deras verksamhet. Via dialoger med syfte att förtydliga förväntningar och finna lösningar 

utifrån olika infallsvinklar kan dessa förhandlingar bidra till att lärarna blir mer insatta i ärenden 

och kan vara behjälpliga och samarbeta med skolkuratorns sociala uppdrag. Således var den 

viktigaste faktorn för skolkuratorernas hantering av förväntningar genom kommunikation och 

dialog med övriga yrkesgrupper. 

 

9.3 Skolkuratorernas upplevda handlingsutrymme. 
Handlingsutrymme kan beskrivas som de professionellas möjlighet att självständigt utföra 

arbetsuppgifter inom organisationen, exempelvis genom att göra egna tolkningar och 

bedömningar för val av insatser (Dellgran, 2015). Skolkuratorerna upplevde sig ha ett stort 

handlingsutrymme med möjligheter att utforma sina arbetsuppgifter och planera dagar efter det 

som de ansåg behövdes göras. De upplevde frihet i utformningen av både hälsofrämjande och 

förebyggande arbete och att de blev lyssnade på i de flesta fallen när de lyfte något. Samtliga 

uttryckte även att de upplevde en känsla av tillit från rektorer och majoriteten av lärarna. Detta 

tyder på att skolkuratorerna har legitimitet inom sina verksamheter. Johansson et al. (2015) 

menar att legitimitet är beroende av omgivningens normer och värderingar samt att detta avgör 

vad som anses skäligt för den professionella att utföra. Sugrue (2017) betonar att skolkuratorn 

konstant behöver bevisa vikten av socialt arbete inom skolkontexten. Resultatet i den aktuella 

studien tyder dock på att skolkuratorn har stark legitimitet på arbetsplatsen då de upplevde stor 

tillit och förtroende för sin kompetens och oftast upplevde att deras kompetens efterfrågades. 



 

42 

 

Isaksson (2016) menar dock att man ska skilja på yrkesrollens legitimitet i stort och den 

enskilde skolkuratorns interna legitimitet på arbetsplatsen.  

 

De positiva upplevelserna av handlingsutrymmet uttrycktes däremot ofta i relation till praktiska 

hinder och att det stora uppdraget som skolkurator försvårar arbetet med vissa uppgifter framför 

andra. Även om resultatet i studien tyder på att skolkuratorernas yrkesroll har legitimitet utifrån 

det förtroende som tidigare nämnts, går det att diskutera huruvida bristen på forskning, 

uppmärksamhet och åtgärder kring skolkuratorns organisatoriska förutsättningar faktiskt i viss 

mån innebär låg legitimitet för skolkuratorer i ett större perspektiv. Isaksson (2016) menar 

skolkuratorns legitimitet behöver öka och att detta kan ske genom stöd och resurser från 

skolledningen. Akademikerförbundet SSR (2019) driver exempelvis kravet att en enskild 

skolkurator bör ansvara för högst 300 elever. I den aktuella studien betonar majoriteten av 

skolkuratorer att de ansvarar för fler än 300 elever. 

 

Skolkuratorerna lyfte upplevelsen av att inte hinna arbeta lika effektivt som de önskade och att 

det inte fanns tid till att arbeta med alla önskade arbetsområden. Det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet exempelvis att vara ute på raster eller göra insatser i klasser var områden 

som blev lidande i samband med den upplevda arbetsbelastningen och tidsbristen. Vidare 

påverkades både skolkuratorernas tillgänglighet och flexibilitet av tidsbristen. Detta går att 

relatera till Novus kartläggning (2019) där det framgår att 50% av skolkuratorerna önskar att 

de hade färre elever samt ju fler elever skolkuratorn har ansvar för desto mindre tid har de för 

förebyggande arbete. Allen-Meares (1994) har tidigare lyft ett flertal negativa faktorer för det 

skolsociala arbetet, exempelvis stora arbetsbelastningar och en otillräcklig mängd 

socialarbetare för uppgifterna. 

 

Handlingsutrymmet och dess möjligheter upplevdes av majoriteten som stort, men samtliga 

skolkuratorer upplevde både det stora uppdraget och tidsbristen som ett hinder för möjligheten 

att använda sitt handlingsutrymme och sin kompetens. Detta går till viss del att relatera till 

Isaksson (2016) som lyfter att skolkuratorers handlingsutrymme är litet, och att det är beroende 

av stöd och resurser från chefer. Förväntningarna på skolkuratorsrollen inom organisationen 

påverkar handlingsutrymmet för skolkuratorn då denne måste förhålla sig till förväntningarna, 

exempelvis att hantera avvikande fall som inte stämmer överens med organisationens rutiner 

(Isaksson, 2016). 
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De undersökta skolkuratorerna uttrycker upplevelser av ett stort handlingsutrymme, vilket inte 

stämmer överens med det Isaksson (2016) lyfter angående upplevelser av ett litet 

handlingsutrymme. Däremot påverkar praktiska faktorer som tid, arbetsbelastning och andra 

yrkesgruppers förväntningar hur handlingsutrymmet uttrycks och kan användas. 

Handlingsutrymmet för de undersökta skolkuratorerna är stort i teorin, men begränsas i 

samband med de praktiska möjligheterna inom organisationen.  
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10. Praktiska implikationer och framtida forskning 

Av studiens resultat framgår ett behov av att uppmärksamma och se över åtgärder för att 

förbättra skolkuratorns arbetssituation och uppdrag. Detta då studien tar upp ett flertal 

organisatoriska förutsättningar som hindrar skolkuratorn från att kunna utföra arbetet på både 

individ- och gruppnivå samt på hela skolan. Skolkuratorns yrkesroll blir behovs- och akutstyrt 

med ett stort fokus på individnivå. Det lagstadgade hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

hinns inte med på grund av faktorer som elevmängd och tidsbrist. Några av skolkuratorerna 

lyfter önskan att öka mängden skolkuratorer  i skolan för att kunna hantera elevmängden och 

kunna utföra arbete på samtliga nivåer.  

 

För vidare forskning av socialt arbete inom skolan skulle det vara önskvärt att fortsätta utforska 

skolkuratorernas arbetsfält och hur deras sociala kompetenser tas tillvara på i ett fält dominerat 

av skilda synsätt. Det finns ett behov av vidare forskning kring det sociala arbetet inom skolans 

organisation för att se över samverkan, förhållningssätt och prioriteringar med syfte att 

effektivisera skolans verksamhet och därmed skapa en bättre miljö för dess personal och 

framförallt dess elever. 
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11. Slutsatser 

De slutsatser som går att dra av studiens resultat är att skolkuratorns roll är omfattande och 

påverkas av skolkuratorn själv, omgivande normer och värderingar samt lärare och rektorers 

förväntningar. Vidare tyder studien på att förväntningar bäst hanteras genom dialoger, vilket 

leder till förbättrad samverkan mellan de olika professionerna. Avslutningsvis framgår det i 

studien att skolkuratorerna upplever handlingsutrymmet som stort men att organisatoriska 

förutsättningar hämmar deras möjligheter att utnyttja det.  
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Bilaga 1 Etisk egengranskning 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Informationsbrev 
Vi är två studenter, Harald & Malin, som ska genomföra vårt examensarbete på Högskolan 
Dalarna. Vi har under utbildningens gång fått ett stort intresse för skolkuratorns yrkesroll och 
skulle bli glada om Du var intresserad av att delta i vår studie. Vi söker dig som är 
yrkesverksam skolkurator inom en grundskola. Vi är intresserade av din yrkesroll och 
funktion på skolan, hur samverkan fungerar med rektorer och lärare samt vilka förutsättningar 
du arbetar under.  

 

Om du väljer att delta i studien kommer intervjun utgå från en intervjumall som berör 
upplevelser om yrkesrollens utformning och samverkan inom skolan. Vi uppskattar att 
intervjun kommer att ta ungefär en timme och intervjuerna kommer att spelas in och 
transkriberas. Uppgifter i samband med intervjun kommer att hanteras så att läsaren inte kan 
utgöra vilka personer, vilken skola eller kommun studien är utförd i. Materialet som samlas in 
kommer att förvaras så att obehöriga inte kommer ha tillgång till det. Intervjumaterialet 
kommer att sparas tills studien är slutförd och resultaten har redovisats. Efter det kommer allt 
material raderas och utskrifter samt anteckningar kommer att strimlas. 

 

Det kommer genomföras en muntlig redovisning av resultaten vid forsknings- och 
utbildningsmässan på Högskolan Dalarna 2020-01-15 samt i form av en publicerad 
examensuppsats som finns arkiverad i Högskolan Dalarnas arkiv och på 
publikationsdatabasen DiVA.  

 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta följande: 
• Socionomstudent Harald Engström, telefon: XXXXXXXXX, e-post: h16harae@du.se 
• Socionomstudent Malin Karlsson, telefon: XXXXXXXXX, e-post: h16malka@du.se   
• Vår handledare för examensarbetet är: Eva Randell, e-post: era@du.se. 

 

 

 

Hoppas att Du vill delta i vår studie! 
Med vänliga hälsningar Harald och Malin. 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett  
Samtycke 

 

Rättigheter och skyldigheter för intervjupersoner och studiens författare 
• Intervjupersonens deltagande i studien är helt frivilligt. 
• Du som informant har närsomhelst möjlighet att avbryta din medverkan i studien. 
• Intervjupersonen kan avbryta sitt deltagande i studien när som helst. 
• Materialet som samlas in kommer endast användas för att genomföra studien. 
• Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas. 
• Den färdiga transkriberingen kan vid förfrågan skickas tillbaka till intervjupersonen 

för godkännande.  
• Den information som publiceras kommer hanteras på sådant sätt att den inte kan 

härledas till dig som intervjuperson, någon annan specifik person, skola eller kommun. 
• Efter godkänt betyg på uppsatsen kommer inspelning, transkribering och anteckningar 

från intervjuerna raderas eller på annat lämpligt sätt förstöras. 
• Studiens författare har informerat om studiens syfte och den förväntade tidsåtgången 

för intervjuerna. 
• Det färdigställda arbetet kommer publiceras på publikationsdatabasen DiVA och 

arkiveras i Högskolan Dalarnas arkiv. 
 

Jag som intervjuperson intygar härmed att jag tagit del av ovanstående 
information 

 

___________________________________________________________________________ 
Namnunderskrift 

 

___________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

 

Studiens författare intygar härmed att vi kommer följa ovan givna punkter. 
 

____________________________________   ____________________________________ 
Namnunderskrift       Namnunderskrift 

 

____________________________________   ____________________________________ 
Namnförtydligande       Namnförtydligande 
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Bilaga 4 Intervjuguide  
Inledande frågor:  

• Utbildningsbakgrund: 
• Antal år inom yrket: 

 

Skolkuratorns upplevda förväntningar från rektorer/lärare. 
1.Kan du berätta om hur samverkan är utformad med: 

• Rektorn? 
• Lärare? 

Följdfrågor: 
• Vad upplever du som positivt/negativt?  
• Skiljer det sig hur samverkan fungerar beroende på yrkesgrupp? 

 

2.Hur upplever du förväntningar gällande dina arbetsuppgifter? 
• Från Rektorn? 
• Från Lärare? 

Följdfrågor:  
• Kan du berätta några exempel på när du upplever förväntningarna gällande dina 

arbetsuppgifter som positiva/negativa? 
• Hur skulle du vilja att ert arbetssätt utvecklas/förbättras?  

 

3..Hur upplever du förväntningar gällande din yrkesroll?  
• Från Rektorn? 
• Från Lärare? 

Följdfrågor:  
• Kan du berätta några exempel på när du upplever förväntningarna gällande din 

yrkesroll som positiva/negativa? 
 

4.Hur hanterar du förväntningar från Rektor? 
• Är det något som är speciellt svårt/jobbigt? 
• Är det något som är speciellt lätt/enkelt? 

 

5.Hur hanterar du förväntningar från Lärare? 
• Är det något som är speciellt svårt/jobbigt? 
• Är det något som är speciellt lätt/enkelt? 

 

Organisatoriska faktorer och handlingsutrymme. 
6.Hur många elever har du ansvar för?  

 

7. Vilka är dina arbetsuppgifter och arbetsätt?  
 

8. Vad är din roll och funktion? 
 

9.Hur upplever du Din roll och funktion på arbetsplatsen?  
• Hur skulle du vilja utveckla/förbättra dina arbetssätt? 
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• Vilka möjligheter har du att utveckla/förbättra dina arbetssätt? 
 

10.Hur upplever du förutsättningar för att utföra ditt arbete på skolan? 
• Från Rektorn? 
• Från Lärare? 

Följdfrågor: 
• Hur skiljer förutsättningar beroende på yrkesgrupp?  

 

11.Upplever du att du har fritt utrymme för att utforma dina arbetsuppgifter?  
• Hur? Ge gärna konkreta exempel.  

 

12.Hur upplever du dina möjligheter att uttrycka din kompetens i samverkan?  
• Hur? Ge gärna konkreta exempel. 

 

13. Upplever du att omgivande skolpersonal använder dig som resurs? 
• På vilket sätt, utveckla. 

 

14. Vilka krav har rektor/lärare på dig? Hur upplever du dessa krav?  
• Hur hanterar du dessa? 

 
 

 

 


