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Sammanfattning  
 

Fler elever än tidigare upplever idag att de mår dåligt och lider av psykisk ohälsa 

(Skolinspektionen 2015). En undersökning utförd av Novus 2015 visar också att skolkuratorer 

upplever en ökad psykisk ohälsa hos eleverna. Skolkuratorers arbete i skolan går ut på att 

elever ska må bra och förebygga psykisk ohälsa.  Därför undersöker denna kvalitativa uppsats 

skolkuratorers förebyggande arbete för att förhindra psykisk ohälsa. Syftet med uppsatsen är 

att få en fördjupad förståelse för skolkuratorers förebyggande arbete. De frågeställningar som 

ställdes var i vilken omfattning skolkuratorer arbetar förebyggande och vilka hinder och 

möjligheter som finns för att skolkuratorer ska kunna arbeta förebyggande. Tre skolkuratorer 

har intervjuats för att svara på vad de anser att förebyggande arbete är och hur de arbetar 

förebyggande. När intervjuerna var klara skrevs de ner ordagrant och därefter användes två 

steg från grundad teori, kodning och kategorisering. Resultatet tolkades därefter utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv. Det systemteoretiska perspektivet beskriver en situation utifrån 

sitt sammanhang istället för en enskild händelse (Öquist 2008). Resultatet visade att begreppet 

förebyggande arbete är väldigt vagt och att skollagen inte säger så mycket om vad 

förebyggande arbete innebär. Konsekvensen av det var att skolkuratorerna gjorde var sin 

individuella tolkning av begreppet. Skolkuratorerna arbetade främst med indirekt 

förebyggande arbete genom att de utbildade lärare i bemötande gentemot eleverna. Samtliga 

skolkuratorer lade mycket tid på akuta insatser på individnivå och hade inte tid för 

förebyggande arbete som innebar direkt kontakt med eleverna. En möjlighet för att kunna 

arbeta förebyggande låg i hur rektorn organiserade elevhälsan och om rektorn prioriterade det 

förbyggande arbetet eller inte. Resultatet visade bland annat att dålig samverkan mellan 

skolkuratorer och lärare, samt tidsbrist var hinder för att skolkuratorerna skulle kunna arbeta 

förebyggande. Skolkuratorerna beskrev att de efterfrågade förändringar på organisationsnivå 

för att det i sin tur skulle bli bättre för eleverna på individnivå.  
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1. Inledning  
 
Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin skrev i en debattartikel i DN 2016 att psykisk 

ohälsa ibland unga har ökat sedan 1990-talet och att skolan har en avgörande roll för ungas 

mående. Fridolin (2016) menar att de flesta elever bör fångas upp i skolans förebyggande 

arbete och att det bör hjälpa elever att få bättre studieresultat. Den ökade psykiska ohälsan hos 

unga är ett problem på samhällsnivå som växer (Skolinspektionen 2015). En undersökning 

utförd av Novus för Akademikerförbundet (2015) visar att 85 % av skolkuratorerna upplever 

att fler elever än tidigare är i behov av stöd från skolkuratorn och att eleverna har en större 

psykosocial problematik än tidigare.  

 

Skolkuratorns uppgift handlar om att eleverna ska må bra och att förhindra psykisk ohälsa 

(Isaksson 2011). Skolan har en betydande roll för elevers sociala utveckling och är en viktig 

skyddsfaktor för många elever. För elever som saknar trygga hemförhållanden kan skolan 

vara den starkaste skyddsfaktorn under uppväxten (Andre et al 2005). I skolan arbetar 

skolkuratorn tillsammans med ett team som kallas elevhälsan för att motverka att elever ska 

uppleva fysisk och psykisk ohälsa.  

 

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och främjande på individ, grupp och 

organisationsnivå (Skollagen 2010:800). En undersökning visar dock att endast tre av fyra 

skolkuratorer hinner med förebyggande arbete (Novus 2015). Många skolor uppfyller inte 

kravet att alla elever ska ha tillgång till en elevhälsa och de flesta skolkuratorer jobbar mest 

med akuta insatser på individnivå. För att det förebyggande arbetet ska hjälpa alla elever 

måste elevhälsan arbeta på gruppnivå och på organisationsnivå (Skolinspektionen 2015).  

 

Med hjälp av det förebyggande arbetet kan fler elever få stöd och hjälp innan de mår dåligt, 

därför kommer denna uppsats att lyfta fram och problematisera skolkuratorers förebyggande 

arbete. Eftersom det än så länge är ett ämne som inte har forskats på kan denna uppsats vara, 

som Bryman (2012) formulerar det:” en språngbräda för fortsatt forskning” (s. 195). 

 

2. Syfte och frågeställningar 
  

2.1 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse för hur skolkuratorer på 

grundskolan arbetar förebyggande.  

 

 2.2 Frågeställningar 
 

• I vilken omfattning arbetar skolkuratorer på grundskolan förebyggande? 

• Vilka hinder och vilka möjligheter finns det för skolkuratorer att arbeta förebyggande?  
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2.3 Begreppsförtydligande  

 
Förebyggande arbete 

Förebyggande arbete är insatser som sätts in för att motverka eventuella riskfaktorer för 

elever (Socialstyrelsen och Skolverket 2016).   

 

Skyddsfaktorer  

Skyddsfaktorer är de faktorer som minskar att en person ska få sociala problem. 

Skyddsfaktorer hjälper människor att utvecklas i positiv riktning, exempelvis en elev som har 

en god relation till sina föräldrar (Ander et. al 2005).  

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer är faktorer i en människas liv som kan leda till sociala problem. En person som 

har flera riskfaktorer och få skyddsfaktorer löper större risk att få problem (Ander et al 2005). 

 

3. Tidigare forskning och bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om elevers upplevda psykiska hälsa och om 

skolans sociala arbete. Kapitlet tar även upp hur elevhälsan är organiserad och om 

förebyggande arbete i skolan. Kapitlet avslutas med att lyfta fram forskning om möjligheter 

och hinder till att arbeta förebyggande.   

 

3.1 Elevers upplevda psykiska ohälsa har ökat  
 
Elevers upplevda psykiska ohälsa har ökat sen 1980-talet. Hagquist (2011) har studerat 

elevers självskattning av psykisk hälsa. Hagquist (2011) har jämfört resultat från 2011 med 

resultat från 1980-talet. Resultatet i forskningen visade att eleverna 2011 skattade sin 

psykiska ohälsa betydligt högre än vad eleverna gjorde på 1980-talet. Antalet elever som 

upplever nedstämdhet och oro har ökat. Antalet självmord hos elever är däremot på samma 

nivå som tidigare. Hagquist (2011) visar också att svenska elevers psykiska hälsa påverkas av 

det globala samhället och att terror i andra länder leder till att fler elever söker hjälp för att de 

mår dåligt. Efter terror-attacken 2001 i USA ringde fler elever än tidigare in till Rädda 

Barnens hjälptelefon. Hagquist (2011) menar att det saknas mycket forskning om hur barn 

och ungdomar mår. Hjern, Alfven och Östbergs (2008) forskning visar på samband mellan 

psykisk hälsa och stress. 

 

Skolan behöver arbeta mer förebyggande mot stress. Det är vanligt att elever som känner sig 

stressade på grund av skolrelaterade problem drabbas av psykisk ohälsa (Hjern, Alfven, och 

Östberg, 2008). För att färre elever må psykiskt dåligt är det enligt Hjern et. al. (2008) viktigt 

att skolan arbetar för en bättre arbetsmiljö och arbetar förebyggande mot stress. Orsaker som 

leder till stress hos elever är bland annat mobbning, oro att inte klara skolarbetet, samt dåliga 
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relationer mellan elever och lärare. Hjern et. al. (2008) efterfrågar longitudinell forskning om 

hur skolmiljöer påverkar elevers psykiska mående, det vill säga forskning under en längre tid.   

 

Utöver stress finns det andra faktorer som kan utveckla psykisk ohälsa. Många gånger är det 

relationsproblematik till vänner eller till familj (D-Wester 2005). Missbruksproblematik och 

självmordstankar är inte ovanligt. Yngre elever som söker hjälp hos skolkuratorn har ofta 

svårt att hänga med i skolan. Lärarna kan uppleva att eleverna stör undervisningen och är 

bråkiga, eleverna kan uppleva att skolan är svår vilket skapar stress och oroskänslor. D-

Wester (2005) menar att många elever också vänder sig till skolkuratorer om de har problem i 

hemmet, exempelvis att föräldrarna har ekonomiska bekymmer eller oroskänslor runt 

föräldrar som är i skilsmässa. D-Wester grundar sin fakta av egna erfarenheter som 

skolkurator. Lärare och skolkuratorer har ofta olika perspektiv om vilka elever som ska 

komma till skolkuratorn, där lärarna ofta vill skicka barn till elevhälsan som har tydligt 

avvikande beteende eller som på olika sätt stör undervisningen (Isaksson 2016).  

 

Mot det problem som beskrivits ovan så har också forskare lyft fram betydelsen av att lärare 

behöver mer utbildning i detta. Lärare bör få mer kunskap under lärarutbildningen om psykisk 

ohälsa och hur de som lärare kan öka elevernas välbefinnande (Graham et. al. 2010). I 

Australien har Graham et. al. (2010) undersökt hur skolan påverkar ungas psykosociala hälsa. 

Studien (2010) visade att det är viktigt att skolan reagerar när lärare uppmärksammar elever 

som de upplever mår dåligt. På så sätt kan elevernas problem hanteras i ett tidigt skede innan 

problemen eskalerar. Lärare har ett pedagogiskt fokus och kan inte förväntas ha liknande 

kunskap i socialt arbete och psykisk ohälsa. Graham et. al. (2010) efterfrågar fler 

vetenskapliga metoder som kan visa resultat för att motverka psykisk ohälsa. 

 

3.2 Skolkuratorn och elevhälsan  
 
De yrkesroller som ska finnas inom elevhälsan är skolkurator, skolpsykolog, skolläkare, 

skolsköterska och en specialpedagog (Skollagen 2010:800). I skollagen står det dock bara att 

skolan ska ha tillgång till alla dessa yrkesroller men det står inte hur ofta de olika 

yrkesrollerna ska vara tillgängliga eller att de fysiskt ska befinna på skolan ett visst antal 

timmar i veckan. Elevhälsans arbete ser därför väldigt olika ut från skola till skola, vissa 

elever har en god kontakt med elevhälsan medans andra inte känner till att det existerar 

(Backlund, Högdin och Spånberger Weitz 2017). Med hjälp av elevhälsans olika 

expertkunskaper kan elevhälsan identifiera problem i skolan och arbeta i förebyggande syfte. 

Det övergripande ansvaret för elevhälsan har alltid rektorn, däremot kan chefen för elevhälsan 

både vara rektorn eller en extern resursenhetschef, exempelvis en skolsjuksköterska, 

skolkurator, skolpsykolog med mera. Behovet av att ha en socionom i skolan växte fram 

under 1900-talet då skolan ansågs behöva någon som var intresserad av elevers …”sociala 

fostran och anpassning” (Backlund, Högdin och Spånberger Weitz 2017, s. 24). Till en början 

var skolkuratorns arbete planerat att vara på gruppnivå för elever med flera riskfaktorer och 

särskilda sociala behov (Linblad & Backlund 2017). Elever med avvikande beteende 

avskildes från övriga i elever och sattes i en egen klass, ett begrepp för dessa klasser var bland 

annat psykopatklasser (Hjörne och Säljö 2008). 
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År 1961 växte skolkuratorns betydelse efter att Sveriges Skolkuratorers Förening bildades. 

Skolkuratorn sågs som en social expert och var även ansvarig för att ta kontakt med andra 

sociala myndigheter och institutioner (Backlund 2007). När lagen (SFS 2010:800) om 

elevhälsan kom 2010 växte skolkuratorns roll mot en tydligare yrkesroll. I och med att 

skolkuratorns roll har lagstadgats har staten, enligt Isaksson (2016), haft en aktiv roll i 

processen att professionalisera skolkuratorn. Isaksson (2016, s. 17) menar att skolkuratorn 

idag är en ”subgrupp inom socionomprofessionen”. Några av elevhälsans och 

skolkuratorernas insatser är att handleda skolans personal och att informera om samhällets 

stödsystem. Fler insatser är att hålla i samtal med elever och deras föräldrar, samt informera 

om elevers risk och stödfaktorer som påverkar barnens psykosociala mående och möjlighet 

till att utbildas (Backlund et.al. 2017).  

 

3.3 Skolan strävar efter en individanpassad miljö  
 
Skolan strävar efter att bli en individanpassad miljö, där elevernas individuella behov styr 

skolans resurser (SOU 2006:77). Läroplaner har blivit tydligare gällande att skolan ska ta 

hänsyn till elevers olikheter. Skolans mål är att alla olika personlighetskaraktärer ska passa in 

i skolan och att alla elever ska kunna samarbeta med varandra. En individanpassad skola 

kräver mycket mer resurser och mer kompetens än den traditionella skolan (SOU 2006:77).  

 

Hjörne och Säljö (2008) menar däremot att skolan har återgått till att dela in eleverna i olika 

grupper som är indelade av olika diagnoser. Detta gör enligt Hjörne och Säljö (2008) att 

skolan återigen stämplar och stigmatiserar vissa elever. Diskursen om elever med diagnoser 

har medikaliserats, det vill säga att det finns en biologisk förklaring till det avvikande 

beteendet som måste behandlas med medicin (Hörne & Säljö 2008). Bilden av att 

skolkuratorn tar hand om de barn som har ett tydligt avvikande beteende lever ofta kvar idag 

hos lärarna, dock är ofta skolkuratorerna själva av en annan uppfattning (Isaksson 2016).  

 

Vilket perspektiv skolpersonalen har på elever med avvikande beteenden är avgörande för hur 

skolan hanterar eleverna. Om personalen utgår från att problemet är på individnivå och bundet 

till den enstaka eleven stigmatiseras eleven genom att skolan skiljer på eleven från övriga 

klassen, exempelvis genom att ha klasser för enbart elever med ADHD. Om skolans personal 

istället anser att problemet ligger på gruppnivå i relationen och samarbetet mellan elever och 

elever eller mellan läraren och eleven lägger personalen resurser på att förbättra arbetsmiljön i 

klassrummet. Ansvaret för att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta ligger då på 

skolan (Isaksson 2009).  

 

Den starka tendensen att förlägga problemen inuti barnet måste motverkas. Detta 

utesluter inte att barn kan uppträda på sätt som är svåra att hantera i klassrummet- det 

förekommer säkert. Men som komplement till detta sätt att tänka, som nu helt dominerar 

team-mötena, bör man skaffa sig betydligt mer detaljerad kunskap om omständigheterna 

kring när och hur problemen uppträder (Hjörne & Säljö s. 157). 
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3.4 Skolsocialt arbete 
 
Skolan har en betydande roll i elevernas sociala utveckling. Skolan är efter familjen den 

viktigaste institutionen för många barns sociala utveckling, där de viktigaste relationerna 

skapas (Backlund 2007).  Eleverna utvecklar och lär sig om sociala relationer samtidigt som 

de studerar för att uppnå skolans kunskapsmål (Lundgren & Persson 2003).  

 

I kanske än högre grad är det en arena för en mer informell social samvaro där 

kamratrelationer uppstår och utvecklas, relationer till vuxna etableras och bli 

normgivande och en mängd interaktionsmönster manifesteras. Det är givet att skolan i det 

sammanhanget blir viktig för den unges möjligheter att få en positiv bild av sin tillvaro 

(Lundgren &Persson 2003, s. 80). 

 

En stark skyddsfaktor för elever för att må bra är att klara skolan (Jozefowicz-Simbeni, 2008). 

Elever som hoppar av skolan löper en större risk att bli bostadslösa, arbetslösa, använda 

droger och hamna i kriminella kretsar (Jozefowicz-Simbeni, 2008). För att hjälpa elever som 

riskerar att hoppa av skolan är det viktigt att tidigt arbeta förebyggande för att förhindra det:  

 

Det förebyggande arbetet är att tidigt identifiera och stötta elever som av olika 

anledningar har svårt att hänga med i skolan. Att alla barn klarar skolan och får positiva 

skolerfarenheter är den mest centrala uppgiften för det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet i skolan (Linblad & Backlund 2017, s. 54). 

 

För att förebygga att elever hoppar av skolan är det viktigt att elever med bristande relationer 

till vuxna utanför skolan, har fungerande relationer till vuxna inom skolan. Det är vanligt att 

unga vuxna vill känna sig självständiga och att relationen till föräldrarna blir mer distanserad. 

En bidragande riskfaktor till att elever väljer att hoppa av skolan är dåliga förebilder och att 

vänner hoppar av skolan (Lundgren och Persson 2003). Genom att tidigt identifiera 

riskgrupper kan det skolsociala arbetet ge mest effekt för att förebygga att elever hoppar av 

skolan (Jozefowicz-Simbeni, 2008).  

 

I elevers sociala utveckling i skolan är arbetet med att stärka elevernas självkänsla och att 

motverka kränkningar och diskriminering mycket viktig. Lundgren och Persson (2003) menar 

att förebyggande arbete för att motverka elevers oro och dåliga självuppfattning är att 

eleverna får känna sig sedda och få uppmärksamhet. Alla skolor i Sverige ska utforma en 

likabehandlingsplan, detta är en plan för skolans arbete mot kränkningar och 

diskrimineringar. Likabehandlingsplanen ska främja alla elevers lika rättigheter, ingen elev 

får kränkas på grund av kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, religion eller funktionshinder. 

(Skolverket 2016). Likabehandlingsplanen ska utformas efter tidigare utvärderingar och efter 

elevernas psykosociala behov, därför är det viktigt att skolans behov kartläggs. Planen ska 

beskriva vilka åtgärder som planeras för eventuella problem och visa hur lärare och elever ska 

arbeta efter planen (Skolverket 2016). 
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I det skolsociala arbetet ingår också att upptäcka elever som far illa i sin hemmiljö. För att det 

ska fungera krävs det att skolan har en fungerande samverkan, både inom skolan och mellan 

skolan och andra myndigheter. Genom tydliga rutiner om orosanmälningar till socialtjänsten 

och skolpersonal som vet var eleven kan söka hjälp utanför skolan kan elever få den bästa 

hjälpen. Elever som har problem i sitt hem har ofta problem i skolan (Backlund et. al. 2017).  

 

3.5 Tre nivåer av förebyggande arbete 
 
Enligt skollagen (SFS 800:500) ska elevhälsans förebyggande arbete ske på tre nivåer: 

organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Hur organiseringen kring förebyggande arbete 

ser ut på dessa tre nivåer varierar beroende på hur olika rektorer strukturerar upp elevhälsans 

arbete (Linblad & Backlund 2017).  

 

På organisationsnivå handlar det förebyggande arbetet om det som påverkar alla elever i 

skolan. Ett exempel på arbete på organisationsnivå är likabehandlingsplaner då detta riktar sig 

mot samtliga elever. Många skolkuratorer efterfrågar mer stöd från skolledningen och ifrån 

lärare för att stärka skolkuratorernas roll i skolan på en organisatorisk nivå. Skolkuratorer 

önskar också att skolledningen på organisatorisk nivå kan stötta skolkuratorer när det uppstår 

svåra situationer med lärare (Linblad & Backlund 2017). Gruppnivån inriktar sig mot en viss 

grupp av elever. Om en skolkurator arbetar på gruppnivå handlar det ofta om riskgrupper som 

anses ha en högre risk för att få problem. Som tidigare nämnt i uppsatsen var skolkurators 

arbete tidigare främst riktat mot särskilda klasser med elever med avvikande problematik, det 

går att benämna som skolsocialt arbete på gruppnivå. Ett sätt att arbeta med förebyggande 

arbete på gruppnivå är till exempel att samtala om skolans värdegrund i olika samtalsgrupper 

(Backlund 2007).  Den sista nivån är individnivå, det handlar alltså om enskilda elever som 

behöver stöd. Samtal med enskilda elever är tillexempel skolkurativt arbete på individnivå.  

 

För att det förebyggande arbetet ska ge resultat måste det finnas förebyggande arbete på alla 

tre nivåer (Ander 2005). För att veta vilken form av förebyggande insatser som ska göras bör 

skolkuratorn tillsammans med elevhälsan kartlägga vad det finns för risk och skyddsfaktorer 

hos eleverna. Bra relationer till skolans personal ökar skyddsfaktorerna för eleverna och det är 

bra för elever att ha goda kontakter med vuxna (Ander 2005).  Genom goda kontakter med 

vuxna kan eleverna få goda skolerfarenheter, vilket är en stark skyddsfaktor. En riskfaktor å 

andra sidan, kan vara att elever upplever att de har misslyckats i skolan och det kan påverka 

självbilden hos eleven negativt (Linblad & Backlund 2017).  

 

Det förebyggande arbetet innebär att eleverna ska finnas i en skolmiljö som hjälper dem att 

utvecklas och utbildas (Backlund 2007). I en fallstudie som presenteras av Linblad och 

Backlund (2017) uttryckte skolkuratorer och psykologer att de ville arbeta mer med tidiga 

insatser och tidiga utredningar. Enligt Linblad och Backlund (2017) är det en stor skillnad på 

vad skolkuratorer vill arbeta med och vad de faktiskt arbetar med. Deras förslag för att 

förbättra situationen handlar främst om att arbeta mer på organisationsnivå: 
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…..att skapa arbetsformer för att diskutera det strategiska arbetet inom elevhälsan och för 

respektive arbetsgrupp. Strukturer och rutiner behövs även för att planera och utveckla 

det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utifrån kunskap om lokala förutsättningar 

och via relevant forskning (Backlund och Linblad 2017, s 62).  

 

3.6 Hinder för att arbeta förebyggande  
 
75% av skolkuratorerna anser att de inte har tid för att arbeta förebyggande och att de arbetar 

akutstyrt (Novus 2015). Skolkuratorerna som deltog i Isakssons (2016) forskning uttryckte ett 

missnöje att de inte har möjlighet att arbeta mer i förebyggande syfte och istället arbetar 

utifrån akuta behov. Detta gör att arbetet många gånger blir oorganiserat och rörigt (Isaksson 

2016). Skolkuratorn sitter i en svår situation när de är kritiska till skolan som organisation 

samtidigt som de måste ha en god relation med lärarna (Isaksson 2016). Ett hinder på 

organisatorisk nivå är att kommuner många gånger har en ojämn resursfördelning av 

elevhälsa. Antalet elever per skolkurator kan skilja sig mycket mellan skolorna. De 

skolkuratorer som har många elever kan inte göra samma arbete som de skolkuratorer som har 

färre elever, till exempel kan de som har färre elever vara mer närvarande i skolans korridorer 

(Backlund och Linblad 2017). Ett annat organisatoriskt hinder för förebyggande arbete är när 

kommuner saknar tydliga gränsdragningar mellan olika yrkesroller och har otydliga mål med 

elevhälsan.  

 

För skolpsykologer och skolkuratorer sammantagna värderades mötet med barnen högt, 

medan svårigheter i arbetet bland annat ansågs vara otydlig i rollen, ensamhet i yrket och 

orimliga förväntningar. En tydligare roll, mer lagarbete och mer tid till förebyggande 

arbete stod på skolkuratorernas önskelista om vad som skulle behövas för att förbättra 

arbetet (Backlund, 2007 s. 31).  

 

Att skolkurator är ett ensamt arbete tar sig inte bara i uttryck att de själva måste hitta sina 

egna kurativa metoder. På grund av att de är ensamma i sin yrkesroll i skolan måste också 

skolkuratorerna tänka på att inte använda samma perspektiv som lärarna. Skolkuratorerna 

måste alltid fokusera på vilket perspektiv som är deras område och inte låtas påverkas för 

mycket av det pedagogiska perspektivet. Skolkuratorerna måste alltså ha en god samverkan 

med lärarna men hålla fast vid sitt egna perspektiv (Isaksson 2016). 

 

Många gånger kan skolkuratorerna och lärarna ha olika perspektiv hur de ska lösa situationer 

med svåra och stökiga barn i skolan och eftersom skolkuratorerna saknar legitimitet anser 

vissa skolkuratorer att de måste stå på sig själva för att behålla sitt perspektiv och inte 

lärarnas. Isaksson (2016) menar att skolkuratorerna inte är lika bundna till skolan som 

organisation som lärarna. Det är också viktigt att skolkuratorerna har ett stöd hos rektorerna 

för att få ett större handlingsutrymme. Trots att de formella arbetsbeskrivningarna och 

skolkuratorns policy kan vara mycket öppna behöver kuratorerna ett stort stöd hos rektorerna, 

många skolkuratorer anser idag att de har för lite handlingsutrymme (Isaksson 2016).  
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För att förebyggande arbete ska fungera krävs det att det finns en god samverkan både inom 

skolan och mellan skolan och hemmet, barn och ungdomspsykiatrin, individ och 

familjeomsorgen (Lundgren, Persson 2003). Lundgren och Persson (2003) har forskat om 

elever som löper en högre risk för att få sociala problem i framtiden, det vill säga elever som 

har många riskfaktorer. Ett eventuellt problem för att tidigt fånga upp dessa elever är ifall 

eleven och elevens familj ofta flyttar eller byter skola. Då kan det vara svårt för skolan, 

socialtjänsten och psykiatrin att arbeta långsiktigt. 

 

4. Metod och metoddiskussion  
 

4.1 Kvalitativ ansats    
 
Då syftet för denna uppsats är att få en fördjupad förståelse för skolkuratorers förebyggande 

arbete är en kvalitativ metod lämplig att använda, då den kvalitativa forskningen mer är 

inriktad mot att få en djup förståelse snarare än att få bredd. Den kvalitativa forskningen 

studerar den sociala verkligheten utifrån hur intervjupersonerna tolkar den (Bryman 2012).  

 

4.2 Urval  
 
I denna uppsats intervjuades tre skolkuratorer i en kommun i södra Sverige. Till en början 

kontaktades alla högstadiekuratorer i en kommun i norra Sverige, men då ingen av dessa 

varken svarade på telefon eller mail kontaktades skolkuratorer för låg och mellanstadiet i 

samma kommun. Dessa hade inte heller möjlighet att delta. I samband med en resa söderut 

kontaktades samtliga skolkuratorer i den aktuella kommunen för låg och högstadiet och då 

svarade tre kuratorer att de hade möjlighet att ställa upp. Genom att jag kontaktade de 

skolkuratorer som jag geografiskt hade möjlighet att träffa och intervjua är urvalet för denna 

studie ett bekvämlighetsurval (Bryman 2012).  

 

4.3 Datainsamling  
 
I studien genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren utgår ifrån ett antal frågor som förberetts innan intervjun, om 

intervjuaren anser att något viktigt lyfts upp i samtalet kan intervjuaren ställa ytterligare 

frågor för att inte missa viktig information (Bryman 2012). Alla intervjupersoner skrev under 

en blankett (se bilaga 2) att de frivilligt ville ställa upp på intervjuerna. Blanketten innehåller 

information om studiens syfte och kontaktuppgifter till mig som student och till min 

handledare. Deltagarna informerades även att de hade rätt att avbryta sitt deltagande om de 

ville, i och med denna information uppfylldes de etiska principerna för informationskrav och 

för samtyckeskrav (Bryman 2012). Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes 

genom att intervjupersonerna fick muntlig information om att intervjuerna skulle spelas in på 

min mobiltelefon och att ingen annan än jag skulle ha tillgång till inspelningarna, samt att 
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inspelningarna skulle raderas när uppsatsen är godkänd och att informationen deltagarna 

lämnade endast skulle användas till uppsatsen (Bryman 2012).  

Deltagarna informerades också om intervjuns upplägg och tidsram för samtalet. I början av 

intervjuerna fick intervjupersonerna svara på några enklare, korta frågor, det kan vara 

lämpligt att börja en intervju med enklare faktafrågor för att intervjupersonerna ska känna sig 

avslappnade (Lantz 2013). 

 

4.4 Analysmetod  
 
För att tolka resultatet användes två analytiska steg inspirerade av grundad teori: kodning och 

kategorisering. De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant och de meningar som handlade 

om samma saker kodades ihop. Exempel på koder var ”rektorns betydelse” och ”prioritering”. 

När resultatet var indelat i koder kategoriserades de koder som handlade om samma områden. 

Exempel på kategoriseringar var ”samverkan inom elevhälsan” och ”skolkuratorers 

samverkan med lärare och rektorer”. Kodningen och kategoriseringen bidrog till att resultatet 

strukturerades och blev tydligare.  

 

Grundad teori är lämplig att använda i kvalitativ forskning eftersom metoden går ut på att 

förstå intervjupersonernas perspektiv och försöka förstå vad som är problemet för dem (Fejes 

& Thornberg 2015). Grundad teori utvecklades på 1960-talet av Barney Glaser och Anselm 

Strauss. Glaser och Strauss ansåg att forskare präglas mycket av tidigare teorier i forskning 

och för att forskarna skulle få ett vidare perspektiv menade Glaser och Strauss att forskarna 

själva skulle formulera en teori utifrån det empiriska materialet (Fejes & Thornberg 2015).  

Denna uppsats har inte utgått utifrån en befintlig teori och därför är uppsatsen induktiv. 

Däremot studerades tidigare forskning innan intervjuerna för att få en överblick över ämnet. 

Efter att intervjuerna var genomförda, kodade och kategoriserade användes teorin för att tolka 

och analysera materialet.  

 

4.5 Metoddiskussion  
 
Med en kvalitativ ansats fick skolkuratorerna uttrycka sina subjektiva upplevelser om 

skolkuratorers förebyggande arbete. Validitet innebär att forskningen har svarat på det som 

var syftet för forskningen. Intern validitet är ett begrepp som innebär att forskaren studerar det 

som det är avsett att undersöka (Bryman 2012). Genom att forskaren innan intervjun började 

presenterade vad syftet med denna uppsats var hjälpte intervjupersonerna till genom att de 

höll sig till ämnet och berättade om saker de ansåg var viktigt, på så sätt ökade uppsatsens 

interna validitet. Extern validitet handlar om huruvida forskningens resultat går att 

generalisera. För att öka den externa validiteten i denna uppsatsen kunde skolkuratorerna ha 

varit fler, samt slumpmässigt utvalda (Fejes & Thornberg 2015). Inom kvalitativ forskning är 

inte syftet med forskningen att generalisera resultatet utan för att beskriva ett ämne. Extern 

validitet är ett vanligt problem inom kvalitativ forskning eftersom kvalitativ forskning oftast 

ha ett mindre urval än vid kvantitativ forskning. När forskning studerar sociala fenomen är det 
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också svårt att generalisera eftersom forskaren alltid måste ta hänsyn till kontexten och att det 

finns fler orsaker än de som forskaren vet som påverkar människans beteenden (Bryman 

2012). Genom att forskaren under arbetets gång haft studiens syfte att gå tillbaka till har det 

hjälpt att fokusera på vad denna uppsats egentligen vill beskriva. 

 

Ett viktigt kriterium för att hålla på med kvalitativ intervju är att forskaren ska presentera 

materialet så rättvist som möjligt, på så sätt höjs studiens reliabilitet. En hög reliabilitet 

innebär att forskningen är oberoende av vem som genomfört den. En forskning med hög 

reliabilitet innebär att forskningen är tillförlitlig. Under arbetets gång har forskaren gjort sitt 

bästa för att lyfta fram det viktigaste i datainsamlingen och därmed fått sålla bort data som 

inte är intressant för syftet, detta är en viktig utmaning i kvalitativ ansats (Fejes & Thornberg 

2015). Ett sätt för att forskningen ska vara tillförlitlig är att forskaren har en medvetenhet om 

sin subjektiva förförståelse. Förförståelse har sin grund i hermeneutiken, och innebär att 

forskaren alltid sitter på en förkunskap om forskningsämnet vilket i sin tur kan påverka 

forskningens resultat (Molander 2011). Den förkunskap som fanns innan uppsatsen skrevs var 

liten och innebar bara att skolkuratorer arbetar med samtal i skolan. Extern reliabilitet handlar 

om huruvida andra forskare hade kommit fram till samma slutsatser som den aktuella 

forskningen. Denna uppsatsen har fått stöd till att öka den externa reliabiliteten genom att en 

handledare, studiekamrater och examinator har granskat uppsatsen.   

 

5. Teoretisk referensram  

 

5. 1 Systemteori 
 
Resultatet har tolkats utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Systemteorin kan kopplas till 

socialt arbete då teorin studerar människan i den egna miljön och de närmsta relationerna. 

Genom att använda sig av systemteorin analyseras människan utifrån sin egna kontext 

(Parrish 2012). Systemteorin handlar om hur individen samspelar med sin omvärld. Individen 

är alltid beroende av sin omgivning på samma sätt som att omgivningen är påverkad av 

individen. Det viktigaste i systemteorin är att systemteorin ser till helheten och studerar 

verkligheten i mönster och system. Inom teorin används ofta begreppet ”cirkulärt tänkande”, 

vilket innebär att när vi studerar någonting cirkulärt studerar vi hur fenomen hänger ihop och 

hur händelser är beroende av varandra. Allting sker i ett sammanhang och världen består inte 

av enskilda händelser som uppstår i sig själva (Öquist 2008). 

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan en konflikt uppstå på individnivå fastän problemet är 

på organisation eller gruppnivå. Konflikten är strukturell och en konsekvens av hur 

organisationen som helhet fungerar. På grund av att det är komplicerat att hitta orsaken till 

problemet är systemteorin en teori som fokuserar på nuet och på framtiden. Fokus blir istället 
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att arbeta utifrån nuet och tänka framåt (Svedberg 2012). Människan som individ påverkas av 

en större grupp av människor och olika samhällsstrukturer. Inom systemteorin nämns ofta 

olika nivåer av system, exempel en familj, en skola eller en kommun är olika system av 

samma system. Systemteoretiker menar att samhället alltid består av hierarkier och menar att 

detta är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. Dock kan personer röra sig mellan olika 

nivåer eftersom teorin utgår ifrån att allt alltid är i ständig förändring. Varje nivå måste veta 

sin uppgift och kan inte ta beslut som ligger på någon annan nivå. De som är högst upp i 

hierarkin har andra premisser än de som är på lägre nivåer. Systemteorin tydliggör skillnader 

mellan nivåerna för att vi ska kunna förstå verkligheten. Enligt Öquist (2008) är det svårt för 

oss människor att studera de olika nivåerna och systemen när vi själva är en del av systemen. 

Vi kan dela in skolan i olika nivåer för att tydliggöra perspektivet: den enskilda eleven är på 

individnivå, elevens klass på gruppnivå och ledningsgruppen på skolan arbetar på 

organisationsnivå.  

 

Enligt systemteorin sker förändringar på organisationsnivå eller på gruppnivå och inte på 

individnivå. Denna del av systemteorin kallas för fältteori och utvecklades av Kurt Lewin. 

Lewin menade att individens kontext utifrån tidigare erfarenheter och tankar tillsammans med 

fysiska omständigheter så som sociala villkor påverkar hur individen handlar (Öquist 2008). 

Fältteorin utvecklades eftersom att Lewin var intresserad av hur människor tillgodo såg sig ny 

inlärning och därför är teorin intressant att använda på skolkuratorers arbete i skolan. 

 

En stor del av systemteorin handlar om vilket perspektiv vi har på vår omvärld, detta påverkar 

i sin tur hur vi väljer att se på problem. En systemteoretiker anser att problem ofta är 

organisationsbundna och inte individ-bundna. Ett exempel: en elev med utåtagerande 

beteende i skolan hamnar ofta i bråk och kan inte koncentrera sig under lektionstid. En 

systemteoretiker skulle inte lägga problemet på eleven själv utan på hur skolan som helhet 

arbetar tillsammans med eleven. Problemet är strukturellt och inte individuellt (Svedberg 

2012). Det systemteoretiska perspektivet påverkar också hur vi pratar om vår omvärld: 

 

Istället för att hävda att ett visst antal elever inte kan läsa, säger läraren att ett visst antal 

elever ännu inte lärt sig läsa. Det innebär att problemet inte primärt anses ligga hos eleven 

utan snarare det valda arbetssättet (Svedberg 2012, s. 54).  

 

6. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras de kategorier som genererades ur intervjumaterialet, vilka i sin tur 

analyseras utifrån en systemteoretisk ansats.. Skolkuratorerna svarade på vad de anser är 

förebyggande arbete och gav exempel på hur de arbetar förebyggande. I kapitlet beskrivs 

också skolkuratorns perspektiv inom skolans system. I resultatet presenteras de faktorer som 

skolkuratorerna ansåg vara hinder och möjligheter för att kunna arbeta förebyggande.  
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6.1 Förebyggande arbete enligt skolkuratorerna 
 
Enligt skolkuratorerna arbetade de förebyggande på många olika sätt och på alla tre nivåerna 

(individ, grupp och organisationsnivå). Ett arbete som alla skolkuratorerna ansåg var 

förebyggande arbete och jobbade mycket med var kompetensutveckling på grupp och 

organisationsnivå. Ibland var det på gruppnivå när skolkuratorerna handledde en mindre 

grupp lärare i sitt bemötande gentemot en enskild elev, och ibland på organisationsnivå när 

skolkuratorer höll i utbildning för lärare i bemötande gentemot elever i allmänhet. En 

skolkurator arbetade främst med att utbilda lärare i bemötande gentemot elever:   

 

För mig är nästan det här det viktigaste i elevhälsan, elevhälsan är få personer med djup 

kompetens. Då är det effektivaste sättet att sprida kompetens, så att fler gör rätt. Så för 

mig är det viktigt att man använder elevhälsan för kompetensutveckling. Att använda 

resurserna på bästa sätt. Det är ett billigt sätt för verksamheten och det ger stora effekter.  

 

Ett annat arbete skolkuratorerna hade på organisationsnivå var att utforma och undervisa i 

likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplaner är rutiner för att motverka trakasserier eller 

kränkningar. En stor del av skolkuratorns arbete i likabehandlingsplanerna var att titta på 

rutinerna runt skolk och hur man kan arbeta förebyggande för att motverka det. Enligt 

kuratorerna var det viktigt att tidigt uppmärksamma om eleverna skolkade och så snart som 

möjligt kontakta föräldrarna. Kompetensutvecklingen skedde också för enskilda lärare, eller 

en mindre grupp lärare för specifika elever. En skolkurator beskrev det såhär: 

 

Jag är ju en person som de (eleverna) inte har så mycket relation till, så det kan vara klokt 

att jobba med de relationer som finns. Så att de relationerna blir bärande relationer, det är 

också förebyggande arbete. 

 

Med att ”jobba med de relationer som finns” menade skolkuratorn relationen mellan elev och 

lärare och mellan elev och elev. Genom att skolkuratorerna arbetade på detta sätt arbetade de 

med eleven utifrån elevens kontext och med elevens närmsta relationer. Skolkuratorerna 

arbetade i ett större system som innebar hela skolan med lärare, elever, elevhälsan och 

rektorn, samt med socialtjänsten utanför skolans system. Lärarna å andra sidan arbetade enligt 

intervjupersonerna inom ett mindre system bestående de av enbart lärare. På så sätt går det att 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv tänka att skolkuratorerna kunde iaktta lärarna och deras 

system eftersom skolkuratorerna stod utanför lärarnas mindre system. Ett annat 

kompetensutvecklingsområde var att en skolkurator undervisade alla lärarna i kommunen om 

en metod kallad Collaborative Problem Solving. Skolkuratorn ansåg att om lärarna fick 

kunskap om att arbeta främjande, det vill säga att uppmuntra och förstärka de positiva 

skyddsfaktorerna skulle det få eleverna att må bra och det psykosociala klimatet skulle bli 

bättre. På så sätt ansåg skolkuratorn att hen arbetade förebyggande på organisationsnivå. 

Samtliga av de intervjuade skolkuratorerna menade att genom att arbeta med lärarnas 

bemötande gentemot elever, kunde fler elever uppleva att de var sedda och detta var enligt 

skolkuratorerna mycket avgörande för att eleverna skulle må bra och de ansåg att detta var 

förebyggande arbete.  
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Enligt en skolkurator saknade elever som kommer med ”akuta ärenden” bekräftelse från 

vuxna människor och en känsla av att det inte spelar någon roll vad de gör eller säger, den 

starkaste reaktionen från vuxna får eleverna om de är bråkiga. Därför menade skolkuratorn att 

det var viktigt att de vuxna i skolan lyssnade på eleverna för att höja elevernas självkänsla. 

När skolkuratorn pratade om de akuta fallen la kuratorn ansvaret på att det var skolan som 

hade misslyckats att nå ut till eleven istället för att det var eleven som bar ansvaret för 

problemet. Problemet låg då på organisationsnivå och på skolan som helhet. Skolkuratorn 

menade att om lärarna fick kunskap om bemötande skulle de akuta ärendena minska: 

 

Vi bryter ner problem som känns för stora och otympliga för att jobba med. Vi måste 

lyssna på eleven, definiera vad är de vuxnas problem i situationen. Man ser till ett 

helhetsperspektiv. Och lyssnar färdigt på eleven, så känner sig inte eleven överkörd. Det 

är verkligen ett förebyggande arbete. 

 

Utifrån hur skolkuratorerna pratade om elevernas problem går det ur ett systemteoretiskt 

perspektiv att tolka det som att skolkuratorerna fokuserade på helheten och omgivningen, inte 

på eleverna som individer. Skolkuratorerna betonade att det var viktigt för eleverna att hela 

livet fungerade, relationen till föräldrarna, skolgången, vänner, självkänsla med mera. När det 

uppstod dåliga situationer runt en elev, exempelvis att en elev skolkade eller hamnade i 

konflikt ansåg en intervjuad skolkurator att lärarna och elevhälsan skulle tänka ”jaha, hur ska 

vi arbeta så att vi skulle kunna ha undvikit denna situationen”. På så sätt flyttade skolkuratorn 

ansvaret från eleven på individnivå till elevens omgivning av lärare och elevhälsa på 

gruppnivå. 

 

Skolkuratorerna uttryckte att de önskade att de hade möjlighet att arbeta mindre med akuta 

ärenden och mer med förebyggande insatser. Brist på tid var enligt skolkuratorerna ett hinder 

för att arbeta förebyggande. Enligt skolkuratorerna var det svårt att organisera arbetet när för 

många elever behövde akuta samtal och att det då blev svårt att hinna med förebyggande 

arbete. Skolkuratorerna ansåg att de svåraste eleverna att nå var de introverta eleverna. De 

som generellt fick mest stöd på akut nivå var barn med utåtageranden beteenden. Tidsbristen i 

arbetet samt mängden elever per kurator gjorde det svårt för kuratorerna att nå de introverta 

eleverna. Genom att skolkuratorerna skulle kunna arbeta mer förebyggande skulle ett större 

antal elever att nås, även de mer introverta eleverna som annars kunde vara svåra att nå.  

 

Skolkuratorerna arbetade med så kallade rollbyten som de ansåg var förebyggande arbete. 

Två av skolkuratorerna arbetade med att vara i klassrummet under lektionstid, skolkuratorerna 

var en resurs för hela klassen. De var med de elever som hade svårt att sitta stilla medan 

läraren höll i undervisningen men tittade till resten av klassen när eleverna skulle arbeta 

själva. En skolkurator menade att denna metod var förebyggde för att hindra eventuella 

konflikter i klassrummet. Skolkuratorn menade att hen var en resurs för hela klassen och inte 

för enskilda elever. På så sätt menade en skolkurator att stigmatiseringen av barn med 

avvikande beteende skulle minska.  
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När vi jobbar med rollbyten blir det inte lika tydligt att vi jobbar med en specifik elev. Vi 

jobbar tillsammans i den här klassen. Det blir mindre stigmatisering och utanförskap. 

 

Detta arbetssätt blev enligt skolkuratorn både främjande och förebyggande då hen ansåg att 

det undvek att elever som behövde extra stöd skulle bli bråkiga för att de inte fick 

uppmärksamhet. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv skilde inte skolkuratorerna delen från 

helheten utan arbetade med hela klassen. Detta kan tolkas utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv, där förändring behöver ske på grupp eller organisationsnivå. Den intervjuade 

skolkuratorn menade att hen kunde iaktta både läraren, klassens dynamik och de enskilda 

eleverna. De två skolkuratorerna som arbetade med så kallade rollbyten berättade att de 

brukade handleda lärarna efter att de hade varit med i klassrummet på detta sätt. På så sätt 

ansåg de två skolkuratorerna som arbetade med rollbyten att de arbetade förebyggande på 

gruppnivå. 

  

 

En skolkurator berättade om ett sätt som hen arbetade med förebyggande arbete på gruppnivå, 

skolkuratorn höll i gruppsamtal med samtliga elever i årskurs två på lågstadiet. 

Gruppsamtalen handlade om hur man beter sig emot varandra på ett bra sätt och hade ett anti-

mobbningsperspektiv. Under samtalet frågade skolkuratorn eleverna exempelvis hur en bra 

vän skulle vara. Kuratorn upplevde att dessa gruppsamtal fungerade mycket bra, att eleverna 

och lärarna uppskattade dem och hoppades att fler rektorer skulle införa dessa samtal. Enligt 

kuratorn var det rektorerna som beslutade om gruppsamtalen skulle hållas eller inte.  

 

En skolkurator lyfte även fram vikten av att skolan ska stå på en gemensam värdegrund. Det 

vill säga att skolan borde vara tydlig med vad som är okej eller inte. Enligt skolkuratorn 

kunde det uppstå konflikter mellan elever som grundade sig i att de hade uppfostrats i kulturer 

med olika värdegrunder. Därför fanns det en önskan av skolkuratorn att få arbeta fram en 

värdegrund som skolan skulle utgå ifrån och hen trodde att det skulle förhindra och underlätta 

vid konflikter mellan elever. Skolkuratorn menade att detta skulle vara ett främjande arbete 

men också förebyggande då skolan skulle kunna stoppa konflikter i tidigare skede än i akuta 

situationer. Ett exempel på en värdegrund-fråga är att kvinnor och män är jämställda. Dessa 

saker var enligt en kurator viktigt att prata om med eleverna och tydliggöra. 

 

6.2 Skolkuratorns kunskapsfält   

  
Skolkuratorerna beskrev deras kunskapsfält som brett och med ett unikt fokus på helheten. 

Socionomer sitter enligt en intervjuperson på en stor och djup kompetens som är viktig att 

utnyttja: 

 

Som kurator har man en stor kompetens när det gäller de sociala bitarna.  

Det är jätteviktigt att man använder kurators kompetens, som kurator har man större 

kompetens om vad forskningen säger om den delen (socialt arbete). Och har man inte den 

kunskapen får man ta reda på vad forskningen säger. Många skolor jobbar utifrån 

kontraproduktiva metoder. 
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Enligt en skolkurator har skolkuratorer respekt för att beteendeförändringar hos elever kan ta 

lång tid och att det är många faktorer som bidrar till elevens psykiska hälsa. En skolkurator 

beskrev det som att skolkuratorer förstår att det är viktigt för eleven att hen först och främst 

mår bra och är i balans innan eleven kan tillgodogöra sig information och utbildas. Utifrån 

skolkuratorerna var lärarna mer inriktade på att eleverna skulle uppnå kunskapskraven och att 

det var målet för deras arbete.   

  

De intervjuade menade att de hade en speciell kompetens om socialt arbete som var unikt i 

skolans system. Skolkuratorerna var tydliga med att de hade ett psykosocialt 

helhetsperspektiv och att lärarna hade ett pedagogiskt perspektiv. Enligt kuratorerna var de 

medvetna om varandras likheter och vad som skiljer professionerna åt och enligt systemteorin 

är det viktigt med tydlighet mellan olika enheter. Skolkuratorer har också, enligt en 

skolkurator, god kännedom om hur övriga myndigheter i samhället arbetar, exempel polisen, 

socialtjänsten och psykiatrin. En intervjuperson berättade att hen hade arbetat på andra 

myndigheter innan arbetet som kurator och kunde använda sin kompetens från tidigare arbete 

i skolan. Skolkuratorn har till exempel en god kunskap om var en familj eller barnet kan få 

rätt hjälp. Två skolkuratorer berättade att de, genom sin socionomexamen, hade en god 

kunskap om samtalsmetodik och att de under utbildningen har fått träna på hur de själva 

bemöter andra människor. Det var tydligt att intervjupersonerna ansåg att socionomens 

kompetens var unik för skolan och ansåg att det var viktigt att de övriga professionerna fick ta 

del av skolkuratorernas kunskap.  

 

6.3 Bristande samverkan, ett hinder för förebyggande arbete 
 
Samtliga intervjupersoner menade att det fanns det en bristande kunskap hos lärarna om 

elevhälsan och skolkurators uppgift. Lärarna hade enligt intervjupersonerna ofta en felaktig 

bild av hur skolkuratorer arbetar. Det var vanligt att lärarna hade en idé om hur 

skolkuratorerna skulle arbeta och att de kunde bli besvikna på skolkuratorerna när de inte 

arbetade som lärarna tänkt. En kurator beskrev det såhär: 

 

Det blir lite så att lärarna tror att kuratorerna ska fixa de stökiga eleverna. att de ska 

komma på samtal sen blir det bra. sen blir de lugna. Det funkar inte riktigt så.  De som är 

stökiga har ofta någon problematik. det är något pedagogerna måste arbeta med i 

klassrummet. Kuratorn kan hjälpa till med hur det ser ut i klassrummet, att det blir mindre 

konflikter mellan eleven och lärarna. Hitta en struktur tillsammans. Vi måste jobba ihop. 

 

En annan skolkurator beskrev problemet på samma sätt och menade att problemet många 

gånger är situationsbundet. Det innebär att problemet inte låg hos eleven och att det inte 

skulle hjälpa eleven om denne får enskilda samtal. I det tidigare kapitlet beskrevs hur två 

skolkuratorer arbetade med så kallade rollspel i klassrummet och att de ansåg att det var en 

bra metod. I intervjun framgick det också att det fanns ett motstånd till rollspel ifrån många 

lärare. 
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Ibland tror lärarna att vi (skolkuratorerna) ska fixa allt, men det fungerar inte så. Vi vill 

jobba tillsammans. 

 

Enligt skolkuratorerna skiljde de inte på eleverna och deras beteende med dess omgivning, 

skola och familj. Skolkuratorerna ansåg att de hela tiden såg till helheten mellan eleven och 

sitt sammanhang. Samtliga skolkuratorer berättade att det inte nödvändigtvis hjälpte eleven 

med enskilda samtal att kunna koncentrera sig bättre i klassrummet om denne hade svårt att 

koncentrera sig i klassrummet eller ofta hamnade i bråk med läraren. Inom systemteorin krävs 

det att individens omgivning förändras för att individen ska förändras. 

 

De barnen som uppfattas som mer utåtagerande har ofta en problematik i bakgrunden och 

det är något som pedagogerna måste jobba med i klassrummet. Då kan kuratorn hjälpa till 

med att skapa en bättre struktur i klassrummet så att eleven ska fungera bättre och det ska 

bli mindre konflikter. Om det är en bra struktur mår eleverna bättre. 

 

Skolkuratorerna uttryckte att de var missnöjda över lärarnas kunskap om elevhälsan. En 

vanlig uppfattning hos lärarna var att skolkuratorerna erbjuder behandling, exempel trauma-

behandling, vilket de inte gör. Samtliga skolkuratorer nämnde också att lärarna ofta hade en 

mycket oklar bild av vad elevernas problem är och vad de behöver för hjälp. En kurator 

uttryckte till och med att det inte var självklart att lärare visste vad elevhälsan var för något 

eller att det fanns. Desto bättre samverkan det var mellan lärarna och elevhälsan ju bättre blev 

det för eleverna. Såhär beskrev en kurator det: 

 

Lärarna har ofta en diffus bild över vad eleverna behöver, eller en oklar bild av vad de 

olika professionerna har att erbjuda. Vad är kuratorns kompetensarbete? Ofta är det så att 

man tänker att en elev har ett problem och behöver prata med någon, och då tänker de 

ofta på kuratorn. Men många gånger behöver de behandling och det erbjuder inte 

kuratorn. Många problem uppstår i en situation, och då är det personerna som är med i 

situationen som kan lösa problemen. 

 

En annan av de intervjuade skolkuratorerna poängterade att alla elever som behövde prata 

med skolkuratorn skulle vara skolrelaterade och hade de andra problem skulle de hänvisas till 

psykiatrin.  

 

Ett vanligt missförstånd hos lärarna är att eleverna kan komma till oss om allt, men 

kuratorn ska bara jobba med skolrelaterade problem. Sömnproblem är ett vanligt problem 

som är kopplat till skolan. Men har det inte med skolan att göra ska de söka hjälp hos 

andra instanser i samhället, exempel hos BUP (barn och ungdomspsykiatrin) eller hos 

socialtjänsten.  

 

Det går att koppla systemteorin till detta då det är viktigt att varje nivå, enhet är medveten om 

vad enhetens uppgift är. Skolkuratorerna förklarade också att lärarna hade en dålig kunskap 

om vad samhället erbjuder för hjälp och vart det går att vända sig för olika problem. En 

kurator beskrev hur denne upplevde att lärarna tyckte illa om kuratorn på grund av att de inte 

förstod sättet kuratorn arbetade på: 
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De brukar bli lite sura på mig när jag inte gör som de vill, då kan dom muttra lite, det är 

många pedagoger som inte gillar mig. 

 

Tillskillnad från samverkan mellan skolkuratorer och lärare fungerade samverkan inom 

elevhälsan bättre. En skolkurator berättade att om det var så att det saknades någon profession 

från elevhälsan under ett möte skulle de andra i elevhälsan kunna svara på hur den 

professionen arbetar, på grund av att de hade så god kontakt med varandra. Två av 

skolkuratorerna satt i samma lokal som övriga elevhälsan och därför blev relationen dem 

emellan naturlig. En skolkurator satt i en annan lokal än elevhälsan men upplevde också att 

samverkan inom elevhälsan fungerade mycket bra. Eftersom elevhälsan inte bestod av så 

många personer kunde de snabbt anordna ett möte när de ville ha hjälp från sina kollegor om 

hur de skulle arbeta runt vissa elever. Skolkuratorerna förmedlade att övriga professioner i 

elevhälsan uppskattade skolkuratorernas kunskap. Skolkuratorerna berättade att de hade 

planerade möten med elevhälsan men att de lätt kunde kontakta varandra om de ville fråga 

saker eller bara bolla med varandra.  

                        

6.4 Rektorns tydlighet och engagemang, en förutsättning för 

förebyggande arbete 
 
Samtliga intervjupersoner betonade rektorns viktiga roll som ledare för det förebyggande 

arbetet. För att skolkuratorerna skulle ha förutsättningar för att arbeta förebyggande var det en 

förutsättning att rektorn var tydlig och strukturerad. Enligt kuratorerna var rektorerna deras 

uppdragsgivare och de som bestämde vad skolkuratorerna skulle prioritera. Rektorer som inte 

prioriterade skolkuratorns arbete gjorde att exempelvis skolkuratorer inte fick tillräcklig 

information för att sköta sitt arbete på bästa sätt och de som fick lida av det var eleverna. 

Rektorerna var också ansvariga för att bestämma hur många kuratorer det behövdes på deras 

skolor. Skolkuratorerna uttryckte att det var svårt att strukturera sitt förebyggande arbete när 

antalet elever var för många. Det höga antalet elever innebar att det stundtals kunde vara lugnt 

med få akuta insatser men att det fort kunde bli stressigt och ostrukturerat om många elever 

behövde akuta åtgärder samtidigt. Konsekvensen av detta var att det blev svårt för 

skolkuratorerna att planera ett förebyggande arbete  

 

Möjligheten att arbeta förebyggande beror på om rektorn vill prioritera det och om lärarna 

vet vad elevhälsan är och hur vi arbetar.  

 

Rektorerna var också ansvariga för att samverkan mellan skolkuratorerna och lärarna 

fungerade. Enligt intervjupersonerna var vissa rektorer noga med att ha regelbundna möten 

mellan alla yrkesroller i skolan vilket stärkte relationerna och information om hur de olika 

yrkesrollerna arbetar i skolan blev tydligare för alla. I de fall då rektorerna gav vaga 

arbetsuppgifter och slumpvis hade möten var relationen till lärarna sämre. En skolkurator 

betonade särskilt vikten av kontinuitet och att ha bestämda tider för möten. De skolkuratorer 

som har intervjuats hade både intern och extern handledning samt utvärdering med sina 

rektorer. En skolkurator arbetade med fyra olika rektorer och detta innebar också att alla fyra 
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arbetade mycket olika och det kunde vara krävande för skolkuratorn att anpassa sig efter fyra 

olika rektorer och fyra olika sätt att arbeta. 

 

7. Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att få en fördjupad förståelse för hur skolkurator arbetar med 

förebyggande arbete.  Uppsatsen har försökt besvara frågeställningarna vilka hinder och 

möjligheter det finns för skolkuratorer att arbeta förebyggande och i vilken omfattning 

skolkuratorer arbetar förebyggande. Detta kapitel kommer att presentera det viktigaste från 

resultaten i studien och diskutera utifrån tidigare forskning. 

 

Skollagen är för vag angående vad som innebär med förebyggande arbete. Det har varit en 

stor utmaning att förstå skolkuratorers förebyggande arbete på grund av att det saknas en 

tydlig definition på förebyggande arbete. Skollagen 2010:800 definierar inte vad 

förebyggande innebär. Detta leder till att skolkuratorerna själva har en stor frihet men också 

ett ansvar i att själva tolka lagen. Detta stämmer överens med resultatet i Isakssons (2016) 

forskning som visar att skolkuratorer är ensamma i sin profession och i sitt sociala perspektiv 

eftersom de befinner sig i en skolmiljö som präglas av lärares pedagogiska förhållningssätt. 

Resultatet i denna uppsats visar också att rektorn som uppdragsgivare är mycket avgörande 

för vad skolkuratorer arbetar med, det innebär att rektorerna också måste göra sin tolkning av 

vad skollagen menar med förebyggande arbete. Avsaknaden av en tydlig definition av 

förebyggande arbete kan därför ses som ett hinder till förebyggande arbete. Som svar på 

frågan om i hur stor omfattning skolkuratorerna arbetade förebyggande måste definitionen av 

förebyggande arbete först göras tydlig. Bristen på en tydlig definition av begreppet gör också 

att det är svårt att jämföra hur det förebyggande arbetet skiljer sig mellan olika skolor. 

Beroende på vilken skola eleverna går på kan de mötas av en elevhälsa som arbetar mycket 

olika.  

 

Som socionomstudent kan jag säga att vi redan under utbildningen undervisas om samverkan 

och att hjälpa klienten där den befinner sig och att hjälpa människor att få ett fungerande liv 

där de är idag, exempelvis inom skolan. Det kan vara en förklaring till varför skolkuratorerna 

inkluderar andra professioner när de definierar förebyggande arbete. 

 

 Intervjupersonerna fick under intervjuerna själva beskriva vad de ansåg vara förebyggande 

arbete. Samtliga skolkuratorer ansåg att förebyggande arbete var att utbilda lärarna. Genom 

att lärarna fick kunskap i bemötande skulle det förhindra eventuella dåliga situationer mellan 

lärare och elever. Intervjupersonerna beskrev att de upplevde ett motstånd från lärarna och att 

lärarna saknade kunskap om hur elevhälsan och skolkuratorer arbetar. Trots att 

kompetensutvecklingen skedde på grupp och organisationsnivå skulle jag hellre kalla arbetet 

för indirekt förebyggande arbete eftersom att skolkuratorerna inte jobbade direkt med 

eleverna.  
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Eftersom mycket av intervjupersonernas svar under intervjuerna handlade om lärare och om 

deras arbete brister uppsatsen i att kunna bemöta skolkuratorernas kritik utifrån lärarnas 

perspektiv. En anledning till att skolkuratorerna uttryckte ett kritiskt förhållningssätt till 

lärarna kan vara att skolkuratorerna var i samma system men inte hade samma perspektiv som 

lärarna. Inom systemteorin är det svårt att granska ett system när man själv är en del av 

systemet (Öquist 2008). En anledning till att skolkuratorerna kunde ha ett utifrån-perspektiv 

mot lärarna var att deras lokaler var placerade en bit ifrån lärarna och i vissa fall i egna hus 

utanför skolorna. Förutom förebyggande arbete som inkluderade lärare var det endast en 

skolkurator som arbetade förebyggande, denna skolkurator hade samtal med elever i årskurs 2 

om hur man är en god vän och samtalade om relationer. Utöver detta krävde det förebyggande 

arbetet engagemang och tid ifrån lärarna. Graham et. al. (2011) ifrågasätter hur mycket man 

kan begära att lärarna ska kunna om psykisk ohälsa eftersom de trots allt främst har ett 

pedagogiskt perspektiv. Det går också att fråga sig hur uppmärksam en lärare kan förväntas 

vara på att eleverna mår dåligt, med tanke på att lärarna har ett stort antal elever att arbeta 

med. En kritik som skolkuratorerna uttryckte mot lärarna var att lärarna var för dåligt insatta i 

elevhälsan och skolkuratorernas arbete. Även om uppsatsen inte kan besvara skolkuratorernas 

kritik utifrån lärarnas perspektiv, visar ändå uppsatsen att en god samverkan är en 

förutsättning för att förebyggande arbete ska fungera väl, vilket även var ett av Isakssons 

(2016) resultat i sin avhandling. En förklaring den bristande samverkan som beskrivs av 

kuratorerna kan enligt mig själv vara bristen på tydlighet i skollagen och att rektorerna och 

skolkuratorerna enskilt behöver tolka lagen. Därför kan det vara svårt att begära att lärarna 

ska ha koll på hur elevhälsan fungerar. För att få en god samverkan krävs det att rektorn som 

organisationens ledare strukturerar upp elevhälsan noga.   

 

Rektorns engagemang och prioritering av förebyggande arbete kan precis som samverkan 

både vara en möjlighet eller ett hinder. De skolkuratorer som hade flera olika rektorer som 

arbetsgivare uttryckte att det var ett hinder för att arbeta förebyggande då det blev rörigt och 

svårt att strukturera sitt arbete utifrån sina olika arbetsgivare. Linbland och Backlunds (2017) 

forskning visade på att ojämna resurser också är ett hinder för att arbeta förebyggande då 

antal elever per skolkurator kan variera mycket. I resultatet framkom det att skolkuratorerna 

efterfrågade förändringar och tydligare instruktioner på grupp och organisationsnivå för att få 

större möjlighet till att arbeta förebyggande. Genom att skolan skulle kunna förbättra 

strukturen på den organisatoriska nivån skulle detta kunna hjälpa fler skolkuratorer att planera 

sin tid bättre, då många skolkuratorer upplever att tiden idag inte räcker till mer än till akuta 

insatser. Genom att utveckla det organisatoriska arbetet och förstärka det som ger elevhälsan 

möjligheter till att arbeta förebyggande, kan problemen för eleverna på individnivå minska.    

 

Utifrån en skolkurator var det viktigt att alla problem som eleverna kom med var 

skolrelaterade. Men var går gränsen mellan att leva med psykisk ohälsa till att det ska påverka 

skolan? Om skolan ska arbeta förebyggande bör väl eleverna få hjälp innan måendet börjar 

påverka skolan? Jag anser att det är problematiskt att enbart erbjuda elever stöd som har 

skolrelaterade problem eftersom det förebyggande arbetet ska ske innan det oönskade 

problemet uppkommer. Framförallt är frågan, vad blir bäst för eleverna?  
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7.1 Vidare forskning 
 
Då det saknas mycket forskning om skolkuratorers arbete anser jag att det finns många frågor 

som återstår att besvaras. En naturlig fortsättning på denna uppsatsen hade varit att intervjua 

rektorer och se hur de ser på skolkuratorns och elevhälsans arbete i skolan. Ett annat 

intressant perspektiv som saknas är elev-perspektivet, vilket stöd vill eleverna ha ifrån 

skolkuratorerna? Med tanke på det höga antalet nyanlända barn som kom till Sverige 2015 

skulle det vara intressant att läsa om hur skolan och elevhälsan hanterade och fortfarande 

arbetar för att de eleverna ska må bra i skolan. Novus undersökning (2015) visade att 

skolkuratorer har fått ökad arbetsbelastning på grund av att många ensamkommande är i stort 

behov av stöd.  
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Bilaga 1 

 
 

 

Informationsbrev om och förfrågan om deltagande i: 

 

Skolkurators profession och förebyggande arbete 

-  Hinder och möjligheter 
 

Studien är en C-uppsats på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Syftet är att få en 

fördjupad förståelse för skolkuratorns profession och att undersöka hur skolkuratorer arbetar 

förebyggande. Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ner. Alla intervjupersoner 

kommer att vara anonyma och all information kommer att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultat till enskilda personer. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. När uppsatsen är godkänd och klar finns den tillgänglig att nå på 

www.uppsatser.se. Endast Lena Blommendahl kommer att ha tillgång till inspelningarna och 

dessa kommer att kasseras när uppgiften är godkänd och klar. Ansvariga för uppsatsen är 

Lena Blommendahl och handledare Joakim Isaksson, du är välkommen att kontakta oss om 

du har några frågor.  

 

 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 

Underskrift intervjuperson: _______________________Ort/Datum:____________________ 

 

Underskrift student:_____________________________Ort/Datum_____________________ 

 

 

 

 

Student: Lena Blommendahl    

Handledare: Joakim Isaksson 

Instutition för socialt arbete  

Umeå Universitet  
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Bilaga 2          Intervju 

 

         Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

• Hur många skolor jobbar du på? Hur många elever?  

• Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?  

• Hur går det till när en elev vill komma i kontakt med dig? De ska kontakta läraren, 

ansökan till rektorn, rektorn tar upp med elevhälsan. Elevhälsan bestämmer om den 

ska få träffa kurator 

• Vem hänvisar eleven till dig? 

• Flera rektorer, ibland svårt för olika rektorer jobbar olika, olika kompetens  

 

           Skolkuratorns profession  

• Har du en arbetsbeskrivning? Om ja, vad står det i din arbetsbeskrivning? 

• Vad är din roll som skolkurator?  

• Hur samverkar du med övriga professioner inom elevhälsan?  Träffas på möte en gång 

i veckan, ta upp. Träffas bara på mötet.  

• Vad kan en socionom tillföra kunskapsmässigt i elevhälsan?  

• Vad förväntar sig övriga professioner i skolan av dig som kurator? 

• Vad önskar du att du gjorde mer och mindre av på arbetet?  

 

           Förebyggande arbete 

• Enligt skollagen ska elevhälsan främst arbeta förebyggande, hur ser du på det?  

• Hur mycket arbetar du förebyggande?  

• Kan du ge exempel på hur du kan arbeta förebyggande?  

• Vad har du för förutsättningar för att arbeta förebyggande? 

• Har du några hinder från att arbeta förebyggande? 650 elever med stort behov av 

stöttning, när de behoven yttrar sig hinns inte det förebyggande med.  

• Vad skulle behöva förändras så att du skulle kunna jobba mer förebyggande?  

 

          Vilka barn som kommer i kontakt 

• Vilka barn kommer till dig? Skolrelaterade skolproblematik, generellt. De som inte 

har något med skolan att göra ska hänvisas till psykiatrin.  

• Finns det någon grupp av barn som du skulle vilja komma i kontakt med men som inte 

söker sig till dig?  

• Hur vanligt är det att du är i kontakt med barnens föräldrar? 

• Vad gör att föräldrarna blir inkopplade? 

 

          Utvärdering och stöd till kuratorn 

• Får du handledning?  

• Hur utvärderas ditt arbete?   

• Vem vänder du dig till om du behöver stöd i ditt arbete? 

Hur mycket kontakt har du med andra skolkuratorer?   


