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Sammanfattning  
Tidigare forskning visar att det finns viss problematik i samverkan mellan skolkuratorer och 
lärare. Faktorer som kan påverkan samverkan som tagits upp i tidigare forskning är 
handlingsutrymmet och otydliga arbetsroller. 
Denna studie behandlar fem skolkuratorers uppfattningar kring hur samverkan ser ut och 
fungerar med lärarna på deras skolor, samt vad som påverkar samverkan. Studien bygger på 
fem semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer i Umeå kommun. Resultatet av 
intervjuerna bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod som syftar till 
att finna bakomliggande teman i materialet (Bryman, 2008). Analysering av materialet 
gjordes med hjälp av olika teoretiska begrepp, exempelvis rollkonflikter. 
Resultatet visar att inom samverkan mellan skolkuratorer och lärare fanns det svårigheter till 
följd av det formella handlingsutrymmet. Skolkuratorerna ansåg att de inte gavs tillräckligt 
med tid och möjligheter för att arbeta som de själva önskade.  
Gränsarbetet mellan de två professionerna var ännu en faktor som visade sig ha en betydande 
roll i relation till samverkan. Anledningen till att detta anses vara ett problem är att 
skolkuratorerna menar att arbetsrollerna är otydliga och att de inte vet vem som ska göra vad. 
Svårigheter inom samverkan kan också uppstå i samband med hur de personliga faktorerna 
ser ut mellan de två professionerna. Sammanfattningsvis visar studien på att trots att det finns 
många faktorer som har en påverkan på samverkan härstammar stora delar av problematiken i 
hur det formella handlingsutrymmet fungerar och ser ut.  
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1. Inledning  
1 augusti 2010 trädde den nya skollagen i kraft och ersatte då skollagen som funnits sedan 
1985. I den nya skollagens andra kapitel presenteras begreppet elevhälsa, vars uppgift är att 
stödja den pedagogiska verksamhet som finns i skolan. Tanken är att elevhälsan ska arbeta 
och fungera med sin specialkompetens till att skolans mål uppnås tillsammans med skolans 
andra organisatoriska delar. Elevhälsans arbete ska främja en god miljö för elevernas 
personliga utveckling såväl som kunskapsutveckling (Johnsson, 2013). 
Elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagoger och 
skolkuratorer (Isaksson, 2014). I en skolkurators arbetsuppgifter ingår det bland annat att ge 
handledning och konsultation till skolpersonal, samt bidra med ett socialt och psykosocialt 
perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten som en del av elevhälsans 
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag (Backlund, 2007).  
 
Både elever och lärare anser att skolkuratorns roll är mycket viktig för elevernas välmående 
och utveckling, samt att 55% av rektorerna på högstadieskolorna vill öka skolkuratorernas 
arbetstimmar (Akademikerförbundet SSR, 2014). 75% av de 631 skolkuratorerna som 
medverkade i Akademikerförbundet SSR´s kartläggning (2016) sa att 90% av tiden inte kan 
utföra sitt arbete efter planering och måste välja bort sitt förebyggande arbete på grund av 
tidsbrist. Trots att det långsiktiga arbetet gällande förebyggande och hälsofrämjande insatser 
skulle förstärkas i den nya elevhälsan, blev det istället underprioriterat. På var femte skola 
hann skolkuratorn inte alls med det förebyggande arbetet. Då 56% av skolkuratorerna som 
SSR intervjuade i sin kartläggning arbetade på två eller fler skolor så anser vi att det skapar en 
stor problematik i skolkuratorernas arbete och möjligheter. Eftersom det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet hamnar i skymundan så kan det också påverka hur samverkan 
tillsammans med lärarlaget ser ut på skolorna.  
 
En studie som genomfördes av Isaksson & Larsson (2017) visar på att trots den gemensamma 
uppfattningen om skolkuratorns behov i skolan så finns det olika föreställningar kring 
arbetsuppgifterna hos de olika professionerna. Forskningen visade på att lärarna såg 
skolkuratorer som en person besvärliga elever blir hänvisade till, för att i sin tur fokusera på 
det pedagogiska arbetet i klassrummet. Denna syn på skolkuratorers arbetsuppgift framstod 
som självklar för många av lärarna medan skolkuratorerna själva sa sig emot denna 
beskrivning av deras arbetsuppgifter. Det framgick även att mycket spänningar fanns då lärare 
inte tyckte att skolkuratorerna tog hänsyn till det pedagogiska arbetet som utförs. 
Skolkuratorerna menade på att lärarna hade en viss tendens till att se elevernas problem som 
helt fristående från de arbetet som utfördes i klassrummet. Denna studie visar också på att 
lärarna valde att kontakta kollegor och/eller rektorer om sociala problem uppstod i 
klassrummet, istället för att söka sig till skolkuratorn för råd och hjälp. Fortsättningsvis ledde 
detta till att det pedagogiska arbetet separerades från det psykosociala istället för att arbeta 
tillsammans. Både skolkuratorer och lärare uttryckte att de hade svårt att veta vem som skulle 
göra vad i många fall och att de upplevde att deras arbetsuppgifter överlappade varandra. 
Dessa svårigheter kunde leda till att samverkan mellan de olika professionerna inte alltid 
optimerades då de arbetade utifrån olika arbetssätt. 
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Utifrån tidigare forskning har vi valt att undersöka samverkan mellan skolkuratorer och lärare 
i Umeå kommun ur skolkuratorns perspektiv.  
Anledningen till varför vi valt att undersöka samverkan är för att vi ser en lucka i forskningen 
som finns idag, vi kommer också undersöka skolkuratorns handlingsutrymme som en del av 
samverkan. I jämförelse med andra professioner inom elevhälsan så är skolkuratorns roll 
fortfarande relativt outforskat. Trots att det till viss utsträckning finns tidigare forskning kring 
området vill vi belysa ämnet med mer djup och fokusera på frågorna hur och varför 
samverkan är som den är idag. Vi hoppas att genom denna studie kunna skapa ett ytterligare 
komplement till hur samverkansarbetet kan bli bättre mellan skolkuratorer och lärare.   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ur skolkuratorers perspektiv undersöka hur samverkan ser ut 
praktiskt och teoretiskt, tillsammans med lärare på grundskolan.  
 

• Hur upplever skolkuratorerna att samverkan med lärarna är? 
 

• Hur upplever skolkuratorerna att deras handlingsutrymme ser ut?  
 

• Finns det faktorer som kan hämma eller främja samverkansarbetet med lärarna ur 
skolkuratorns perspektiv? 

 

2. Begreppsdefinitioner  
2.1 Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme är något som ger en möjlighet till att välja hur man ska agera utifrån det 
som organisationen och dess uppdrag ger. Den professionellas kompetens innehar en 
möjlighet till att kunna påverka det utrymmet som ges, alltså att handlingsutrymme är något 
som med hjälp av samspel skapas mellan professionella och organisationen (Svensson, 
Johansson, & Laanemets, 2008).  
 
2.2 Samverkan 
Begreppet samverkan betyder att personer, som i de flesta fall har olika förutsättningar och 
utbildningar verkar och jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Att samverka handlar om 
att tillsammans med andra individer i en grupp utför målinriktade och medvetna handlingar 
utifrån ett problem och ett syfte. (Danermark, 2000). 
 
2.3 Skolkurator 
Skolkuratorn klev in som ensam i sin profession i en värld dominerad av lärarprofessionen i 
början av 1940-talet. Sedan dess har fler och fler skolkuratorer anställts och 2009 fanns det 
1707 anställda skolkuratorer runt om i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Skolkuratorns 
yrkesroll stärks mer och mer och i samband med den nya skollagen (SFS 2010:800) blev 
skolkuratorns del i skolan mer tydlig (Isaksson, 2016). Arbetssättet som en skolkurator arbetar 
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utifrån bygger på bemötande, relationer och kommunikation. De arbetar i samverkan med 
eleven i deras nätverk och helhetssyn, samt arbetar utifrån elevens sammanhang. Skolkuratorn 
ska tillsammans med skolans andra professioner arbeta för att garantera att eleven får tillgång 
till psykosocial kompetens likväl som den pedagogiska kompetensen. Det ska därför finnas 
rutiner för hur skolans olika professioner samverkar med varandra för att nå elevens 
utvecklingsmål (SSR, 2014).  
 

3. Bakgrund 
Under detta kapitel kommer både den gamla såväl som den nya skollagen att presenteras för 
att få en översikt över hur skolkuratorn arbetsroll har sett ur och förändrats. För att förstå hur 
en skolkurators handlingsutrymme är uppbyggt och för att förstå hur samverkansarbetet är 
tänkt att gå till finns det relevans i att beskriva skolkuratorns roll och funktion utifrån 
skollagen.  
 
3.1 Skolkuratorns roll och funktion utifrån skollagen- då och nu 
Tidigare var elevhälsan uppdelad i olika grupper, skolhälsovården och elevvården. 
Skolhälsovården syftade mer till den medicinska grenen av den nuvarande elevhälsan och 
elevvården bestod av skolkuratorer, psykologer och specialpedagoger (Johnsson, 2013). 
Att arbeta som skolkurator kunde av D-Wester (2005) beskrivas som komplext då man skulle 
arbeta både utifrån ett individperspektiv för att kunna fånga upp och stötta eleverna i deras 
egna behov, men också arbeta förebyggande för att skapa en bra miljö för elevernas 
utveckling. Skolkuratorn hade till uppgift innan den nya skollagen att;  
1. Göra en kartläggning av enskild elev utifrån ett skolsocialt perspektiv  
2. Ha flerpartssamtal med elev-förälder-lärare-nätverk  
3. Ha stöd och behandlingssamtal med enskild elev 
4. Arbeta i grupper och klasser av elever - gruppsamtal  
5. Ge handledning och konsultation till personalen på skolan 
6. Arbeta med värdegrundsarbete 
7. Krishantering  
Dessa sju arbetsuppgifter skiljer sig inte från de nuvarande uppgifterna som en skolkurator 
har. Det som skiljer sig åt är att skolkuratorer tillsammans med psykologer och 
specialpedagoger, som kallades elevvårdare, sågs som stödfunktioner till skolans pedagogiska 
arbete och fanns inte benämnda i varken läroplan eller skollag. Elevvårdsteamet arbetade med 
handledning och konsultation till lärare och förmedlade sin egna kompetens till lärarna för att 
underlätta arbetet de utförde med barnets utveckling och mognad. Det framgår tydligt att 
dessa arbetsuppgifter som skolkuratorerna gjorde med lärarna var en stödfunktion för lärarnas 
egna arbete och fokus låg inte på samverkan mellan de olika professionerna. (D-Wester, 
2005) 
 
I samband med regeringens proposition (2001/02:14) började resan från elevvård och 
skolhälsovård till en gemensam elevhälsa och i propositionen framgår det att regeringens 
bedömning är att “elevhälsan bör ses som ett eget verksamhetsområde där skolhälsovård, 
elevvård och specialpedagogiska insatser ingår”. Diskussioner om de lagmässiga 
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förändringarna skapades; Hur ska arbetet kring implementeringen och förverkligandet av 
lagens intentioner se ut och gå till. En kartläggning och utvärdering gjordes av skolans egna 
elevhälsoarbete vilket bidrog till att elevhälsans personal fick underlag till vad de, enskilt som 
gemensamt, kan bidra med i skolans utvecklingsarbete i och med den nya skollagen. 
Kompetensutveckling och samverkan är två exempel på kvalitetsområden som i och med 
lagändringen skulle arbetas med. Fokus låg på att genom socionomens roll och funktion, i 
samverkan med elevhälsans övriga komponenter arbeta med ett systematiskt 
förändringsarbete. Något att ha i åtanke är att arbetet som ska främja elevernas fysiska och 
psykiska hälsa inte endast är ett arbete för skolans elevhälsa, utan alla professioner som 
arbetar inom skolväsendet (D-Wester, 2005).  
 
Första augusti 2010 skedde en förändring, den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft och 
elevhälsan var nu ett faktum för skolverksamheten. Ändringarna som gjordes i skollagen 
innebar målsättningar om bättre förutsättningar för hur de olika delarna av själva elevhälsan 
arbetar tillsammans. Men även samverkan mellan elevhälsan och skolans andra funktioner 
och professioner. Det blev ett krav på att elevhälsan ska ha tillgång till den kompetens som 
eleverna behöver för att få det stöd de är i behov av. Detta betyder att den samlade elevhälsan 
nu står för alla insatser som är medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska och det tidigare begreppet elevvård finns inte längre med i skollagen. Den 
samlade elevhälsan ska nu, till skillnad från tidigare när de skulle stötta det pedagogiska 
arbetet, fungera som ett komplement. Istället ska de tillsammans med skolans andra 
professioner göra det pedagogiska arbetet fullständigt (Johnsson, 2013). 
 

4. Tidigare forskning  
Under detta kapitel kommer tidigare forskning kring skolkuratorns roll och funktion i såväl 
den gamla som den nya skollagen, skolkuratorns handlingsutrymme samt samverkan mellan 
skolkuratorer och andra professioner i skolan tas upp. 
 
4.1 Samverkan i relation till den nya skollagen  
Skollagens relevans i denna studie blir aktuell i och med hur skolkuratorns roll har utvecklats 
genom skollagsändringen. Då fokus i denna studie ligger i att undersöka samverkan mellan 
skolkuratorer och lärare blir det tydligt varför en beskrivning av skollagen är relevant.  
 
I den nya skollagen framgår det att elevhälsan ska arbeta med både individuella och generella 
insatser. I de riktade individuella insatserna har personalen inom elevhälsan ett ansvar att 
undanröja möjliga hinder som kan finnas för elevens utveckling och lärande. Arbetet kring 
elevernas arbetsmiljö och att skapa trygga och goda villkor för uppväxt är en del av 
elevhälsans generellt riktade insatser. Det är en förutsättning att samverkan mellan elevhälsan 
och resterande professioner i skolan fungerar väl för att både de individuella och generella 
insatserna ska kunna maximeras. Samverkan mellan lärare och elevhälsan är särskilt viktig 
när det handlar om särskilt stöd till en elev. Vikten av samverkan mellan skolans olika 
professioner lyfts fram som en nödvändighet i skolan (Johnsson, 2013). I skolmiljön går 
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hälsan hos eleven och lärandet hand i hand och relationen mellan alla aktörer på skolan som 
präglas av ömsesidig respekt och stöd kännetecknar ett gott skolklimat (D-Wester, 2005).  
De faktorer som är väsentliga för elevernas lärande och växande i det pedagogiska arbetet är 
detsamma som de faktorer som påverkar deras hälsa och allmänna välbefinnande. Detta 
betyder att de olika professionerna i skolan inte kan arbeta skilt från varandra, utan istället ska 
de integrera och arbeta tillsammans med sina olika verksamheter till en helhet (Johnsson, 
2013).  
 
4.2 Handlingsutrymme  
Handlingsutrymmet får sin relevans i denna studie genom att tidigare forskning har visat på 
att det finns begränsningar i skolkuratorers handlingsutrymme, samt att kunna se vilka dessa 
begränsningar är. Detta kan i sin tur vara en intressant aspekt i diskussionen kring samverkan. 
 
I tidigare forskning gällande handlingsutrymmet har det skolkurativa området berörts av 
Backlund (2007). Backlund har utfört två delstudier det har bland annat visats på att 
skolkuratorer har en svag självbestämmanderätt, samt att de har uppfattats ha en låg 
legitimitet jämfört med andra professioner. Forskning har visat på att det finns en problematik 
i att ha en specialfunktion som skolkurator. Att också vara ensam företrädare för denna 
profession i en verksamhet som är uppbyggd med ett fokus till en annan dominant profession 
med ett annat yrke och uppdrag, gör det ännu mer problematiskt (Backlund, 2007). Ett kritiskt 
förhållningssätt är ett måste gällande denna avhandling. Detta eftersom studien genomfördes 
2007 och ändringar i det skolkurativa arbetet har skett genom skollagsändringen 2010.  
 
Isaksson (2014) har tidigare genomfört 12 stycken intervjuer med skolkuratorer angående 
deras handlingsutrymme. Intervjupersonerna i studien är från såväl storstads-, mellanstora- 
och glesbyggds-kommuner. Fokus låg i att hitta gränser i skolkuratorernas handlingsutrymme 
och här fann hon fem kategorier som stod ut i frågan om gränser. Dessa begränsande 
kategorier var ”Lagar och regleringar”, ”Organisering och resurser”, “Chefer”, “Lärare” 
och “Yrkesgrupper inom elevhälsan”. De kategorier som kommer att beskrivas nedan är; 
Lagar och regleringar, Organisering och resurser samt Lärare, detta på grund av deras 
relevans för studien. De andra kategorierna har valts bort på grund av att studien inte syftar 
till att titta på chefer och andra yrkesgrupper inom elevhälsan i relation till samverkan. De två 
förstnämnda hade ett fokus i det formella handlingsutrymmet och den sistnämnda i det 
informella handlingsutrymmet. Lagar och regleringar hade ett fokus i relevanta lagar och hur 
de begränsade skolkuratorn i dennes arbete, exempel kunde vara skollagen, sekretesslagen 
och de styrdokument som fanns på arbetsplatsen och i deras arbetsuppgifter. Skolkuratorerna 
såg speciellt sekretessen som ett hinder till samverkan med lärare genom att 
kommunikationen gällande elever blev begränsad. Organisering och resurser handlade i sin 
tur om de organisatoriska förutsättningarna, exempelvis det geografiska avståndet mellan 
skolor och hur många skolkuratorer det fanns tillgång till på varje skola. Skolkuratorerna i 
undersökningen benämnde nedskärningar i budgeten, vilket ledde till att de ekonomiska 
resurserna minskade och påverkade deras handlingsutrymme. Samverkan med lärare var 
svårare, men också med andra professioner inom elevhälsan. Samtidigt som detta skedde, 
uppgavs också behovet av samverkan öka. Lärare var en kategori där det nämndes att 
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skolkuratorerna fann lärarlaget vara den grupp som höll dem mest upptagna. Här framkom det 
att skolkuratorerna kunde känna sig begränsade i förhandlingar med lärarlaget, att det fanns 
spänningar mellan professionerna gällande elevers behov, insatser och förväntade resultat. 
Här fanns det olika uppfattningar till varför en skolkurator fanns i skolan. En av 
skolkuratorerna beskrev det som att lärarna tyckte att skolkuratorerna fanns till för att 
underlätta för dem, medan skolkuratorerna själva sa att deras uppgift var att underlätta för 
eleverna. Under denna kategori framgick det att lärare hade andra förväntningar på det 
skolkurativa arbetet än vad skolkuratorerna själva hade (Isaksson, 2014). Eftersom Isaksson 
använt sig av flera olika kommuntyper i hennes studie behövs ett kritiskt förhållningssätt till 
resultatet från Isakssons studie. Detta eftersom denna studie endast vänder sig till en typ av 
kommun och spridningen i svaren kring samverkan kan skilja sig åt.  
 
4.3 Samverkan inom skolan 
Att använda sig av tidigare forskning gällande samverkan inom skolan har stor relevans för 
studien. Denna eftersom samverkan är en central del genom studiens gång.  
 
Backlund (2007) har i sin avhandling funnit en problematik i samverkan mellan 
elevvårdspersonal och den övriga personalen på skolan. Här adresserades en ömsesidig 
skepticism mellan elevvårdspersonal och lärare samt vad funktionerna med deras arbetsroller 
innebar. Skolkuratorer och specialpedagoger var professioner som man kallade in eller 
lämnade över till i enskilda ärenden. Det framkom också att elevvårdspersonalen uppfattade 
sig själva som en resurs till barnen främst, även om de förväntades att också vara en resurs till 
lärare som behövde stöd. Backlund menade att detta dubbla uppdrag kunde vara en risk i och 
med att lärare använde elevvårdspersonalen som ångestreducerande. Lärarna försökte ofta 
påverka elevvårdspersonalens insatser istället för att få tillgång till redskap för att kunna agera 
själva. Skolkuratorerna var omringade av olika legitimerade professionsroller i skolan. De 
upplevde att de har en låg status inom skolan i stort, men också inom själva elevvården och att 
andra professioner i stor utsträckning kunde påverka skolkuratorernas arbete och sätta 
agendan. Det fanns en förväntan på skolkuratorerna att de skulle ta på sig rollen att vara 
avlastande för lärarna och då kunna garantera att undervisningen skulle kunna fortsätta utan 
störningar. Studien visade på att lärarna hade en önskan om att skolkuratorerna skulle ta över 
de elever som hade problem, kunna lösa problemet och kunna återställa eleven i ett 
“undervisningsbart skick”. 
 
I senare forskning som genomförts av Isaksson & Larsson (2017) som gjordes efter 
skollagsändringen har det visat på att lärarna tyckte att skolkuratorerna hade en viktig roll i 
elevernas välmående på skolan. Lärarna såg sig själva som personer med en auktoritär 
position genom att de var de som sätter betygen och kanske inte är den första som eleverna 
vill prata med. Därför såg de skolkuratorerna som en viktig del i skolan. De uppfattade sig 
som en fristående part från det huvudsakliga elevhälsoarbetet genom sin auktoritära position, 
medan skolkuratorerna såg det mer som att ett samarbete mellan lärare och skolkurator borde 
finnas. Det framkom också att lärarna såg på skolkuratorerna som någon att vända sig till när 
en elev behövde ett emotionellt stöd så att lärarna själva kunde lägga sitt fokus på 
undervisningen istället. Studien visade också på att skolkuratorn blev involverad i elevernas 



 

 

7 

välmående till viss del, lärarna kom till skolkuratorerna när det fanns en problematik i elevens 
välmående när det kunde handla om familj, det som skedde utanför skolan eller det som 
skedde i elevens omgivning. Men gällande det som kunde ske i klassrummet som berörde 
lärandet och undervisningen så vände sig lärarna istället till sina lärarkollegor eller rektorn. 
Det ansågs inte vara inom skolkuratorns jurisdiktion och många av lärarna såg det istället som 
att de själva kunde hantera det med sina kollegor, istället för att de vände sig till skolkuratorn 
för råd och hjälp (Isaksson & Larsson 2017). Liknande resultat framkom i en studie av Dr 
Meenu Anand (2010) i Delhi. Författaren använde sig utav både kvalitativa och kvantitativa 
metoder för att samla in det empiriska materialet. Resultatet visade på att 78% av lärarna som 
intervjuades hade en uppfattning om att en skolkurators kompetens behövs i skolan, samt att 
mer än hälften tyckte att skolkuratorerna hade en viktig roll i att vägleda eleverna. Dock 
visade resultatet också på att endast en tredjedel av lärarna faktiskt vänder sig till skolkuratorn 
för hjälp och stöd gällande elever. 
 
Precis som nämns tidigare under rubriken handlingsutrymme måste ett kritiskt förhållningsätt 
finnas, därför att studien av Backlund genomfördes innan skollagsändringen då samverkan 
inte hade en lika central roll av skollagen som den beskrivs vara idag. Detta måste hållas i 
åtanke när resultaten av studien diskuteras. Denna studie är kritiskt till hur Isaksson & 
Larsson väljer att framställa hur lärarna vänder sig till lärarkollegor gällande lärandet i 
klassrummet istället för skolkuratorn. Då Isaksson & Larsson framställer sina slutsatser och 
fynd som att lärarna ska vända sig till skolkuratorn med all problematik som de kan möta i 
skolan, oavsett om det handlar om elevhälsoarbete eller ej. Det skapas då en problematik i hur 
väl det går att använda sig av denna tidigare forskning som en beskrivning av hur samverkan 
ser ut mellan de olika professionerna.  
 
Det skolsociala arbetet kan beskrivas av Backlund (2017) som en konfliktladdad domän. En 
verksamhetsdomän kan tolkas som en typ av direkta uppgifter inom ett visst arbetsområde, 
men också som olika anspråk som görs inom det specifika området på vem som ska göra vad 
utifrån olika kunskapsanspråk. Uppgifter som har en social karaktär i skolans miljö kan ses 
som en typ av verksamhetsdomän, här råder det ofta domänkonflikter som i största del 
handlar om att slippa för det direkta arbetet med elever och föräldrar snarare än tvärtom. 
Exempel kan vara vem är det som ska ta ansvaret för det “svåra samtalet” med 
elever/föräldrar, vem är det som ska arbeta med de elever som inte går till skolan samt med 
frågor som berör den sociala miljön i skolan. Elevhälsan kan ha en ambition om att arbeta 
tillsammans med lärare genom konsultation eller handledning, medan lärarna själva kan ha en 
uppfattning om att dem kan lämna över ansvaret till elevhälsans professioner (Backlund, 
2017). 
 
En fallstudie av Linblad & Backlund (2017) har visat att det fanns ett behov av och en brist på 
själva samverkan kring utformandet av de förebyggande och hälsofrämjande insatserna. Det 
var väldigt viktigt att de som samverkade hade ett tydligt mål tillsammans och visste om sina 
målgrupper, samt att det var viktigt att ledningen aktivt stöttade och tog ställning för 
samverkan. Under fallstudien framkom det också att det saknades en samsyn på hur det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet skulle definieras. Strukturer inom samverkan 
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framstod som bristfälliga, samma gällde styrningen av elevhälsans arbete. Exempel på detta 
kunde vara att skolkuratorer inte blev inbjudna till att delta i möten gällande skolfrånvaro eller 
mobbning, men också att själva skolledningen och elevhälsans ledning inte samarbetade 
tillsammans kring utvecklingen av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

5. Metod   
Fokus genom hela studien är att undersöka, ur skolkuratorers egna perspektiv, hur samverkan 
mellan dem själva och lärare ser ut och vad som kan påverka samverkan. 
Bryman (2008) menar att fenomenologin betraktar mänskligt beteende som en produkt av hur 
människor uppfattar och tolkar världen. En forskare som har en fenomenologisk ansats menar, 
att genom personens egna perspektiv kunna förstå innebörden i människans beteende. Vidare 
tar Bryman upp att man som forskare bör, i denna filosofiska inriktning, lägga mer vikt vid 
intervjupersonens uppfattningar än sina egna. Vi arbetar därför utifrån en fenomenologisk 
ansats i vår studie i hopp om att kunna beskriva och förstå skolkuratorns beteende och tankar 
utifrån deras egna perspektiv. Därför har vi valt att använda en kvalitativ metod i detta 
examensarbete. Bryman (2008) beskriver kvalitativ metod som en forskningsstrategi där 
fokus i de flesta fall ligger på ord istället för på kvantifiering vid insamling av empiri. Denna 
typ av forskningsmetod är induktiv och tolkade, vilket betyder att tyngden ligger på att förstå 
en social verklighet utifrån hur deltagare i en viss miljö väljer att tolka den verkligheten.  
 
5.1 Ansvarsfördelning 
Genom hela examensarbetets gång har vi arbetat tillsammans och jämbördigt med studiens 
alla delar. Transkribering av intervjuerna och sökning av tidigare forskning skedde på skilda 
håll på grund av effektivisering under arbetet.  
 
5.2 Urval 
För att till största möjlighet besvara våra frågeställningar valde vi att intervjua fem stycken 
skolkuratorer som arbetade på antingen fri- eller kommunal grundskola i Umeå kommun. Då 
urvalet av intervjupersonerna inte var så stort eftersom vi valde att avgränsa oss till Umeå 
kommun och hade en tidsbegränsning att förhålla oss till, blev bekvämlighetsurvalet vårt 
bästa alternativ. Denna typ av urval innebär att forskaren använder sig utav de personer som 
finns tillgängliga i samband med studien. Det faktum att bekvämlighetsurvalet gav oss lättare 
tillgänglighet till våra intervjupersoner var den största anledningen till varför vi ansåg att 
denna metod passade bäst till denna studie. (Bryman, 2008). Vi valde även att använda detta 
på grund av en tro om att alla vi skickade en förfrågan till inte kommer ha möjlighet att delta i 
studien, vilket kommer att leda till att de respondenter som tackar ja till medverkan först 
kommer att få delta som intervjupersoner.  
 
För att få tag på vår urvalsgrupp använde vi oss av Umeå kommuns hemsida där 
kontaktinformation till alla skolkuratorerna som jobbar för Umeå kommun fanns listade. På 
hemsidan framgick det också på vilka skolor vilken skolkurator hade ansvar för. Då vi även 
ville få tag på skolkuratorer som arbetar på privatskolorna i Umeå sökte vi på varje 
privatskolas hemsida. Detta för att få tillgång till deras kontaktuppgifter. På vissa av dessa 
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skolor var det svårare att få tillgång till mejladresserna än andra, men i slutändan fick vi fram 
kontaktinformationen.  
När vi hade fått tillgång till alla skolkuratorernas mejladresser skickade vi ett email till 20 
skolkuratorer. I e-mailet berättade vi om vilka vi är, vad det är vi vill undersöka i vår studie 
och kontaktuppgifter till oss som genomför studien (se bilaga 2). Vi fick sedan svar av fem 
skolkuratorer som visade intresse till att medverka i studien som intervjupersoner. Vi 
skickade ett email till de som tackade ja till medverkan i studien där vi bifogade ett dokument 
som innehöll mer fakta om syftet med studien, genomförandet av intervjun, konfidentialitet 
och nyttjande. Detta för att ge våra intervjupersoner så mycket information som möjligt om 
vår studie och om deras medverkan (se bilaga 3). I vissa fall fick vi vända oss till 
skolkuratorernas telefonnummer som också framgick på kommunen och skolornas hemsidor 
för att komma i kontakt med dem. När vi fick intervjutider med dessa personer skickade vi ett 
bekräftelsemejl till dem. I detta mejl bifogade vi också dokumentet med mer fakta gällande 
vår studie (se bilaga 3). 
 
5.3 Kvalitativa intervjuer  
Intervjupersonerna som är med i denna studie är alla verksamma skolkuratorer med en 
socionomexamen, fyra på kommunala skolor och en på privat skola men alla inom Umeå 
kommun. De har arbetat mellan 1 år till 27 år som skolkuratorer, samt att alla hade arbetet 
med något slags socialt arbete innan. Skolkuratorerna är i blandade åldrar och arbetar med 
elever mellan förskoleklass till årskurs 9. 
 
Vi använde oss utav fem stycken semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 
betyder att forskaren använder sig utav förhållandevis satta teman som ska beröras i intervjun. 
Detta kallas ofta för en intervjuguide (se bilaga 1), men samtidigt har intervjupersonen en stor 
frihet i att kunna utforma sina svar på ett eget sätt. Frågorna behöver inte läsas upp i den 
ordning som i intervjuguiden och frågor som inte står med i guiden kan också ställas om den 
som intervjuar anknyter till något intervjupersonen sagt. Men i stort sett kommer frågorna att 
ställas i den ordningen som de ursprungligen står i (Bryman, 2008). 
 
Intervjuerna ägde rum i respektive skolkurators kontorsrum. Under dessa intervjuer har 
samtalen spelats in med ljud, då det finns intresse i både vad intervjupersonerna säger och hur 
de säger det. Fördelen med att använda sig av ljudinspelning är att forskaren kan ha ett större 
fokus på intervjupersonen och vad som sägs, istället för att kunna distraheras av att föra 
anteckningar under intervjuns gång. Nackdelar med att använda sig av ljudinspelning är att 
det kan göra intervjupersonerna obekväma på grund av medvetenheten om att deras ord 
kommer finnas kvar (Bryman, 2008). 
 
5.4 Etiska reflektioner  
Studien är utformad med hänsyn till de etiska principerna som Bryman (2008) beskriver, 
nedan presenterar vi hur vi förhöll oss till dessa. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 
deltagarna själva fick välja om de ville, eller inte ville medverka i studien genom infomejlet 
(se bilaga 2) som skickades ut till urvalspersonerna. Något vi är kritiska till här är att vi inte 
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vid detta tillfälle informerade urvalspersonerna mer noggrant om hur studien skulle 
genomföras fören efter de har tackat ja eller nej till att medverka. Genom att 
intervjupersonerna informerades om syftet med undersökningen, deras frivillighet i studien 
och om de så önskar, har möjlighet att avsluta deras deltagande förhåller vi oss till 
informationskravet. Denna information skickades ut till intervjupersonerna i form av ett email 
(se bilaga 3) när de tackat ja till deltagandet i studien. Alla uppgifter kring de personer som 
medverkar behandlas med största möjliga konfidentialitet vilket gör att konfidentialitetskravet 
uppfylls. Intervjupersonernas riktiga namn används inte i studien. Vi har valt att benämna 
intervjupersonerna med nummer från 1–5 i resultat och analys för att försäkra deras 
avidentifiering. Den sista etiska principen är nyttjandekravet, vilket uppfylls ifall de uppgifter 
som används endast används till denna studie (Bryman, 2008). För att uppfylla 
nyttjandekravet kommer transkriberingarna av våra intervjuer att avidentifieras och vi som 
forskare kommer inte att lämna ut materialet till icke behöriga.  
 
5.5 Analysmetod  
Analysmetoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden har gjort det 
möjligt att se bakomliggande teman som framgick i texterna som analyserades. Intervjuerna 
har transkriberats och sedan att bearbetats, det vill säga lästs igenom noggrant för att kunna 
hitta de meningsbärande enheterna i materialet. Efter att de meningsbärande enheterna tagits 
fram kodades de, de koder som framkommit har slutligen lyfts fram under ett antal 
huvudsakliga kategorier (se bilaga 4) (Bryman, 2008). Kodningen tvingade oss som forskare 
att noga gå igenom materialet för att bekanta oss med och förstå allt som sagts, vilket skapade 
en bra överblick över materialet. När det sedan kom till att skapa kategorier av dessa koder 
var det några kategorier som redan under intervjuerna och transkriberingen växte fram som 
relevanta för vår studie, medan andra skapades efter att kodningen hade slutförts (Kvale & 
Brinkmann, 2014). De fem kategorier som lyftes fram var; Tidsbrist, handlingsutrymme, 
tillgänglighet, generationsskillnader, vem bär ansvaret? och arbetsrelationer. Detta gav oss i 
sin tur en tydligare bild av den ihopsamlade datan i studien (Bryman, 2008). 
 
Dessa ovanstående kategorier presenteras i resultatet under tre teman, Organisatoriska 
faktorer, Oklara arbetsroller, samt Personliga faktorer. 
 
5.6 Metoddiskussion  
När studiens tillförlitlighet diskuteras är både validitet och reliabilitet begrepp som är 
centrala. I kvalitativ forskning motsvarar reliabiliteten begreppet trovärdighet, vilket kan 
säkerställas genom att forskaren gör en fullständig beskrivning av de faser som ingår i 
forskningsprocessen (Bryman, 2008). För att uppnå så hög trovärdighet som möjligt i denna 
studie kommer därför forskningsprocessen redogöras tydligt och fullständigt, vilket 
förhoppningsvis leder till att studiens trovärdighet ökar. Svensson & Starrin (1996) menar på 
att en hög trovärdighet innebär att en studie ska kunna visa på samma resultat om 
undersökningens utförs på identiska sätt vid ett annat tillfälle. Problemet med trovärdigheten i 
en kvalitativ studie som denna kan därför vara att objektet, som i detta fall är 
intervjupersonen, inte går att säkerställa att det är konstant då sinnesståndet hos en person kan 
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ändras från tillfälle till tillfälle. Det är därför viktigt att se trovärdigheten i sitt sammanhang 
och även om svaren skiljer sig åt i två olika intervjuer trots att frågorna är identiska så kan 
själva intervjun vara trovärdig. Olika författare beskriver trovärdigheten på olika sätt, Kvale 
& Brinkmann (2014) menar på att trovärdighet handlar om huruvida personerna som ställer 
upp i intervjun kommer att ge samma svar till en annan forskare om studien skulle göras om. I 
denna studie höjs denna typ av trovärdighet då vi inte hade någon relation med 
intervjupersonerna innan, under eller efter det att intervjuerna ägde rum. 
 
Den kvalitativa benämningen för ordet validitet är tillförlitlighet. Om det finns en god intern 
tillförlitlighet ska det mellan de observationer forskaren gör och de teoretiska idéerna som 
denna utvecklar finnas en god överenskommelse. Extern tillförlitlighet handlar om i vilken 
utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer 
(Bryman, 2008). Den externa tillförlitligheten är i stort sätt låg i denna studie, då urvalet 
endast vänder sig till Umeå kommun och antalet intervjupersoner är för få för att kunna 
representera en hel population. Men den externa tillförlitligheten höjd då studiens resultat är 
överförbart till andra kommun som är liknande i geografi och population. Intervjupersonerna 
är i olika sammanhang beroende på både resurser såväl som attityder på deras specifika skola 
och därför blir överförbarheten svår att säkerställa. Men för att uppnå en så hög tillförlitlighet 
som möjligt beskrivs det tydligt vad, varför och hur studien har genomförts. 
 
 

6.Teori  
Under detta kapitel kommer flertalet begrepp, teoretiska utgångspunkter och riktlinjer tas upp. 
Dessa kommer sedan stå som grund för analysen av studiens resultat. Med hjälp av dessa 
kommer vi att förstå och styrka hur olika faktorer kan ha en påverkan på samverkan. Vi anser 
att eftersom vi undersöker samverkan som helhet mellan skolkuratorer och lärare behövs olika 
begrepp för att få en bredare förståelse över de delar som tas upp i resultatet. De faktorer som 
tas upp i resultatet är av olika karaktärer blir olika typ av begrepp relevanta att beskriva.   

6.1 Teoretiska utgångspunkter och riktlinjer inom samverkan  
Något som kan försvåra samverkan är hur och var besluten fattas i vissa organisationer. Detta 
kan bero på vilken kultur som har utvecklats och vad det är för typ av organisation det gäller. 
I en platt organisation är det många olika beslutsbefogenheter som har placerats ut i 
organisationen, medan i en hierarkisk organisation så fattas oftast besluten “högre upp”. Båda 
organisationstyperna är mycket vanliga och samverkansproblematiken existerar i såväl en 
platt som en hierarkisk organisation. I en platt organisation sker ett samverkansarbete där 
personer med olika beslutsbefogenheter möts, vilket kan leda till att det blir svårare att fatta 
gemensamma beslut. Om det finns en obalans på organisationen genom att vissa har 
beslutsbefogenhet och andra inte, är det vanligt att problem eller irritation och ineffektivitet 
blir följderna. Denna typ av problematik är vanlig i hierarkiska organisationer. Ineffektivitet i 
dess vanligaste beskrivning betyder att arbetet försenas och istället för att arbetet snabbt 
genomförs måste gruppen vänta på klartecken från någon eller några individer i gruppen 
(Danermark, 2000). 
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Den nationella strategin för hur samverkan ska fungera presenteras av Socialstyrelsen (2016) 
och är uppdelad i tre grupper, de så kallade tre S:en. Det första S:et, styrning, handlar om att 
organisera samverkan hos en grupp eller organisation, det vill säga formulera mål och 
tydliggöra uppdraget eller uppdragen som finns. Är målen otydliga för alla parter blir 
påverkan på samverkan troligtvis negativ. Det andra S:et är struktur, vilket handlar om att 
skapa ett system för samverkan och klargöra arbetsfördelning och rutiner. Det menas att om 
en samverkan utgår från funktion, istället för att vara personbundet skapas det en större och 
bättre möjlighet för samverkan att fungera långsiktigt. Det tredje och sista S:et är samsyn, där 
det är en fråga om att ha en gemensam problemförståelse för att samverkan ska fungera. 
Viktigt att komma ihåg här är att det inte handlar om att uppdragen och skillnaderna som 
finns mellan olika professioner ska suddas ut, då olikheter fungerar som en grund och styrka 
för en god samverkan. Det handlar mer om samsyn, vilket förklaras som att det finns en 
gemensam värdegrund hos professionerna. De visar respekt och tillit till varandras kompetens 
och det uppdrag som finns (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Trots att den nationella strategin för hur samverkan ska fungera inte är en vetenskaplig teori 
anser vi att den är högst relevant att använda oss av i analysen för att se hur samverkan 
fungerar. 
 
6.2 Andra teoretiska utgångspunkter 
Trots att samverkan är i fokus i studien anser vi att andra teoretiska utgångspunkter även är 
relevanta i analyseringen av resultatet.  
	
6.2.1 Professionalisering 
Begreppet semiprofession är något som växte fram under 1960-talet. Semiprofession befinner 
sig mellan de icke-professionella grupperna och de etablerade professionerna som finns. Här 
har socialarbetare tidigare placerats, detta då de semiprofessionella har en kortare utbildning 
än de professionellas. Den teoretiska kunskapen är inte lika utvecklad och självständigheten 
är mer begränsad, både av cheferna och samhället (Johnsson & Lindgren, 1999). Idag har 
flera dåtida semiprofessioner jobbat för att kunna stärka och göra utbildningarna längre för att 
kunna uppnå professionernas utbildningskrav. De har också lagt en ökad vikt vid det 
akademiska och dess standard, genom att bygga upp yrket på ett specifikt vetenskapligt ämne. 
Lärare och socionomer är två yrkesgrupper som har fått en ökad utbildningstid, även en 
orientering mot att ha ett grundläggande vetenskapligt ämne har blivit tydligare. För lärarens 
del är det pedagogiska i fokus, för socionomen är det sociala arbetet (Christoffersen, 2017).  
Begreppet professionalisering ses som en slags process som börjar med övergången från ett 
oavlönat arbete till ett betalt arbete. Yrket i sig utövas på heltid och särskild utbildning vid 
antingen högskola eller universitet, samt att yrket är erkänt legaliserat och officiellt. Själva 
processen mot professionaliseringen kännetecknas sedan av strävan efter specialisering, att 
yrket utvecklar en specifik kunskap och forskning som betraktas som nyttig för samhället. 
Avgränsning gentemot andra professioner och egen etik, samt egna kulturer utvecklas. Den 
som är professionell kommer kunna agera på grund av sin position och roll som expert. 
Begreppet professionalisering används först och främst för att kunna beskriva hur en 
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profession använder sin professionella status, men också för att kunna beskriva hur en individ 
socialiserar in sig i en yrkesroll, samt att denna socialisering pågår under hela 
yrkesutövningen (Johnsson & Lindgren, 1999).  
 
6.2.2 Rollkonflikter 
Alla människor i samhället är tilldelade och definierade av olika roller, varav yrkes-
/professionsroller kan vara en av dessa. En professionsroll definieras som en social roll som i 
en organisation besitter en specifik position. Rollen är styrd av befattningsbeskrivningar, till 
exempel arbetsuppgifter och formella regler, exempelvis lagar. I professionsrollen ingår även 
en aspekt där den enskilda personen tolkar sin roll i relation till sig själv i samspel med andra 
arbetsgrupper och professionsroller (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Precis som 
med alla roller i samhället har även professionsrollen vissa förväntningar på sig, vilka kan 
delas in i formella och informella förväntningar. De formella förväntningarna syftar på 
arbetsbeskrivningar, till exempel lagar och riktlinjer för hur detta yrke ska utföras. De 
informella handlar mer om normer, traditioner och behovet hos den professionella (Angelöw 
& Jonsson, 2000).  
 
Inom vissa professioner har rollerna kommit till att bli mer oklara och mer flytande än 
tidigare, vilket leder till att olika professionsroller är inne på varandras revir av 
arbetsuppgifter. Detta är en typ av rollkonflikt som kallas för rollupplösning och rollkollision. 
En rollupplösning kan vara en följd av att en organisation blir mer och mer flexibel i deras 
arbete. Funderingar kring gränsöverskridande arbete skapas och det handlar då om i vilken 
utsträckning andra professioner kan utföra ett arbete som tidigare tillhörde en viss profession. 
Det är inte ovanligt att det skapas både samarbetsproblem såväl som maktkamper i samband 
med en rollupplösning. Följden av en rollupplösning är många gånger en rollkollision, det 
som främst försvårar och negativt påverkar rollkollisioner är när olika professioner misstror 
varandras kompetens och det skapas stora svårigheter i rolldefinitioner när arbetsuppgifter 
krockar. Rollupplösning och rollkollision är inte något som endast den offentliga sektorn 
stöter på utan kollisioner inträffar givetvis på andra håll. Det finns exempel på hur en viss 
professionsroll tar på sig fler uppgifter än vad det var tänk från början. Det är lätt att ens 
arbetsuppgifter expanderas och tillslut kolliderar rollen med andra roller inom organisationen. 
Både rollupplösning och rollkollision brukar ofta vara tecken på att rollerna i gruppen, inte 
minst sagt de formella, behöver ses över och möjligtvis definieras tydligare (Lennéer 
Axelsson & Thylefors, 2005). 
 
6.2.3 Handlingsutrymme 
Svensson (2010) har en uppfattning av vad handlingsutrymme innebär, som menar på att 
handlingsutrymmet inte bara handlar om kontexten, utan också är individberoende. 
Handlingsutrymmet kan delas upp i det formella och det informella handlingsutrymmet. Det 
formella handlingsutrymmet är de handlingsutrymme som själva organisationen ger den 
anställde i form av medel för att kunna utföra sitt arbete som regleras av lagar, rättigheter och 
skyldigheter med mera. Det informella handlingsutrymmet handlar i sin tur om det utrymme 
olika individer i en befintlig grupp ger varandra, omedvetet eller medvetet i form utav olika 
normer.  
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Svensson (2010) pratar också om det reella handlingsutrymmet. Detta handlingsutrymme 
innebär att varje enskild individ ges en viss typ av handlingsutrymme som utgörs av summan 
av det utrymme som gruppen och organisationen ger till individen. Individen kan tolka de 
olika gränser som finns för hur man “får”, “bör” och “ska” agera olika och att dessa gränser 
ofta sätts olika för olika individer.  
 
 

7. Resultat och analys  
Följande avsnitt presenterar de resultat som framkommit under intervjuerna. Resultatet 
analyseras även med hjälp av de teoretiska begrepp som beskrivits i tidigare kapitel. Efter att 
ha kodat och kategoriserat det transkriberade materialet blev tre teman tydliga utifrån vad alla 
intervjupersonerna hade nämnt. Dessa tre teman är “Organisatoriska faktorer”, “Oklara 
arbetsroller” och “Personliga faktorer”. Eftersom vi använder oss utav ett fenomenologiskt 
perspektiv i denna studie kommer resultatet nedan presenteras utifrån skolkuratorns 
perspektiv och dennes egna uppfattningar.  
 
7.1. Organisatoriska faktorer 
Under detta tema ingår underkategorierna tidsbrist, tillgänglighet och handlingsutrymme.  
 
7.1.1 Handlingsutrymme  
Skolkuratorerna som vi intervjuade hade delade meningar om handlingsutrymmet och hur de 
uppfattade att just deras utrymme var. Vissa tyckte att de hade ett väldigt stort 
handlingsutrymme, medan andra uppfattade det som begränsat. En skolkurator upplevde 
också känslan av att själva organisationen kunde begränsa denne i dess arbete, medan en 
annan såg sin organisation som väldigt platt och att de såg varandra som lika viktiga i sina 
arbetsroller.  
 

“Ja men det här punkterna vill vi liksom att du ska göra till och se i den här 
omfattningen, så här många timmar, det här och det här och det här. Och det var ju 
både och, det var ju skönt på ett sätt att få det där ja men att det här är det vi vill att 

du ska göra och så här mycket tid kommer du få. Men eftersom jag ändå började 
med friheten och ändå fick utforma det själv så blev det ju ganska bra (skrattar lite) 
och då när jag kom till nästa skola och dom ba det här ska du göra så kände jag mig 
nästan lite begränsad. Fast att jag hade ju en egen del och jag kan ändå bolla och så 

men fortfarande att som ny tänker jag mig att det är en fördel att få det ganska 
uppspaltat och tydligt och vad man ska göra. Men har du jobbar ett tag, börjar 

känna dig bekväm, börjat hitta din roll och hur du vill arbeta kan det vara en negativ 
grej liksom.” (Skolkurator 2) 

 
”Men det jag tänker specifikt där jag jobbade var att vi samarbetar, det var ganska 
platt organisation. Det var inte någon som styrde och ställde, samtidigt som det kan 
va skönt att ha den personen som i slutändan säger såhär gör vi. Men jag tycker att 
det var en ganska, och skola är ju ganska platt organisation överhuvudtaget men det 
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tycker jag att va så specifik på det området med det jag jobbade med att man 
verkligen såg på varandra som likasinnade och att du har din roll och att jag min. Vi 
är tillsammans och hjälps åt och att man har lite det utgångspunkterna att hur gör vi 

tillsammans och det är det som är bra.” (Skolkurator 1) 
 
I citatet från skolkurator 2 beskrivs det hur skolkuratorns arbete kunde vara mer eller mindre 
styrt av olika typer av handlingsutrymme, men att det inte nödvändigtvis var något dåligt när 
handlingsutrymmet var väl styrt alternativt öppet för mycket egna tolkningar. Skolkuratorn 
beskrev att när ens handlingsutrymme var styrt, vilket kan tolkas till att det formella 
handlingsutrymmet präglade arbetet, kunde skolkuratorn känna sig begränsad i sitt arbete men 
att det även kunde vara en fördel för en ny skolkurator som kanske behövde mer styrning i 
hur denne skulle arbeta. En skolkurators arbete kunde även präglas av ett reellt 
handlingsutrymme, där det fanns större möjligheter för egna tolkningar och gränser. 
Skolkurator 2 beskrev i början av citatet att denne fick dessa möjligheter och att det fungerade 
bra, men att det även fanns nackdelar med denna typ av handlingsutrymme om skolkuratorn 
själv inte kunde hantera de möjligheterna som gavs (Svensson, 2010). 
 
Något som alla intervjupersonerna nämnde var att deras uppdrag hade blivit större, men att 
det inte anställts fler skolkuratorer inom skolorna. Alltså, att skolkuratorerna som hade hand 
om två skolor blivit ansvariga för flera skolor i och med den nya skollagen. För att kunna öka 
sin synlighet på skolorna för både elever och lärare tyckte alla skolkuratorerna att om de 
skulle ha ett mindre uppdrag, så skulle synligheten öka. 

“Nä, man har bara fått fler elever och uppdragen har inte heller smalnats av.” 
(Skolkurator 1) 

 
“Ja men det är ju det, alldeles för mycket barn, för att man då ska hinna det som är våra 

uppdrag, ja som då är det här med hälsofrämjande och förebyggande. Det blir ju som en, det 
blir nästan lite lustigt att det ska vara fokus, men samtidigt ökar vi inte på, ja men det är klart 

att det inte funkar att få ihop det.” (Skolkurator 5) 
 
Det uppdrag som skolkuratorerna har idag uppfattades som ganska löst och otydligt, två av 
skolkuratorerna beskrev sig själva som amöbor, att de hade väldigt flytande roller, alla 
nämnde att de är lite som spindeln i nätet. Samtidigt som flera skolkuratorer nämnde att de 
fanns där för att handleda, stötta och vägleda personalen i sitt arbete, så fanns det en önskan 
om tydligare arbetsuppgifter och uppdrag. Något som skolkuratorerna nämnde är att de skulle 
vilja arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men att det fanns en vaghet kring vad den 
typen av arbete faktiskt innebär. 
 

“Men vad är hälsofrämjande och förebyggande kan man ju också tänka då?” 
(Skolkuratorn 4) 

 
“Vi brukar skoja och säga att vi är lite som amöbor, vi är lite överallt i allting så, en 
skolsköterska har ju mer skalluppdrag, de ska vaccinera, de har kontroller och så, 
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en psykolog gör utredningar men en kurator kan i många olika områden så, eh, på 
både gott och ont naturligtvis.” (Skolkurator 3) 

 
Med hjälp av Svensson (2010) kan man se hur det formella handlingsutrymmet ser ut och 
fungerar i relation till skolkuratorns yrkesroll. I och med de begränsningar och förväntningar 
som fanns i det formella handlingsutrymmet som beskrevs av både skolkurator 1 och 5, 
skapades det svårigheter i skolkuratorns arbete. De begränsningar som fanns i det formella 
handlingsutrymmet, såsom minskning av resurser, gör att de skyldigheter skolkuratorerna har 
inte går att uppfylla till fullo. Utöver det formella handlingsutrymmet, pratar Svensson (2010) 
om det reella handlingsutrymmet. Det framgår i lagen att skolkuratorerna ska arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande, vilket skolkuratorerna var medvetna om. Problemet låg 
återigen i de otydliga arbetsuppgifterna och hur arbetet praktiskt sätt skulle ske. 
Skolkuratorerna gavs möjligheten att på egen hand tolka de gränser som fanns i och med det 
reella handlingsutrymmet. Vad som bör, får och ska göras var väldigt tvetydigt och kunde 
skilja sig från skolkurator till skolkurator. Ännu en faktor som regleras av det formella 
handlingsutrymmet är skolkuratorns skyldigheter och rättigheter i hur de ska utföra sitt arbete. 
Intervjupersonerna uttryckte att dessa faktorer var väldigt vaga för att kunna utföra sitt arbete 
till fullo.  
 
Alla kuratorerna var eniga om att deras handlingsutrymme på något sätt kan påverka deras 
samverkan med lärarna på deras skolor, men att i det stora hela så finns det en förståelse för 
varandras handlingsutrymme och de möjligheter och begränsningar som finns.  
 
7.1.2 Tidsbrist 
Tidsbristen är det som togs upp mest av skolkuratorerna och uppfattades påverka dem till 
största del i deras arbete, men också att det kunde påverka deras samverkan med lärarna. 
Många tyckte att själva tidsbristen begränsade deras handlingsutrymme, eftersom det är på 
grund av tidsbristen som skolkuratorerna upplever att de inte kunde arbeta så mycket 
förebyggande och hälsofrämjande som de skulle vilja göra. Istället går det så pass långt att de 
nästan enbart arbetar med akuta insatser och att ”släcka bränder”.  
 

“Jag tänker att man kanske jobbar mer på ett åtgärdande och i ett akutskede. 
Önskan är väl att man ska komma in mer i ett främjande och förebyggande arbete 

och jobba mer på grupp och jobba mer utanför.” (Skolkurator 1) 
 

“Jag önskar väl att man skulle hinna mer med det här förebyggande hälsofrämjande 
arbetet som egentligen är vår största uppgift men som man oftast inte hinner med på 
grund av det akuta åtgärdande arbetet, eh, så att det är väl mer att kunna jobba mer 
förebyggande och ha tid att göra det men i min situation så är det väldigt svårt för 

jag har för mycket elever för att hinna, ja men med det själv riktigt.” (Skolkurator 3) 
 

“Ja men det blir mycket akututryckningar och ja men nu måste vi ta tag i det där och 
då kanske man hade någonting inbokat som man säger att ne men då får vi ta det sen 

och så får man ta det lite eftersom det kommer.” (Skolkurator 5) 
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En av skolkuratorerna berättade om känslan av att vara otillräcklig till resterande elever för att 
denne måste arbeta med de akuta insatserna och de resterande elever som kunde behöva träffa 
skolkuratorn hamnade i skymundan. Det krävdes också att skolkuratorerna behövde pussla 
med tiden för att försöka få dagarna att gå ihop, samt att de behövde prioritera sitt arbete 
utifrån var det var mest kris. Här pratade skolkuratorerna också om vikten av att kunna vara 
flexibla i sitt arbete och att det både kunde vara positivt och negativt i och med bristen på tid. 
 
Tidsbristen som skolkuratorerna upplevde och beskrev är ett tydligt exempel på hur 
begränsningar i det formella handlingsutrymmet (Svensson, 2010) kan påverka samverkan. På 
grund av resursbrist i form av tid tvingades skolkuratorerna att prioritera akuta ärenden med 
eleverna vilket ledde till att arbetet tillsammans med lärarna hamnade i skymundan. Utifrån 
det formella handlingsutrymmet syntes det i intervjuerna att uppdraget skolkuratorerna har 
idag var alldeles för stort för att kunna utföras ordentligt. Uppdraget upplevdes ha blivit större, 
men att arbetstimmarna och antalet skolkuratorer var det samma som det var innan 
skollagändringen. Överlag styrs en skolkurators handlingsutrymme mycket utifrån vad som 
“ska” göras, men verktygen till hur dem ska göra detta var väldigt bristfälliga (Svensson, 
2010). 
 
7.1.3 Tillgänglighet 
Underkategorin tillgänglighet var en del av intervjuerna där det fanns en del delade meningar 
om deras egen tillgänglighet till både lärare och elever. Alla tyckte att en bra tillgänglighet ger 
en bra effekt. Men denna tillgänglighet såg olika ut på de olika skolorna beroende på var 
skolkuratorns kontor var placerat och hur många skolor skolkuratorn ansvarade för. En av de 
fem skolkuratorerna som intervjuades var inte nöjd med sin placering på sin skola, detta 
eftersom det var på en väldigt öppen yta utan något slags väntrum i samband med 
skolsköterskan. På de resterande skolorna satt skolkuratorerna och elevhälsans resterande 
personal samlade och hade ett gemensamt väntrum.  
 

“Ja det jag tycker är bättre, är att det är lag på att det ska finnas, en ja kurator och 
att man ska ha tillgång till kurator och att alla skolor ska ha. Ja det tycker jag 

absolut är bättre. Däremot så det som, då måste man ju också se till att det finns en 
vettig möjlighet att få det att funka, om man nu har en så lag. Och där behövs det 
fortfarande arbetas kring, ja så att det blir så bra som möjligt.” (Skolkurator 5) 

 
“Ja det är nu det att det nu ska finnas tillgång till en skolkurator och så, det har ju 
varit tydligare, men det är ju inte jättetydligt, det står ju som inte antal elever eller 

tillgång till kan ju vara lite olika saker, det kan ju vara att man kan nå på telefon, så 
det har ju tolkats lite olika. Men jag tror ändå att det har blivit elevhälsan har blivit 

mer efterfrågad, ja med man ser ett större behov.” (Skolkurator 3) 
 
Något som också nämndes var att skolkuratorerna själva var medvetna om att deras 
tillgänglighet påverkade samverkan med lärarna. Fyra av de fem skolkuratorerna som 
intervjuades hade bara kontor på en av de skolorna de arbetar på. Detta menade de påverkade 
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sin tillgänglighet för både elever och lärare på skolorna där de inte hade ett kontor och att det 
kunde vara svårt att boka rum för möten med elever eller lärare.  
 
Det fanns delade meningar om hur man skulle arbeta för att bli mer tillgänglig för lärarna. Två 
av skolkuratorerna tyckte att tillgängligheten skulle bli bättre om det skulle vara mindre 
möten och mer utsatt tid för samverkan kring eleverna, samt att man skulle visa sig vara 
öppen och försöka vara tillgänglig till lärarna. En av skolkuratorerna pratade om lärarnas 
tillgänglighet till en skolkurator idag har minskat, även fast tre av de fem skolkuratorerna sa 
att i och med nya skollagen skulle det finnas tillgång till en skolkurator på varje skola.  
 
Danermark (2000) beskriver den hierarkiska organisationen som en organisation där beslut 
fattas “högre upp”. Detta kunde ses som en problematik i och med att skolkuratorerna själva 
arbetade på flera skolor men inte hade tillgång till ett kontor på alla skolorna där de var 
placerade. Det kunde i sin tur ha en påverkan på samverkan med lärarna på de olika skolorna 
och skapa en slags ineffektivitet. Istället för att ha sitt kontor så behövde skolkuratorerna 
uppsöka andra lokaler på skolorna, boka och få klartecken att använda det. Ineffektiviteten 
framkom när skolkuratorerna blev tvingade att vänta på någon med beslutsbefogenheten att 
bekräfta användningen av rummet.  
 
Alla skolkuratorerna pratade om elevhälsoträffar (EHT), där de träffade skolpersonalen och 
diskuterade elever som kunde behöva hjälp och hur de skulle gå vidare i arbetet. Här fanns det 
delade meningar om dessa träffar fungerade som någonting positivt på både elevernas hälsa 
och samverkan med lärarna och resterande personal. Skolkurator 4 pratade om att träffarna i 
sig hade en god tanke, men att det var för många steg i processen som då tog för långt tid. Två 
av de fem skolkuratorerna sa att de hade dessa möten tillsammans med lärarna, medan två 
andra skolkuratorer antingen var med under lärarnas arbetslagsträffar eller kunde bjuda in 
lärarna till EHT. Det såg olika ut på de olika skolorna med hur ofta dessa träffar skedde, men 
det var något som hände kontinuerligt på alla skolorna. Skolkurator 2 använde sig inte av 
EHT som ett forum där lärare kunde medverka, utan bara för de professionerna i 
elevhälsoteamet. Istället kunde lärare boka en så kallad ”elevhälsotid” ifall lärare kände att 
behovet fanns, samt att dem istället använde sig utav klasskonferenser mellan skolan olika 
arbetslag.   
 

“Ja först sitter vi ju med dom här elevhälsoträffarna, som är i och för sig, tanken är 
jättegod, där sitter vi och analyserar barnet, ja det kommer förslag till lärarna i hur 
de ska göra en pedagogisk kartläggning, då tar det ett tag. Sen är det 6 veckor till 

innan vi träffar dom igen på nästa elevhälsoträff och kartläggning och dom har gjort 
några anpassningar och så ja och så ska dom göra lite mer anpassningar eller 

kanske få handledning och så sen så tar det ja minst 6–8 veckor, ja då har ju en och 
halv termin gått liksom, ja men problemen kvarstår. (Skolkurator 4)” 

 
“Eh vi har sånna där lärare kan bjudas in. På den här skolan har vi så, ja dom som träffas då 
är rektor, det är skolsköterska, det är jag, skolpsykologen är med i stort sätt alla gånger, eh, 

och så speciallärare och specialpedagog. (Skolkurator 5)” 
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“En konsulterade elevhälsotid där lärare får boka in då, att man har ett ärende eller klass 

eller vad det nu än är, så får man komma den timmen och redogöra för vad man har och sen 
har vi en tredje form som kallas klasskonferenser där det är ett mer utbyte mellan lärare och 
olika arbetslag att nu har vi sett den här eleven, den upplevs såhär. Och det är en form som 

funkar bra!“ (Skolkurator 2) 
 

Den nationella strategin kan användas för att analysera hur dessa skolor gör för att uppnå en 
fungerande samverkan. Om man först ser till skolkurator 4, där det var väldigt strukturerat i 
när och hur dessa träffar ska ske så uppnås de tre s:en (Socialstyrelsen, 2016) som är grunden 
för själva strategin. Det fanns en tydlig styrning för en organiserad samverkan i och med EHT 
som präglades av rutiner på skolan. Själva tanken med EHT´s funktion var, vad skolkuratorn 
själv menade, positiv, men att det inte alltid fungerar i praktiken. Till skillnad från skolkurator 
4, använde skolkurator 2 sig inte utav EHT på samma sätt och det tre S:en uppnås inte lika 
tydligt. Här fanns det ingen riktig struktur för samverkan då mötena till största del byggde på 
att lärarna skulle anse att det fanns ett problem som behövde tas upp med skolkuratorn. 
Däremot fanns det en gemensam grund som både skolkuratorerna och lärarna stod på i deras 
arbete, vilket gör att det tredje S:et, samsyn, hamnar i fokus (Socialstyrelsen, 2016). Trots att 
skolkurator 4 följde strategin tydligare, uttrycker denne att sättet som EHT utfördes på inte 
användes optimalt och att förbättringar är ett måste för en bättre samverkan mellan 
skolkurator och lärare. Trots att skolkurator 2 inte följer strategin som skolkurator 4 gör, 
uttryckte denne än dock att deras sätt att arbeta på kring samverkan fungerade bra.  
 
Det finns en gemensam förståelse hos de skolkuratorer som har intervjuats att dessa tre 
underkategorier kan ha någon slags påverkan på deras samverkan med lärarna på deras skolor, 
både positiva som negativa. 
 
7.2 Oklara arbetsroller  
Detta tema handlar genomgående om hur dessa kategorier fungerar som faktorer som har en 
positiv eller negativ påverkan på samverkan mellan skolkuratorer och lärare. Resultatets andra 
tema bygger på kategorierna generationsskillnader och vem bär ansvaret.  
 
7.2.1 Generationsskillnader  
Något som var återkommande i flera av intervjuerna var fenomenet generationsskillnader, i 
detta fall handlar skillnaden om personen arbetade som skolkurator innan skollagsändringen 
eller efter. Det fanns delade meningar om vilken påverkan generationsskillnader kunde ha på 
samverkan. I några av intervjuerna var inställningen till generationsskillnaderna som fanns på 
skolan negativ och menade att det i de flest fall ledde till att samverkan hämmas. 

“Många lärare av den äldre generationen som såg det här med trivsel och trygghet 
som en fråga som inte skulle få ta plats i skolan riktigt” (Skolkurator 2) 
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“asså det är ju också tack vare att jag varit så länge här och en del, nu har vi väldigt mycket 
nya pedagoger men de gamla är ju väldigt vana med att de bara kan gå till skolkuratorn att 

du (skolkurator 4) kan du ta dom här? Så gjorde man det.” (Skolkurator 4) 
 
Det fanns klara skillnader i synen på generationsskillnader beroende på vilken generation 
intervjupersonerna tillhörde. Det uttrycktes hur äldre generationens lärare kunde vara fast i 
“gamla banor”, det vill säga att de såg på skolkuratorn funktion utifrån den gamla skollagen, 
vilket kunde uppfattas som negativt från den yngre generationens skolkuratorer. Medan den 
yngre generationens lärare, som växer i och med den stora personalomsättningen, kunde ha ett 
annat synsätt på hur de ska arbeta med psykosociala svårigheter hos eleverna vilket kunde 
uppfattas som negativt från den äldre generationens skolkuratorer. En av de andra 
intervjupersonerna kunde hålla med om att generationsskillnader som kunde finnas säkert 
kunde ha en inverkan på hur samverkan fungerade, men att det handlade mer om 
personalomsättningen i skolan och att nya lärare kom in utan att egentligen veta hur det gick 
till på just den skolan.  
 
Genom att använda begreppen semiprofession och professionalisering i relation till fenomenet 
generationsskillnader, kan det bli tydligt att generationerna är i olika stadier av 
professionaliseringen av sitt yrke (Christoffersen, 2017). Utifrån hur generationsskillnaderna 
beskrevs kan det tolkas som att den yngre generationen hade kommit längre i processen 
professionalisering, detta på grund av en bredare akademisk utbildning. De möjliga 
generationsskillnaderna hade troligtvis inte enbart uppstått på grund av professionaliseringen, 
men att det kunde ha en påverkan i hur de olika professionerna såg på varandras 
professionsroller och kompetens. Generationsskillnaderna som kunde finnas, kan i sin tur 
påverka hur den nationella strategin fungerade då det kan skapa svårigheter i hur det tredje 
S:et, samsyn ska följas (Socialstyrelsen, 2016). Det som kunde upplevas vara grunden till 
problematiken var de olika generationernas syn på hur mycket fokus som skulle placeras ut i 
det pedagogiska och psykosociala arbetet med eleverna.   
 
7.2.2 Vem bär ansvaret? 
Något som framkom av alla fem intervjupersoner var att det alltid fanns, mer eller mindre, 
lärare som hade inställningen “inte mitt ansvar” när det kom till elevernas psykiska hälsa. 
Vilket gjorde det väldigt svårt att arbeta i samverkan med dessa lärare för att eleverna skulle 
må bra i skolan. I flera av intervjuerna pratades det om gränsarbete, hur mycket psykosocialt 
arbete skulle en lärare faktiskt göra? Dessa intervjuer hade delar som präglades av en undran 
av vart gränsen faktiskt gick, hur mycket kunde en lärare förvänta sig av en skolkurator och 
vice versa. Intervjupersoner menade att om man, såväl skolkurator som lärare, inte visste vad 
den andre professionen hade för uppgifter så kunde det bli svårt att arbeta tillsammans mot 
något. Två av intervjupersonerna tog upp denna typ av gränsarbete och fortsatte med att 
beskriva hur skolkuratorn tvingades sätta gränser för vad som var dennes arbetsuppgifter, 
samt att lärare kunde ha svårt för dessa begränsningar som sattes. En av intervjupersonerna 
uttryckte sig ha satt tydliga gränser för vad som ingick i arbetsrollen och inte, men att det 
fanns tillfällen där gränserna tänjdes på. Vilket i sin tur, menade dessa intervjupersoner, 
kunde göra att samverkan påverkades negativt då attityder och inställningar kring att gå till 
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skolkuratorn för hjälp blev något dåligt. 
 

“Ja asså om man säger om de grupper som jobbar i skolan så kan väl en kurators 
arbetsuppgifter vara mer otydliga.” (Skolkurator 3) 

 
“Jag tror att det säker finns sånna som kan bli irriterade över och säga varför kan 
inte ja skolkurator 5 göra det där, det är ju du som har, ja men att det kan bli det 

pratet ibland. Att ja men det där är ju din grej och det där borde du kunna göra, vi 
har inte tiden. (Skolkurator 5)” 

 
En av skolkuratorerna tog upp att det fanns tillfällen där lärare bett om hjälp och där 
skolkuratorn inte hade möjlighet att göra något eftersom denne inte hade en behandlande roll i 
sitt arbete. I detta fall handlade det om hjälp från utomstående organisationer såsom BUP, 
socialtjänst och vårdcentral. Läraren visade på missnöje över att barnet inte fick den hjälp 
som läraren tyckte var passande, vilket denne skolkuratorn tyckte hämmade möjlig samverkan 
i framtiden för den specifika läraren.  
 
Med hjälp av begreppet rollkonflikter som Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) beskrev 
kunde gränsarbetet analyseras och ge en förståelse för hur och varför det kunde ha en 
påverkan på samverkan. I och med att skolkuratorerna själva uttryckte att deras 
arbetsuppgifter var otydliga kan det tolkas som att en rollupplösning redan har skett. Om 
denna rollupplösning skett kan följder av detta bli både maktkamper och problem inom 
samverkan. Något som kan ses som startskottet till denna typ av problematik är hur 
skolkuratorer och lärare inte har en gemensam förståelse och hänsyn till var varandras gränser 
går. Det kan tolkas som att en problematik kan uppstå när lärare inte förstår skolkuratorns 
gränser för deras arbetsuppgifter och istället inte vänder sig till skolkurator för hjälp.  
 
Det fanns delade meningar mellan fyra av de fem skolkuratorerna som var med i studien om 
den nya lagen faktiskt har en positiv inverkan på samverkan mellan de två professionerna. Det 
framkom som tidigare nämnt att det kunde skapa svårigheter i och med att vissa valde att följa  
skollagens riktlinjer till punk och pricka medan andra kunde vilja dra lite på gränserna. En 
intervjuperson menade på att den nya skollagen visar på att elevhälsoarbetet är någonting som 
berörde hela skolan, vilket krävde ett samarbete mellan lärare och skolkuratorer. Flera av 
intervjupersonerna tyckte att i och med dessa nya riktlinjer tog lärare på sig ett större ansvar 
över den psykosociala utvecklingen som skedde i skolan, och arbetade i flesta fall 
tillsammans med skolkuratorn för att eleven skulle utvecklas positivt.  
En av intervjupersonerna uttryckte dock att det även kunde gå för långt ifall lärare tog på sig 
för mycket av det ansvar som egentligen låg på skolkuratorn. 

“Ja, men så ska det väl vara tänker jag, för jag blir lite, jag blir faktiskt väldigt sur 
på dom här lärarna som ba ja och så ska jag ju jobba som socionom också” 

(Skolkurator 4) 
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Det finns koppling genom att titta på problematiken som skolkuratorerna tar upp kring den 
nya skollagen i relation till hur en hierarkisk organisation ser ut (Danermark, 2000). Eftersom 
beslut kring den nya skollagen fattades av individer högre upp i samhällshierarkin, kunde en 
problematik skapas kring hur arbetet är tänkt att se ut och hur det faktiskt fungerar i praktiken. 
Något som gick att utläsa från intervjuerna var att irritation var en följd av den vagt 
uppbyggda skollagen kring skolkuratorns praktiska arbete. Som nämnts tidigare i resultatet 
uttryckte flera skolkuratorer att hur arbetet kring de förebyggande och hälsofrämjande 
insatserna skulle gå till i praktiken var väldigt otydligt, vilket kunde tolkas ha en påverkan på 
samverkan.  
 
Skolkurator 4 beskrev det som att lärarna tog på sig ett större ansvar och då gick in på 
skolkuratorns arbetsuppgifter, vilket går att koppla till Svensson (2010) och det reella 
handlingsutrymmet. Det kan då tolkas som att skolkuratorerna och lärarna hade olika syn på 
hur de skulle använda sig av det reella handlingsutrymmet och vad de ska, får och bör göra i 
sitt arbete. Risken med detta kunde bli att samverkan påverkas på ett negativt sätt när de olika 
professionerna inte hade ett gemensamt tänk kring vem som faktiskt skulle göra vad.  
 
En av intervjupersonerna menade på att när två professioner ska samverka för en gemensam 
sak, kunde det lätt bli så att var och en fokuserar på sin egna uppgift. I detta läge handlade det 
om att lärarna fokuserade på lärande medan skolkuratorn fokuserade på välmåendet hos 
eleven, istället för att professionerna arbetade tillsammans mot en miljö som främjade båda 
delarna. Trots att en intervjuperson uttryckte att samverkan mellan olika professioner kunde 
vara svårt så menade alla intervjupersoner att de överlag utnyttjande varandras kompetens. 

“Jag tänker mig just den där pedagogiska biten är jag ju inte superhaj på, men 
tänker att inte minst är ju pedagogerna och mentorerna dom som känner sin klass 
bäst eh så att gå till dom innan jag gör någonting är nästan en förutsättning för att 

det ska bli bra och så kan man få mycket tips och idéer om vad man ska tänka på och 
vad gäller struktur och så vad gäller klassen, jag har en ide om vad jag vill uppnå 

men så vägen dit så hjälps vi åt med liksom.” (Skolkurator 2) 
 
Även fast tidigare resultat gällande generationsskillnader visade sig ha en negativ påverkan på 
samsyn och samverkan, så fanns det indikationer i detta stycke att samsynen inte var bristfällig till 
samma utsträckning.  Det fanns en medvetenhet hos skolkuratorerna att de själva och lärarna har 
olika professionsroller men genom att skolkuratorerna uttryckte sig uppskatta och dra nytta av 
varandras kompetenser, uppfylldes till viss del samsyn, vilket är det tredje S:et i den nationella 
strategin för samverkan (Socialstyrelsen, 2016).  
 
Hur lärares känslor kring att någon ska komma in i ens klass kunde komma att spela roll i hur 
god samverkan var, var något som dels skolkurator 2 (citatet ovan), men även fler av 
intervjupersonerna uttryckte en oro kring. En av intervjupersonerna menade att i dessa lägen, 
handlade det om att ha “fingertoppskänsla”, att kunna vara flexibel i sitt arbete med lärarna 
som uttryckte känslor av kontrollbehovet för att lättare samverka. Intervjupersonen menade att 
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en bra samverkan inte kunde skapas genom att tvinga in en person som inte ville vara en del 
av samverkan från första början. 
 

“Och lite det här med att ja men såhär resonerar många av dessa lärare, ja men att 
jag arbetar mycket med min klass och lagt ner mycket energi, jag vill inte att någon 
annan kommer in. Tänk om någon annan kommer in och styr och förstör och ja men 
kanske det där kontrollbehovet att jag vill ha koll på min klass, jag vill veta att min 

klass och vill inte att någon annan ska in där och stöka”. (Skolkurator 2) 
 

“Aa men jag tror väl att mötas och liksom samarbeta på ett bra vis och inte klampa 
på. Jag tror att man får ha lite fingertoppskänsla och va lite flexibel.” (Skolkurator 

1) 
 
7.3 Personliga faktorer 
Under temat personliga faktorer tas kategorin arbetsrelationer upp.  
 
7.3.1 Arbetsrelationer 
Trots att det fanns stunder i intervjuerna där “vi och dom” fenomenet togs upp så lyftes ändå 
ett “vi” fram när det talades om samverkan med lärarna. Genom alla intervjuer var relationer 
och inställning till varandra något som kom på tal, som absolut ansågs ha en påverkan på hur 
väl samverkan fungerar. 
 

“Hur man är som person och vad man har för tankar kring i ja men överhuvudtaget, 
hur det ser ut för barnen och ungdomarna. Att man, har man förmågan att se helheten 
och se att det faktiskt, ja men att allt är samspelat, hälsa, mående, inlärning allt sånt 

där, då brukar det funka rätt bra. “(Skolkurator 5) 
 
Citatet ovan är från en av intervjupersonerna som menade att hur väl samverkan fungerade var 
i väldigt många fall personbundet och att med rätt inställning och attityd kunde man komma 
långt i sitt samarbete med andra professioner. Samma intervjupersoner lyfte vikten av 
personkemi på denna typ av arbetsplats. Att hur en relation mellan skolkuratorer och lärare 
var jätteviktigt för samverkan. Intervjupersonerna tyckte att ett gemensamt arbete var en 
förutsättning för att samverkan skulle fungera och en av intervjuperson menade att det 
krävdes en öppenhet och respekt för varandra. 
 
Genom att se hur skolkuratorerna pratade om ett “vi” istället för “dom” går det med hjälp av 
det informella handlingsutrymmet (Svensson, 2010) att förstå hur denna inställning kan ha en 
positiv påverkan på samverkan. Då normen “vi” sattes istället för “dom” kan det tolkas som 
att det skapade ett handlingsutrymme där de båda professionerna hade ett öppnare klimat 
gentemot varandra och att det i sin tur kunde ha en gynnsam effekt på samverkan.  
Utifrån skolkuratorernas perspektiv och deras inställning till ett “vi” som beskrivs i första 
stycket av personliga faktorer, kan det tredje S:et, samsyn, stärkas genom förståelsen för 
vikten av en öppenhet och respekt för varandras professioner. Samsynen menar på att det är 
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viktigt att ha en gemensam värdegrund vilket skolkuratorerna och lärarna tolkas ha tack vare 
denna inställning (Socialstyrelsen, 2016).  
 

“Just på den här skolan är det väldigt tydligt att det är olika grupperingar, där en 
del, ja men söker aktivt hjälp och bollar gärna med elevhälsan och sen är det en 

grupp som är väldigt anti elevhälsan från tidigare erfarenheter och bildar sig sina 
egna uppfattningar och vill inte ha hjälp, ber inte om hjälp och tar inte emot hjälp 

riktigt, eh. Så där känner man i fikarummet att de tar avstånd och söker sig till sina, 
det är liksom inte en hel öppen grupp där alla har samma syn och arbetar på samma 
sätt och det är ju lite synd. Jag tror att det hade funnits mycket fördelar i att hämta 
med att vara mer öppen och använda oss utav varandras kunskap och kompetens. 
Men ja alla är väldigt olika så det krävs ganska omfattande arbete att få till det 

tänker jag.” (Skolkurator 2) 
 
Genom alla intervjuer så tyckte skolkuratorerna att de hade en mer eller mindre bra 
arbetsrelation med de lärare som arbetade på skolan, men att det fanns personer eller grupper 
som hade ett annat synsätt än de själva har vilket lätt kunde leda till grupperingar i 
arbetslagen. Trots skolkuratorernas inställning till ett “vi” kan det tolkas som att det finns 
brister inom samsynen på grund av grupperingar som kan finnas inom arbetslagen. I citatet av 
skolkurator 2 beskrivs hur dessa grupperingar kunde uppfattas, att det fanns en grupp lärare 
som inte ville arbeta tillsammans med en skolkurator. Genom att ställa detta i relation till 
förutsättningarna för att uppfylla det tredje S:et, vilket handlar om en respekt och tillit till 
varandras kompetens (Socialstyrelsen, 2016) kan det tolkas som att grupperingarna leder till 
svårigheter i dessa förutsättningar och i sin tur hämmar samverkan mellan de två 
professionerna.  
 
Temana Organisatoriska faktorer, Oklara arbetsroller och Personliga faktorer arbetar 
tillsammans för att samverkan kan bli bristfällig mellan en skolkurator och lärare. Det är till 
exempel svårt att upprätthålla en bra arbetsrelation om man hela tiden går runt och undrar vad 
den andra professionen faktiskt har för uppgift, vilket kan leda till att samverkan hämmas. Om 
en skolkurator inte är tillgänglig för lärarna blir det svårt att ha möjligheten att skapa en bra 
arbetsrelation inom samverkan. De skolkuratorer som ställt upp i studien höll med om att det 
inte bara är en specifik sak som gör att samverkan fungerar eller inte, utan att flera faktorer 
tillsammans kan skapa en bra eller dålig samverkan.  
 

8. Diskussion  
Syftet med denna studie är att ur skolkuratorns perspektiv undersöka hur samverkan ser ut och 
fungerar tillsammans med lärare på grund- och högstadieskola. Frågeställningarna som skulle 
besvara i denna studie är; 

- Hur upplever skolkuratorerna att samverkan med lärarna ser ut? 
- Hur ser skolkuratorernas handlingsutrymme ut? 
- Vad kan påverka samverkan med lärarna ur skolkuratorns perspektiv?  
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Följande avsnitt presenterar en diskussion innehållande egna reflektioner kring det som 
framkommit i resultat och tidigare forskning, samt en sammanfattande slutsats för att kunna 
besvara syfte och frågeställningar. Resultat kring skollagen, otydliga arbetsroller, personliga 
faktorer, handlingsutrymme och tidsbrist är alla faktorer som vi tycker är viktiga och 
intressanta att ta upp i diskussionen för att kunna besvara våra frågeställningar.  
 
Vad vi kan se finns det många olika faktorer som mer eller mindre påverkar samverkan med 
lärarna. Många av dessa hör ihop och en ensam faktor utgör ofta inte en ensam påverkan på 
hur samverkan ser ut. Nedan presenteras mer tydligt hur faktorerna fungerar i relation till 
samverkan men även i relation till varandra, men i slutändan många gånger påverkas av det 
formella handlingsutrymmet och tidsbristen som upplevs av skolkuratorerna. Utifrån vad som 
framkommit i resultatet gällande skollagen, kan vi se att det finns delade meningar kring om 
skollagen faktiskt har en positiv eller negativ effekt på samverkan. Vid första anblick ansåg vi 
att den nya skollagen hade en bra övergripande beskrivning av hur en skolkurator ska arbeta. 
Men efter att genomfört intervjuerna och analyserat resultatet har vi fått en förståelse om att 
skollagen är relativt vag och att det övergripande beskrivningarna behöver preciseras. Trots 
att det finns beskrivningar i skollagen (D-Wester, 2005., Johnsson, 2013) över vad en 
skolkurator ska göra, framgår det inte tydligt nog hur arbetet ska gå till.  
Något som skolkuratorerna själva lyfte fram som bristfälligt var beskrivningen kring de 
hälsofrämjande och förebyggande insatserna som ska arbetas med. Till följd av den 
bristfälliga beskrivningen av hur det faktiska arbetet ska gå till gällande de hälsofrämjande 
och förebyggande insatserna, skapas stora svårigheter för skolkuratorerna att utföra sitt arbete, 
men även i samverkan med andra professioner i skolan. Både tidigare forskning och resultaten 
av intervjuerna visar på en önskan av en klarare definition av vad det faktiskt innebär för 
skolkuratorer, att tillsammans med lärare arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vad vi 
kan se, är den nya skollagen väldigt tolkningsbar i hur skolkuratorerna ska arbeta, speciellt 
med samverkan. I skollagen står det att skolkuratorer ska fungera som ett komplement och 
tillsammans med andra professioner göra det pedagogiska arbetet fullständigt (Johnsson, 
2013). Problemet vi kan se här, är att det inte framgår hur detta arbete ska genomföras. Vi tror 
att eftersom skollagen är så pass tolkningsbar ger det skolkuratorerna tillfälle att själva välja 
hur de ska följa de riktlinjerna som finns i lagen, vilket också framgår i resultatet. Med detta 
tror vi att det finns det en risk att både skolkuratorer såväl som lärare väljer att arbeta på 
samma sätt som innan den nya skollagen trädde i kraft, på grund av den enkla anledningen att 
det känns bekvämt.  
 
En tidigare studie som genomfördes av Backlund (2007) innan skollagsändringen 2010, som 
också framgår i resultatet visar att vissa lärare fortfarande vill lämna över enskilda ärenden till 
skolkuratorerna. Men utifrån vår studie kan vi se att skolkuratorerna idag har en annan 
gränsdragning än vad denna tidigare forskning visar på, alltså att lärare idag inte kan lämna 
över ansvaret för elever till skolkuratorn. Även fast gränsdragningen har stärkts finns det 
tecken i vårt resultat på att gränserna fortfarande tänjs på i vissa fall. Samma studie visar på 
att det funnits en skepticism mellan lärare och de professioner som ingick i den tidigare 
elevvården (Backlund, 2007), men skolkuratorerna vi intervjuat lyfter varandras kompetens 
istället för att ifrågasätta den. Så som vi ser det, finns det en bättre förståelse mellan de olika 
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professionerna och vikten av deras arbetsroller idag. Senare forskning som genomfördes av 
Isaksson och Larsson (2017) beskriver att även fast det finns en förståelse för varandras 
kompetenser så kan lärare fortfarande se sig som en fristående part, medan skolkuratorerna 
gärna ser ett samarbete mellan professionerna. Eftersom vi har valt att utgå utifrån 
skolkuratorns perspektiv blir just denna del svår att applicera på resultatet, men något som vi 
kan se är att det skiljer sig markant mellan skolkuratorerna i studien i hur dem ser på lärarens 
roll i elevhälsoarbetet. Vi tror att detta skapar svårigheter för både skolkuratorer och lärare att 
samverka på ett gynnsamt sätt när det inte finns en samsyn i vem som ingår i elevhälsoarbetet. 
 
Otydligheten kring arbetsroller och hur det har negativa effekter på samverkan är något som 
är återkommande genom resultatets olika delar. Många gånger handlar det om att 
skolkuratorn eller läraren tar på sig antingen för mycket eller för lite arbetsuppgifter gällande 
elevens hälsa, samt att den andre professionen menar att gränserna suddas ut.  
Vad vi kan se är de rollkonflikter som Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) beskriver, som 
vi även använder oss av i analysen, inte är en följd av att skolkuratorerna vill ta över lärarens 
roll eller vice versa, utan att det handlar om att de olika professionerna faktiskt inte vet när de 
gått in på någon annans arbetsuppgifter. Detta eftersom arbetsrollerna är så pass otydliga. Vi 
tror att dessa rollkonflikter har olika påverkan på samverkan beroende på om de sker 
medvetet eller omedvetet. Det vi till mesta del ser här är en omedveten överskridning av 
gränserna. En möjlig effekt av denna omedvetenhet om var gränsen går tror vi kan leda till att 
gränserna mellan professionerna blir ännu bredare och istället för att rollerna kolliderar med 
varandra, glider de olika professionernas roller längre ifrån varandra. Osäkerheter kring vart 
gränserna för deras arbetsroller går kan leda till att de istället väljer att backa för att inte 
”trampa någon på tårna” i vem som ska göra vad. Detta tror vi har en negativ effekt på 
samverkan. I och med det tror vi att de rollkonflikter som beskrivs inte är speciellt 
överraskande när tittar på vad skolkuratorerna sagt om hur rollerna ser ut i skolan. För att i 
framtiden undvika att rollkonflikter sker så anser vi att skolans olika professionsroller behöver 
ses över och tydliggöras ännu mer för att en så bra samverkan som möjligt ska kunna ske.  
 
Något som blev aktuellt i intervjuerna var att personliga faktorer kan ha en påverkan på 
samverkan. Vi tycker att det var väldigt intressant, dels då denna faktor inte tagits upp lika 
tydligt i tidigare studier som vi kunde se i vårt resultat men även på grund av skolkuratorernas 
egna uppfattning av vikten av personliga faktorer i relation till samverkan. Det framgick i 
resultatet att en del av skolkuratorerna la vikt vid ett gemensamt “vi” istället för ett “vi och 
dom”. Precis som skolkuratorerna kan vi se att detta är viktigt för att kunna uppnå en 
fungerande samverkan tillsammans. Denna inställning tror vi kan leda till att mycket arbete 
sker tillsammans istället för parallellt. Denna inställning blir en personlig faktor genom att 
möjligheten av att på egen hand välja hur man själv ser på andra professionsgrupper i ett 
arbetslag inte behöver bli påverkade av hur varken organisationen, ens handlingsutrymme 
eller generationsskillnader på arbetsplatsen ser ut. Det fanns skolkuratorer som menade på att 
en god personkemi är vital för att en samverkan ska fungera. Trots att en god personkemi 
leder till god samverkan ser vi en problematik i att lägga för stor vikt på att personkemin är 
nyckeln till samverkan. Det problem vi ser här är att skolkuratorerna måste kunna se bortom 
sina personliga åsikter och fokusera på att få samverkan att fungera även om det brister i 
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personkemin. Även fast denna studie bygger på skolkuratorernas upplevelser, uppfattar vi det 
som att just när det kommer till personkemin handlar det om inställningen från både lärare 
och skolkuratorer. Trots att vi tycker att man inte ska lägga för stor vikt vid de personliga 
faktorerna i samverkan, så är det ändå en intressant faktor att sätta i relation till samverkan. Vi 
är därför, på grund av den uppfattning vi fått om att de personliga faktorerna har en stor 
påverkan på samverkan gällande skolkuratorer och lärare, kritiska till varför personliga 
faktorer inte lyfts fram i tidigare forskning i den utsträckning som vi kommit fram till i vårt 
resultat. 
 
Alla de faktorer vi nämnt har en påverkan på samverkan på ett eller annat sätt, men att vi 
tydligt ser hur handlingsutrymmet som ges har den mest centrala påverkan på både hur väl 
skolkuratorn kan utföra sina arbetsuppgifter och till vilket utsträckning samverkan fungerar. I 
en tidigare studie som genomfördes av Isaksson (2014) framkommer det att sekretessen har 
varit ett speciellt stort hinder för skolkuratorerna i deras samverkan med lärare, vilket inte 
framgår i våra resultat. Vi tvivlar inte på att sekretessen har betydelse, men de skolkuratorer 
som är med i denna studie ansåg att det fanns andra faktorer som hade större påverkan på 
samverkan med lärarna. I detta fall handlade det om den nya skollagen, vilket har diskuterats 
ovan. Isaksson (2014) samt våra resultat visar tydliga kopplingar mellan organisering & 
resurser och samverkan. Problematiken med att skolkuratorer arbetar på flera skolor samtidigt 
och dessutom inte har tillgång till ett eget kontor på alla skolor, skapar stora svårigheter i både 
tillgängligheten hos skolkuratorn för lärarna, samt hur väl deras samverkan fungerar. Trots att 
det finns bestämmelser om att det ska finnas tillgång till kompetent personal inom elevhälsan 
på varje skola idag (Johnsson 2013), så finns det en känsla av att skolkuratorns tillgänglighet 
till lärarna har minskat. Det vi tror blir en negativ effekt av detta är dels att samverkan mellan 
de olika professionerna hämmas, men även att eleverna på skolorna inte alltid får det stöd de 
behöver. Vi har en uppfattning om att elever idag generellt sett mår sämre, vilket kräver att 
det ska finnas mer tillgängliga skolkuratorer. Därför tycker vi att det behöver anställas fler 
skolkuratorer inom elevhälsan, för en godare tillgänglighet för både elever och lärare. Något 
vi ser inom de organisatoriska faktorerna är tidsbristen och hur stor påverkan den har på 
samverkan. Vi ser tidsbristen som den största boven i en skolkurators arbete överlag, inte 
minst för de begränsningar som tidsbristen skapar. Problemet med tidsbristen som vi kan se är 
att det formella handlingsutrymmet inte ger skolkuratorerna möjlighet att utföra sitt arbete på 
bästa möjliga sätt. Tidsbristen i sig skapar problem för hur samverkan ser ut med lärare då 
skolkuratorerna inte har möjlighet att vara tillgängliga, med den enkla anledningen att de 
faktiskt inte hinner. Vi tror även att det i sin tur kan leda till att det blir problem inom 
relationsskapandet mellan skolkuratorerna och lärarna. Om inte tiden finns att bygga upp en 
bra relation mellan professionerna tror både vi, likväl som skolkuratorerna själva att 
samverkan påverkas negativt. Samtidigt kan man vända på tidsbristen och se det som 
någonting positivt. Vi tror at man kan se tidsbristen som någonting som kan skapa mer 
samverkan mellan skolkuratorer och lärare då behovet av att ta hjälp av varandra växer. Vi är 
där därför kritiska till att skolkuratorerna i studien endast presenterar och beskriver tidsbristen 
som någonting negativt utan att egentligen ha försökt arbete med den.   
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8.1 Slutdiskussion  
Med hjälp av de faktorer som vi belyst under diskussionen anser vi att vi kan besvara våra 
frågeställningar. Vi kan se att en skolkurators handlingsutrymme ser väldigt olika ut beroende 
på hur skolkuratorn själv väljer att tolka sin roll som skolkurator. Att kunna besvara frågan 
hur skolkuratorerna upplever att samverkan ser ut var svårare, eftersom samverkan i sig såg 
olika ut beroende på vilken skola de befann sig i och det visade sig vara ett komplext begrepp. 
Överlag menade skolkuratorerna att samverkan på deras skolor såg bra ut, men att det skiljde 
sig åt på de olika skolorna i vilka faktorer som behövdes förbättras för att skapa en ännu 
bättre samverkan i längden. Vad som kan påverka samverkan är också väldigt olika beroende 
på hur skolkuratorn själv använder sitt handlingsutrymme, men det finns också flera faktorer 
som påverkar detta i och med de begränsningar som skolkuratorerna har.   
 
Det vi kan se, med hjälp av den tidigare forskningen som tagits upp och resultatet, är att trots 
de många olika faktorerna som påverkar samverkan så handlar det i grund och botten om 
vilket utrymme skolkuratorn ges i sitt handlingsutrymme. Det vi menar är att om tidsbristen 
skulle minska så skulle det troligtvis leda till ett underlättat arbete inom samverkan, då 
tidsbristen påverkar hur väl många av de andra faktorerna går att genomföra och uppfylla. 
Dock vill vi poängtera att ett fortsatt arbete med de resterande faktorerna som tagits upp är ett 
måste. Otydliga roller påverkas exempelvis inte speciellt av själva tidsbristen och de problem 
som finns i och med tillgängligheten kommer inte försvinna, utan endast förbättras om 
tidsbristen skulle minska. 
 
Till fortsatt forskning skulle vi gärna vilja se hur lärare ser på samverkan med skolkuratorer, 
skiljer det sig från vårt resultat eller delar professionerna samma uppfattning?  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

• Hur ser skolkuratorers respektive lärares handlingsutrymme ut?  
 

• Kan du berätta om dig själv som skolkurator? 
- Hur länge har du arbetat arbetat som skolkurator? 
-Utbildning?  

 
• Vad skulle du säga att du har för arbetsuppgifter som skolkurator? 

- Är dom tydliga? 
- Finns det arbetsuppgifter du önskar att du hade som du inte har?  

 
• Tycker du att du är tillgänglig för eleverna här? Ge gärna exempel! 

- Finns det något som skulle kunna göras annorlunda för att öka tillgängligheten? 
- Vart är ditt kontor placerat? 
- Tycker du att din placering kan arbeta emot dig?  

 
• Kan du berätta lite om skolan/skolorna du arbetar på?  

- Hur många elever ansvarar du för?  
- Hur ser arbetet kring elevhälsan ut på din skola?  
- Beskriv en “vanlig dag på jobbet”. 

 
• Hur ser ditt arbete med eleverna ut? 

 
• Ser du några begränsningar i ditt arbete som skolkurator? ex. att va placerad på flera 

skolor samtidigt.  
 

• Hur ser förutsättningarna ut på din skola för att kunna bidra till elevernas hälsoarbete? 
 

• Hur arbetar du för att göra ditt handlingsutrymme större?  
 

• Hur upplever du ditt handlingsutrymme? 
 

• Hur upplever skolkuratorerna att samverkan med lärare ser ut? 
 

• Hur upplever du skolans arbetsklimat i allmänhet? 
 

• Vad tycker du om samverkan mellan dig och lärarna på din/dina skolor? 
-  Skulle du vilja se några förändringar? 

 
• Hur arbetar du tillsammans med lärarteamet för att kunna skapa en god samverkan?  

- Har ni möten? Informationsutbyte? samverkansdagar? Kursdagarna? utbildningar? 
 

• Hur kan du tillsammans med lärarteamet bidra till en bättre samverkan? 
 

• Vad tror du kan påverka samverkan mellan dig själv och lärare? 
- Bra / Dåliga? 
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• Ser ni att ni bidrar till personalens kompetensutveckling inom det sociala och 
psykosociala området?   

     
• Känner du att du och lärare utnyttjar varandras kompetens på ett främjande sätt? 

 
• När kopplas kuratorn in? 

 
• Hur påverkas samverkan av skolkuratorers handlingsutrymme? 

 
• Påverkas samverkan med lärarna av ditt handlingsutrymme som skolkurator?  

- Hur? 
 

• I tidigare forskning har det visat sig att skolkuratorer oftast drar ett tyngre last i 
elevernas psykiska välmående och att lärarnas fokus är mer riktat till utbildningen och 
det pedagogiska arbetet. Kan du se detta på din egna arbetsplats? Om inte, hur ser det 
ut hos dig?  

 
• Tycker du att begränsningarna som du nämnde tidigare påverkar samverkan med 

lärarna? 
- Vilken av dessa begränsningar tycker du begränsar dig mest i ditt arbete? Varför? Ge 
gärna exempel. 

 

• Upplever skolkuratorerna att eleverna påverkas av hur samverkan ser ut mellan 
de olika professionerna?  

 
• Vi pratade tidigare om tillgänglighet, tror du att din och lärarnas tillgänglighet för 

eleverna kan påverka deras psykiska hälsa? 
 

• Hur upplever du elevernas hälsa idag? 
 

• Hur skulle ni kunna arbeta tillsammans för en bättre psykisk hälsa hos eleverna? 
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Bilaga 2 
 
Hej …. 
 
Vi är två socionomstudenter som studerar vid Umeå Universitet och har påbörjat vårt 
examensarbete. Vi vill undersöka samverkan mellan skolkuratorer och lärare ur skolkuratorns 
perspektiv, samt handlingsutrymmet och vad det innebär för en skolkurator. . Vi vill 
genomföra intervjuer med verksamma skolkuratorer i Umeå kommun och därför hör vi av oss 
till dig.  
Vi hoppas att dessa intervjuer ska ge oss en tydligare inblick i ditt handlingsutrymme som 
skolkurator samt om och hur du som skolkurator samverkar med lärarna på skolan.  
Intervjuerna kommer att vara mellan 40-60 minuter och kommer att spelas in med ljud för att 
vi sedan ska ha möjlighet att gå tillbaka i materialet.  
Se ser gärna att intervjuerna sker inom de närmsta veckorna. 
Vi kommer under hela studiens gång förhålla oss till sekretess kravet.  
 
Om du har fler frågor eller är intresserad av att ställa upp som intervjuperson i vår studie hör 
gärna av dig till oss så fort som möjligt.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sara Uuismäki 
Telefon: 0704935151 
E-post: sarauusimaki1@gmail.com 
 
Sofia Nagy 
E-post: sofianagy94@gmail.com 
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Bilaga 3 
 
Detta är ett informationsmejl som skickas till dig som anmält intresse till att medverka som 
intervjuperson till vår studie. I detta brev kommer du få tillgång till mer utförlig information 
om studiens upplägg samt om konfidentialitet och nyttjande i och med din medverkan.  
Vi som genomför denna studie heter Sara Uusimäki och Sofia Nagy, vi studerar på 
socionomprogrammet vid Umeå Universitet och ditt bidrag kommer att användas i vårt 
examensarbete. 
 
Syftet med denna studie är att ur en skolkuratorns perspektiv ta reda på hur samverkan ser ut 
med lärare på grundskolorna runt om i Umeå kommun. Genom denna studie hoppas vi kunna 
bidra till en ökad inblick och förståelse i skolkuratorns arbete, samt deras syn på samverkan i 
skolan.  
 
Genomförande: 
Intervjuerna kommer att, i samråd med dig som intervjuperson, ske på lämplig plats och tid 
utifrån ditt önskemål.  
Vi uppskattar att intervjuerna kommer att vara mellan 40-60 minuter och spelas in med ljud, 
om det känns bekvämt för dig som intervjuperson.  
Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst under studiens gång avbrytas.  
 
Konfidentialitet och nyttjande: 
Vi kommer att förhålla oss till största möjliga konfidentialitet och obehöriga kommer inte att 
ha möjlighet att ta del av uppgifter som du lämnar till oss.  
Intervjuerna kommer att sammanställas till ett examensarbete där du som intervjuperson blir 
avidentifierad och informationen ska inte vara möjlig att koppla till dig som individ.  
Examensarbetet kommer sedan att publiceras och kommer då vara tillgänglig på Diva för 
allmänheten.  
Om intresse finns får du självklart ta del av den färdiga uppsatsen!  
 
Om du har några funderingar kring studien innan, under eller efter din medverkan tveka inte 
på att höra av dig till någon av oss på; 
 
sarauusimaki1@gmail.com, Telefon: 0704935151 
sofianagy94@gmail.com 
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Bilaga 4 
 
Kodningsmall 

hinner inte arbeta 
hälsofrämjande 
& förebyggande 

mindre uppdrag 
= synligare 
kuratorer 

Barnen tappar 
tilltro till 
vuxna på 
skolan 

Hur mycket 
psykosocial
t ska lärare 
arbeta 
med?  

Viktigt En bra 
tillgänglighet ger 
bra effekt 

tvingas prioritera 
pga tidsbrist 

större uppdrag, 
men lika många 
kuratorer 

Generationssk
illnader 

“Inte mitt 
ansvar” 

Personkemi - 
vilken påverkan? 

Inget eget rum på 
alla skolor 

stressad miljö mer resurser! yngre 
arbetslag, 
annan kultur 

lärare tar 
över 
föräldra 
arbetet 

olika från person 
till person 

trygghet för 
barnen 

tvingas pussla i 
tiden 

organisationen 
begränsar 

kan vara svårt 
att ändra 
synsätt 

Lärare blir 
utbrända 

olika synsätt Samverkan 
påverkas av 
tillgängligheten 

släcka bränder otydliga 
arbetsuppgifter 

svårt att vara 
ny  

kontrollbeh
ov över 
klassen 

obekväma åsikter mer utsatt tid för 
samverkan kring 
eleven - gör det 
lättare 

“tiden är en stor 
bov” 

vad innebär 
hälsofrämjande 
och 
förebyggande? 

skollagen - 
bra eller dålig 
för 
samverkan? 

Pratar om 
ett “vi” inte 
“jag” eller 
“dom” 

grupperingar i 
arbetslagen 

Inget utsatt 
arbetsrum - åker 
bara dit för 
möten och 
uppdrag 

akuta insatser nya skollagen följer 
skolpersonal 
den? 

Är som 
amöbor 

respekt och 
öppenhet 

Bra tillgänglighet 

känslan av att 
vara otillräcklig 

bra 
handlingsutrym
me + kontakt 
med pedagoger 

lärare tar på 
sig större 
psykosocialt 
ansvar idag 

olika syn 
på vem 
som ingår i 
elevhälsan 
hämmar 
samverkan 

Arbeta 
tillsammans  

visa sig öppen 
och tillgänglig 
till lärarna 

måste vara 
flexibel i arbetet 

handleda 
personal 

Vem ska göra 
vad? 

Spindeln i 
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Arbeta 
tillsammans till 
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välmående. Stötta 
och vägleda 
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till att få hjälp av 
kuratorn som 
lärare har 
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begränsar 
handlingsutrymm
et 
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begränsat 
handlingsutrym
me 

utnyttja 
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vara 
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klampa på i 
samarbetet 
med lärare 

personbundet Mindre möten för 
att öka 
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fått större 
uppdrag i och 
med 
lagändringen 

platt 
organisation 

Elevhälsan 
berör hela 
skolan 

Samarbetet 
med 
kollegor 

 känner sig inte 
tillgänglig med 
sin placering 
 

mer uppdrag 
utifrån, grupper. 
Mindre fokus på 
arbetet med 
eleverna 

slits mellan 
arbetsuppgifter  

arbetar 
parallellt, inte 
tillsammans 

Förstår 
lärare 
kuratorns 
funktion?  

 Inte alltid på 
plats 

 stötta och 
vägleda 

 Förväntnin
gar och 
resurs 

 Elevhälsoträffar - 
diskuterar barnen  

 Löst uppdrag  Måste sätta 
gränser 

 Mer prat om 
barnen än med 
dom 

 finnas som ett 
stöd 

 Lärare kan 
ha svårt 
med 
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