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Sammanfattning  

 

Som skolkurator är man verksam i en organisation som domineras av andra 

professioner. Studien syftar till att studera skolkuratorers upplevelser av att vara 

socionom verksam på pedagogernas fält avseende roll, uppdrag, svårigheter och 

möjligheter i skolans sociala arbete. Skolkuratorerna arbetar på kommunal 

grund- eller gymnasieskola. Studien är en fallstudie inom en kommun där 

skolkuratorerna är verksamma inom samma förvaltning med organisatorisk 

tillhörighet under elevhälsans verksamhetschef. Det är en kvalitativ 

undersökning med explorativt och induktivt arbetssätt, med datainsamling via 

semistrukturerade intervjuer samt innehållsanalys som metod. Resultatet visar 

att skolkuratorerna ser sig som socionomer verksamma i skolan, där 

professionstillhörigheten överväger gentemot yrkestiteln. Skolkuratorernas 

uppdrag är att vara elevens ombud men elevens bästa är överordnat. En 

skolkurator står bredvid pedagogen men bakom eleven, då de hjälper pedagogen 

att hjälpa eleven. En skolkurator kan användas till mer än vad som görs idag, 

som ett komplement till det pedagogiska. De svårigheter som skolkuratorerna 

möter är utmaningar i form av samarbete med pedagoger men även att få tiden 

att räcka - till både konsultation och direkt elevarbete samt mellan främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete. Att involvera skolkuratorerna i 

diskussioner på organisations- och ledningsnivå samt att ta tillvara på kunskap 

från individ- till gruppnivå, ser skolkuratorerna som åtgärder som ger 

möjligheter att utveckla det skolsociala arbetet. Att vara socionom i skolan 

kräver mod att tro på sin profession och att våga stå upp för elevens rättigheter, 

då det kan vara tufft att vara ensam på annan professions arena. Slutsatserna 

visar att skolkuratorernas roll och uppdrag har en komplex ”dubbelsidighet” 

som får konsekvenser för vad socionomen kan uppnå gällande skolans sociala 

arbete. Studien visar på behov gällande synliggörande av socionomens 

kompetens för skolledning och medarbetare, då skolkuratorerna anser att de kan 

användas till mer. Det finns även ett behov av att systematisera samarbetet 

mellan professionerna, så att det inte blir upp till professionerna att söka upp 

varandra. 

 

Nyckelord/sökord: profession, samarbete, gränsarbete, skolsocialt arbete 
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Förord 

Först av allt vill jag tacka er skolkuratorer som ställde upp på mina intervjuer, utan er hade 

inte detta examensarbete blivit av. Jag ska inte namnge er, då jag lovat att ni ska få vara 

anonyma men ni vet själva vilka ni är. 

 

Ett stort tack även till min handledare Marek Perlinski för dina värdefulla synpunkter 

under skrivprocessens gång. Det har varit lärorikt men även lite skrämmande att skicka 

iväg tankar som inte är färdigtänkta och text som inte varit genomläst.  

 

Skolan är ett område som ligger mig nära hjärtat och efter min verksamhetsförlagda 

utbildning blev mitt intresse ännu större. Jag fick förmånen att få två fantastiska 

handledare som givmilt delat med sig av sin kunskap. Om ni läser mitt arbete, så ett stort 

tack till er. Jag vill också tacka alla skolkuratorer som tog emot mig med öppna armar och 

visat mig bredden och djupet i ert arbete. Ni är en härlig arbetsgrupp! 
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KAPITEL1  Inledning 

 

Skolan är en viktig arena för socialt arbete. I skolan finns möjlighet att fånga upp barn och 

ungdomar i riskzon för att utveckla social problematik men även hjälpa dem som lever i 

en utsatt livssituation eller som behöver särskilt stöd. Barnombudsmannen Fredrik 

Malmberg lyfter att det finns behov av att uppgradera och uppvärdera det skolsociala 

arbetets betydelse (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Det skolsociala arbetet 

handlar om att uppnå kunskapsmålen - att stödja och möjliggöra en fullständig skolgång 

för alla barn oavsett förutsättningar.  

 

Det finns samband mellan skolframgång och psykosocial situation. En av de viktigaste 

faktorerna för ungdomars framtida möjligheter är utbildning. Elever med låga eller 

ofullständiga betyg från grundskolan har en kraftigt förhöjd risk för framtida psykosociala 

problem som till exempel allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk eller 

självmordsbeteende. Det är även svårare att etablera sig på arbetsmarknaden om man inte 

har en gymnasieutbildning. Att slutföra skolan blir viktigt - eftersom ju tidigare en elev 

avslutar sina studier, desto sämre blir framtidsutsikterna (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 

2010). Förebyggande socialt arbete i skolan kan därmed ses som en viktig social 

investering för samhället.  

 

I elevvårdsutredningen Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) konstateras att 

hälsa och lärande påverkar varandra och att samma faktorer främjar både hälsa och 

lärande. Skolan har dubbla uppdrag – det sociala och det pedagogiska. Det pedagogiska 

uppdraget fokuserar på barnens lärande och det sociala uppdraget innebär att förmedla 

demokratiska värden samt att ge eleverna det psykosociala stöd som de behöver så att de 

klarar sin utbildning. Skolans pedagogiska och sociala uppdrag hänger nära samman; då 

hur eleven har det i skolan eller i sin livssituation i övrigt påverkar elevens möjlighet att 

lära och tillgodogöra sig sin utbildning (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). 

Båda uppdragen är varandras förutsättningar och lika angelägna, vilket 

barnombudsmannen Malmberg poängterar. Att skolans dubbla uppdrag är förenade, visar 

även utredningen (SOU 2000:19) som ligger till grund till skollagen SFS 2010:800. 

Bakgrunden till förändringen var att skolans verksamhet skulle länkas in på ett och samma 

spår till förmån för elevernas lärande, utveckling och hälsa. De menade att med dubbla 

spår; så leder inte generella eller individuella iakttagelser från elevvårdens personal till att 

påverka skolan till att bli bättre för eleverna och lärarna. Skolans dubbla uppdrag innebär 

också att de vuxnas olika roller binds samman. Den pedagogiska rollen relaterar till de 

ungas lärande och fostrande, medan det i det sociala uppdraget ingår en psykosocialt 

stödjande roll gentemot eleverna (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). 

Skolsocialt arbete är dock inget som endast skolkuratorn arbetar med. Backlund (2007) 

visar att skolsocialt arbete i en vidare bemärkelse utförs av andra aktörer i skolan såsom 

till exempel skolsköterska, lärare och annan skolpersonal.  

 

Socialt arbete i skolan är ett fält som forskningsmässigt är underrepresenterat. Detta har 

Dellgran och Höjer (2003) visat i sin genomlysning av forskningens innehåll och 

forskningsorientering. Resultatet visade att skolan, som professionellt arbetsområde, hade 



 

7 
 

inga (noll) seniora forskningsprodukter upprättade. Som skolkurator har man därför 

mycket lite att hämta från forskningen, konstaterade Dellgran och Höjer. Internationellt 

finns det forskning som skolkuratorer är behjälpta av i sitt arbete. De handlar dock i 

huvudsak om arbetsmetoder gällande elevrelaterade problem. Isaksson (2016) har också 

uppmärksammat det begränsade inomvetenskapliga intresset gällande socialt arbete inom 

skolområdet. Vidare lyfter Backlund (2007) att den forskning som finns om 

skola/elevvård främst har utförts av pedagoger, utbildningssociologer och psykologer.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

En socionom kan vara verksam på många olika organisatoriska områden och arenor. I 

skolan som arena ingår flera olika professioner, där lärare är den profession som 

dominerar. Att vara socionom i skolan innebär därmed att man är ensam i sin profession 

på pedagogernas arena. D-Wester (2005) lyfter att det finns skillnader att vara socionom i 

skolan mot till exempel socialtjänst då kulturer, uppdraget och funktionen inte är 

densamma. Studiens syfte är således att studera hur det är att vara socionom på annan 

professions arena. Av samma skäl är skolkuratorernas perspektiv i fokus gällande följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilken syn har skolkuratorerna på sin roll och sitt uppdrag? 

2. Vilka svårigheter och möjligheter ser skolkuratorerna gällande sitt arbete? 

3. Hur upplever skolkuratorerna samarbetet mellan skolans professioner? 
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KAPITEL 2 Skolan som arena för socialt arbete 

 

Skolkuratorn är verksam i en organisation som domineras av andra professioner och det 

innebär att kontexten är betydelsefull. I detta kapitel kommer skolan som organisation och 

socialt arbete i skolan att beskrivas. Syftet med kapitlet är dubbelt - för det första som 

bakgrundsteckning och för det andra som genomgång av tidigare forskning. 

 

2.1 Skolan som organisation 

Skolan är en politiskt styrd organisation som kommunen är huvudman för. Skolans 

organisation är en byråkrati. Det innebär att organisationen ses som ett rationellt system – 

skapade för att uppnå specifika mål, starkt styrda av rutiner och relationer (Liljegren, 

2008). Den decentraliserade resultat- och målstyrda skolan lämnar ett handlingsutrymme 

som kan bli föremål för maktkamp mellan skolans olika aktörer, vilket gör att skola och 

elevvård ofta beskrivs utifrån ett konfliktperspektiv (Backlund, 2007).  

 

Skolan som organisation kan förstås som ett socialt system. De förutsättningar som skolan 

har för sin verksamhet kan beskrivas som de elever som kommer till skolan, deras sociala 

bakgrund och de möjligheter som eleverna har getts för att klara skolan på ett bra sätt. Om 

organisationen når sina mål, avgörs av det utfall eller resultat som följer av förutsättningar 

och skolans verksamhetsprocesser. Verksamhetsprocesser eller organisationsutformning 

är beroende av de inomorganisatoriska delprocesserna; struktur, kultur, politik och 

individ. Befattningar, arbetsfördelning och beslutsordning ingår i struktur. Kultur innebär 

organisationens grundläggande värderingar, normer och synsätt. Den informella ordningen 

och intressekonflikter som kan uppstå mellan individer och kring struktur och kultur, 

benämns politik. Individens personlighet, behov och motivation berör individperspektivet. 

Hur skolan bedrivit elevhälsoarbetet och hur struktur-, kultur-, politik- och 

individprocesserna styrs och leds kan därmed avläsas i resultat av hur många elever som 

når målen, är trygga och trivs i skolan (Höög, 2014). Backlund (2007) har beskrivit 

elevvården som ett konfliktförebyggande instrument, där elevvårdspersonal används som 

”ångestreducerande lärarservice”, så att skolans system kan upprätthållas oförändrat. 

 

Socialt arbete utförs i organisationer. Det som förenar organisationerna där socionomer 

arbetar är att de nästan undantagsvis tillhör välfärdsstatens kärnområden, dit skolan tillhör 

(Lundström & Sunesson, 2006). Skolan och elevhälsan kan enligt Backlund, Högdin och 

Spånberger Weitz (2017) ses som en människobehandlande organisation med syftet att 

inverka på människors liv. Lundström och Sunesson beskriver människobehandlande 

organisationers uppgift att bedöma och sortera människor – att på olika sätt påverka dem, 

deras beteenden och livsförhållanden. Med andra ord även att ge denne rätt hjälp, omsorg 

och stöd. I skollagen (SFS 2010:800) regleras att det ska finnas tillgång till en samlad 

elevhälsa bestående av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens i skolan. Tillgång till tolkas som att elevhälsopersonalen har 

reell möjlighet att utföra sitt uppdrag i samverkan såväl inom elevhälsoteamet som med 

skolans personal samt finnas tillgänglig för eleverna (Skolinspektionen, 2015). 

Socionomer tillsammans med psykologer och specialpedagoger kan ses som en 

stödfunktion i organisationen, vars kompetenser kompletterar skolornas pedagogiska 
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kompetens (D-Wester, 2005). Elevhälsan ska inte bara stödja eleverna utan även stödja 

lärarna i deras pedagogiska uppdrag. Elevhälsans fyra professionella perspektiv; 

pedagogikens, psykologins, medicinens och sociala arbetets fält utgör – tillsammans med 

lärarnas pedagogiska kompetens – varsin del av helhetssynen på eleven. Skolkuratorn 

företräder det psykosociala perspektivet som enligt Skolinspektionen (2015) gäller 

relationer, normer och värderingar. 

 

2.1.1 Skolans dubbla uppdrag 

Verksamheten i skolan styrs enligt skollagen, förordningar och läroplaner. Skollagens 

portalparagraf anger syftet med utbildningen inom skolväsendet: ”utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden” (1 kap. 4 § skollagen 2010:800, min kursivering). Att inhämta och utveckla både 

kunskaper och värden – det är det som är skolans dubbla uppdrag (Triay Strömvall, 2017). 

 

I skollagen kan både kunskapsmål och sociala mål utifrån skolans dubbla uppdrag utläsas: 

”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (3 kap. 3 § skollagen 2010:800, min 

kursivering).  

 

Elevhälsan har ett särskilt ansvar i det individuellt inriktade arbetet för att undanröja 

hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling (Prop. 2009/10:165). Syftet är att ge 

eleven det stöd som den behöver för att klara sin utbildning. Stöd för att klara skolan kan 

ges i form av extra anpassningar eller särskilt stöd vilket även det regleras i skollagen. När 

det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska eleven skyndsamt ges stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap. 5 a § 

skollagen 2010:800). Detta innebär att det är läraren som i huvudsak ansvarar för extra 

anpassningar. Skolverket (SKOLFS 2014:40) anser dock att elevhälsans kompetens ska 

tas tillvara i ett tidigt skede:  

 

Rektorn bör se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra 

anpassningar dels för att identifiera en elevs behov, dels för att stödja lärare och övrig 

skolpersonal i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten. (s.2) 

 

Är inte extra anpassningar i undervisningen tillräckliga, har eleven rätt till särskilt stöd. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation (3 kap. 8 § skollagen 2010:800). I allmänna råd med kommentarer 

(Skolverket, 2014) fås information om att det vid funktionsnedsättning, psykosocial 

problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter 

samt upprepad eller långvarig frånvaro - kan eleven vara i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. 

 

2.2 Socialt arbete i skolan 

Det skolsociala arbetet i skolan har tre centrala områden. Det första är att se till att alla 

elever får en fullständig skolgång för att förhindra sociala och hälsomässiga problem i 

framtiden. Det andra är att motverka diskriminering, mobbning och kränkande behandling 
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till förmån till ett positivt skolklimat och en inkluderande lärandemiljö i skolan - så att 

självkänsla och identitet inte påverkas negativt. Det tredje området är att upptäcka och ge 

stöd till barn som riskerar eller far illa i sin hemmiljö (Backlund, Högdin & Spånberger 

Weitz, 2017).  

 

En skolkurator är central i följande områden för skolsocialt arbete: anmälningsplikten; att 

samverka kring barn som riskerar att fara illa, problematisk skolfrånvaro, mobbning i 

skolan, skolsituationen för unga i samhällsvård, skolan som arena för integration och att 

identifiera och förebygga hedersrelaterad utsatthet i skolan (Backlund, Högdin & 

Spånberger Weitz, 2017).  

 

Begreppet socialt arbete används även för uppgifter av social karaktär som utförs av andra 

yrkesgrupper i skolan än skolkuratorn; som till exempel att hantera skolfrånvaro, 

mobbning och särskilt stöd i skolan till elever - där behoven helt eller delvis kan kopplas 

till social miljö i hemmet, på fritiden eller skolan (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 

2017).  

 

Som skolkurator är uppdraget att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för 

eleven via psykosociala insatser (D-Wester, 2017).  

 

2.2.1 Skolkuratorns roll 

Skolans sociala uppdrag innebär en psykosocialt stödjande roll till eleverna. I svensk skola 

är det i regel skolkuratorn som har uppdraget som professionell socialarbetare, även om 

det idag inte finns något krav på att skolkuratorn ska ha socionomkompetens (Backlund, 

Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Skolkuratorers roll i skolan är delvis oklar (Isaksson 

2016) och i princip outforskad i Sverige (Backlund, 2007). Backlund uppgav att på 

kuratorernas önskelista över vad som behövs för att förbättra arbetet fanns en tydligare 

roll, mer lagarbete samt mer tid till förebyggande arbete. Enligt Isaksson har 

skolkuratorerna ett påfallande stort formellt handlingsutrymme, då ramarna för 

skolkurativt arbete definieras vagt i formella dokument. Elevvårdsutredningen (SOU 

2000:19) visar att kuratorer i mycket stor utsträckning själva bestämmer – vad de ska 

arbeta med och vilken verksamhet som ska prioriteras. Skollagen reglerar att kurator ska 

finnas för psykosociala insatser (2 kap. 25 § skollagen 2010:800) men den reglerar inte 

vad en kurator ska göra. Att regeringen valt att specificera kurator som yrkeskategori 

beror på deras uppfattning att hänvisningen till psykosocial kompetens knappast kan syfta 

på annan personalkategori. Förtydligandet avser att säkerställa att elevhälsan har tillgång 

till tillräcklig kompetens så att eleverna får det stöd de behöver (Prop. 2009/10:165). 

  

Kuratorsrollen ur ett historiskt perspektiv visar att grundtanken bakom tillkomsten av 

skolkuratorstjänster var ett akut behov av personal - vilka kunde främja samverkan mellan 

barnavårdsmyndigheter, skola och hem. I läroplan Lgr 1969 beskrivs kuratorerna som 

sociala experter. Till kuratorn kunde elever och föräldrar vända sig för upplysningar, råd 

och hjälp i frågor såsom skolgång, svårigheter i anpassning till skolsituation men även i 

frågor av mer personlig art. Kuratorn var skolans kontakt med samhällets sociala 

institutioner och myndigheter såsom barn- och ungdomsvården och psykiska barn- och 

ungdomsvården. Kuratorn hade även till uppgift att stimulera eleverna till att använda 
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fritiden på ett meningsfullt sätt. Skolkuratorns uppgift hade också inslag av 

arbetsförmedling och yrkesvägledning – den senare uppgiften övertogs dock på 1970-talet 

av nuvarande studie- och yrkesvägledare. Skolkuratorer nämns inte specifikt i senare 

läroplaner. I 1980 års läroplan låg betoningen på kontakten mellan skola och arbetsliv, 

därmed sågs skolans uppgift som att förbereda eleverna för framtida yrkesval. Detta 

innebar att skolans psykosociala verksamhet fick ett blygsamt utrymme. Elevvården blev 

en angelägenhet för all personal i skolan, där klassläraren blev huvudperson. Svårigheter 

som elever bär med sig men som är alltför omfattande eller inte förorsakar egentliga 

problem i skolan, bör inte skolan ansvara för. Kuratorns ansvarsområde omfattar därmed 

de svårigheter som visar sig i skolan eller där skolan är upphov till svårigheterna (SOU 

2000:19).  

 

2.2.2 Samarbete och konsultation 

Samarbetet med lärare är ytterst centralt för skolkuratorer (Isaksson 2016). Backlund 

(2007) fann att elevvården (idag benämnd elevhälsa) förväntas arbeta indirekt via stöd till 

lärarna via konsultation. Detta är kopplat till effektiv resursanvändning samt att läraren är 

den viktigaste bäraren av det direkta elevvårdsarbetet. Studier har visat att lärares 

inställning till att samarbeta med elevvårdspersonalen, varierar mellan lärare på 

grundskolans olika stadier. På de högre (ämnesbaserade) stadierna är man mer traditionell 

i sitt arbetssätt medan lärare på de lägre stadierna är mer positiv till samarbete - både med 

varandra samt till att nyttja elevvårdspersonal via konsultation och handledning. I Norden 

har konsultativt arbete och arbete i team alltmer ersatt det direkta individualiserade 

elevarbetet. En finsk studie visar ”att skolkuratorerna förväntas stödja viktiga 

nyckelpersoner i skolan” (Backlund, 2007, s.32). Tanken bakom det indirekta stödet till 

lärarna är att de blir bättre rustade att själva förstå och möta elever med olika behov. I 

Tyskland har Wulfers enligt Backlund funnit att svårigheter kan uppstå mellan skolans 

socialarbetare och lärare – ”då socialarbetare kan uppfattas som kritiserande” och när 

parterna har olika uppfattningar om varandras roller (Backlund, 2007, s.33). Samarbete 

kan upplevas ineffektivt från elevvårdsperspektiv när läraren inte lever upp till förväntad 

roll som konsultand. Samarbete inom elevvården upplevs som svårt i och med att man inte 

vill klampa in på varandras revir å ena sidan samtidigt som yrkesgruppers elevvårdande 

funktioner å andra sidan inte har några tydliga gränser. Ahlstrand hävdar enligt Backlund 

”att lärarna inte var villig att samarbeta på bekostnad av friheten i den egna 

undervisningssituationen” (Backlund, 2007, s.40). 

 

Backlund (2007) menar att skolkuratorernas ökade inriktning mot – stöd till lärare i deras 

elevvårdsarbete – kan ses som ett närmande mellan de olika professionerna. Forskning har 

visat att elevvårdspersonal kan hamna i konflikt mellan att ge eleverna stöd och 

förväntningar på att stödja skolan som organisation med lärare och skolledning som 

betydelsefulla aktörer. Backlund menar att vara en resurs för barnen och att vara en resurs 

för lärarna är två skilda uppgifter. Att se till elevernas behov i skolan behöver inte vara 

samma sak som att lärare får stöd i att hantera problem i sin arbetssituation. Att öka 

betoningen på konsultativt arbete till lärarna får konsekvensen att elevvården blir mindre 

tillgänglig för skolans elever (Backlund, 2007).  

 

 



 

12 
 

KAPITEL 3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

Att vara socionom inom skolans värld kan ses ur flera perspektiv. Då det saknas renodlade 

teorier att tillämpa, har empirin studerats utifrån två diskurser som tillsammans med 

bakgrund och tidigare forskning används som uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Dessa 

två spår utgår från Backlund (2007), Liljegren (2008) samt Isakssons (2016) avhandlingar. 

I detta kapitel beskriver den ena diskursen skolkuratorspåret ur ett professionsperspektiv 

medan den andra diskursen behandlar professionsspåret där begreppet gränsarbete är 

centralt.  

 

3.1 Skolkuratorspåret 

Socialt arbete i offentlig sektor påverkas från olika håll - olika domäner. Med 

domänteoretiskt perspektiv synliggörs att socialarbetarens professionsutövning formas av; 

politikens-, förvaltningens-, professionens- och de institutionella villkorens domän. De tre 

första domänerna tillhör den lokala nivån (kommunen) och den institutionella villkorens 

domän motsvarar den nationella nivån (till exempel Skolverket, Socialstyrelsen och 

SKL1). Dessa domäner har olika uppgifter och logiker men påverkar varandra i och med 

att de är sammanbundna och beroende av varandra. Politikens domän bygger på ideologi 

och folklig representation, förvaltning på byråkrati och saklighet samt professionsutövning 

på expertis och kollegialitet. När man är socialarbetare inom skolan så verkar man under 

en annan förvaltning. Detta gör att skolkuratorn i regel är underställd skolans pedagogiska 

ledning (Blom & Morén, 2015). Att vara socialarbetare i skolan kompliceras även av att 

professionens domän inte är homogen. I skolan arbetar många yrkesgrupper som tillhör 

olika professioner som till exempel lärare, psykolog, socionom och skolsköterska. De har i 

kraft av sin expertis genom utbildning och yrkesetik en stor frihet och självständighet 

(autonomi) att styra sitt arbete (Blom & Morén, 2015). Backlund (2007) påvisar att 

skolkuratorer använder två teknologier som är dominerande i deras arbete: elevsamtal och 

konsultation till lärare. Dessa teknologier använder också övriga i elevvårdsteamet. Att 

vara skolkurator innebär förutom att man är ensam med sin utbildning - att vara omgiven 

av starkare professioner – att de är fler till antalet eller att de är legitimerade.  

 

En socialarbetare kan anses ha tre uppdrag enligt Blom och Morén (2015): från 

organisationen, från klienten och från ”samhället”. Socionomen representerar 

organisationen i sin anställning, där man tilldelas en viss roll och förväntas fullgöra vissa 

angivna uppgifter i verksamheten. I denna studie är det i form av befattningen skolkurator. 

Det andra uppdraget innebär att en socialarbetare ska vara ett ombud för klienten. Det 

ligger i arbetet att identifiera klienters/patienters sociala utsatthet samt utifrån deras 

specifika behov och önskemål utforma insatserna. I studien kommer elev att användas 

istället för klient/patient. Det tredje uppdraget är samhällets uppdrag till professionen att 

företräda och bistå medborgare som hamnat i en utsatt livssituation. Detta 

samhällsuppdrag är dessutom överordnat och kan innebära att socialarbetaren ibland kan 

behöva genomföra sitt arbete i strid mot den egna organisationen.  

 

                                                      
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
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Morén (2015) menar att vara socialarbetare innebär samtidigt att representera två roller: 

rollen i den organisation där man arbetar men även rollen som företrädare för sin 

profession. Att vara verksam i skolan innebär även en dubbel identitet; att se sig som både 

socialarbetare och samtidigt som utbildare som stöttar elever att klara utbildningen men 

även en dubbel funktion i och med att ”zick-zacka mellan elevers behov och andra 

intressegruppers önskemål” (Backlund, 2007, s.32).  

 

3.2 Professionsspåret 

En profession kan betraktas som ett landskap. Det är en metafor som beskriver ett inmutat 

landområde som kontrolleras med hjälp av ett antal gränser gentemot kringliggande 

områden (Liljegren, 2008). Med detta synsätt är begreppen gränsarbete, jurisdiktion och 

domänkonflikter centrala.  

 

En del i förståelsen av villkor för att bedriva socialt arbete kan fås från professionsteorin. 

En profession ska vila på egen vetenskaplig kunskapsbas. Den första 

socialarbetarutbildningen startades i Sverige 1921 och i dag finns socionomutbildning på 

många platser i Sverige. Forskning och forskarutbildning har bedrivits sedan slutet av 

1970-talet. Socionomer räknas därmed som profession. Det finns två synsätt på vad en 

profession är; ett essentialistiskt och ett processuellt. Det essentialistiska synsättet innebär 

följande kännetecken på en profession: systematisk teori, professionell auktoritet, 

samhällets sanktion, etiska regler och egen kultur. Här fyller professionerna en viktig 

funktion genom att de skapar nödvändiga kompetenser i ett samhälle men även genom att 

integrera och hålla samman olika delar i samhället genom spridning och vidmakthållning 

av en värdegemenskap. I det processuella synsättet läggs tonvikt på yrkesgruppers strävan 

efter samhällets erkännande och sanktion att utföra vissa arbetsuppgifter. En konkurrens 

med andra yrkesgrupper som även benämns jurisdiktion. Det är inte yrket som sådant som 

är intressant i detta perspektiv utan på vilket sätt det kontrolleras (Blom & Morén, 2015). 

Socionomen som yrkesgrupp befinner sig i spänningsfältet mellan att tillhöra en etablerad 

yrkesgrupp samtidigt som samhällelig sanktion i form av statlig legitimation saknas 

(Liljegren, 2008). Socionomer inom skolan konkurrerar bland annat med medicinsk 

personal när det gäller sociala insatser till skillnad mot socionomer inom socialtjänst som 

har liten konkurrens med andra yrkesgrupper (Blom & Morén, 2015). 

 

Skolsocialt arbete kan ses som en form av förhandlingsarbete, då det skolsociala arbetet 

alltid definieras och formas tillsammans med andra i skolan (Backlund, Högdin & 

Spånberger Weitz, 2017). Förhandlingsperspektivet kan ses som en maktkamp om den 

praktiska verksamhetens utformning. Liljegren (2008) menar att inom en organisation 

finns det flera olika aktörer med delvis olika intressen; vilket innebär att organisationen är 

en arena för mikropolitiska förhandlingar mellan dessa aktörer gällande makt, inflytande, 

status och över- och underordning. Backlund (2007) lyfter att inom skolan har andra 

yrkesgrupper en starkare ställning än socionomer. Liljegren menar att en organisation kan 

både beskrivas som förhandlande och förhandlad i och med att det ständigt pågår 

förhandlingsprocesser samt att strukturer är resultatet av tidigare förhandlingar. Backlund 

menar att skolkuratorns arbete påverkas av vilka omgivande krafter som är starkast och 

där rektor har en central position - eller om kuratorns intresse och inriktning får en 
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betydelsefull roll. I Backlunds (2007) studie framkom att ”andra” i stor utsträckning sätter 

agendan för skolkuratorernas arbete. 

 

3.2.1 Gränsarbete 

Liljegren (2008) menar att gränsarbete är en process som alla utövare är involverade i och 

inte heller kan stå utanför. Detta gränsarbete är inte oproblematiskt och kan handla om 

jurisdiktion, skapandet av en positiv identitet (att få göra rätt arbetsuppgifter – på ett sätt 

som yrkesutövaren själv bestämmer), inmutandet av ett kunskapsområde, handlingsfrihet, 

status eller ekonomiska belöningar. Liljegren beskriver två typer av gränsarbete; ett 

särskiljande och ett sammanhållande - för att få kontroll över ett professionellt territorium. 

Vid det särskiljande gränsarbetet konstrueras gränser, vilket innebär att skillnader hålls 

fram och till exempel kan vissa arbeten ses som svårare och viktigare. Det 

sammanhållande gränsarbetet innebär att dekonstruera gränser och här ifrågasätter man 

skillnader och tycker istället att alla gör ett lika svårt arbete. Isaksson (2016) fann att 

skolkuratorerna kan påverka sitt handlingsutrymme genom gränsarbete men att de är 

beroende av tydliga arbetsbeskrivningar samt att rektor eller närmaste chef ger dem 

legitimitet. Rektorns synsätt och agerande anses som centralt för skolkuratorernas 

legitimitet och handlingsutrymme gentemot annan skolpersonal, vilka annars begränsar 

skolkuratorernas handlingsutrymme informellt.  

 

3.2.2 Jurisdiktion 

Jurisdiktion är en viktig fråga att förhandla om i organisationen. Det innebär vem som ska 

göra vad och vilken kontroll en yrkesgrupp har över dessa arbetsuppgifter. Jurisdiktion 

kan ses som att försvara specifika arbetsuppgifter men även att övertyga om att vissa 

arbetsuppgifter är klippt och skurna för en yrkesgrupp. Gränsdragning är av betydelse då 

det gäller en yrkesgrupps jurisdiktion; då både alltför tydliga och vaga gränser kan skapa 

problem i form av att det öppnar upp för ifrågasättande från andra yrkesgrupper. Det kan 

vara tydligt på ett mer abstrakt plan vad skolkuratorn och skolsköterskan ska göra men det 

kan vara betydligt mer oklart i praktiken (Liljegren, 2008). 

 

3.2.3 Domänkonflikter 

Med hjälp av domänbegreppet kan man fördjupa förståelsen kring gränsarbete. Backlund 

(2007) fann att det ibland kan uppstå olika typer av domänkonflikter eftersom det är ett 

flertal yrkesgrupper i skolan som utför skolsociala arbetsuppgifter. En domänkonflikt kan 

förstås som när en lärare ”vill lämna över problemet” och parterna konkurrerar om vem 

som ska ta ansvar i det direkta arbetet med elever och dess familj (Backlund, 2007, s.259). 

I Backlunds studie framkom i lärarintervjuerna olika förväntningar på 

elevvårdspersonalen: antingen att ge uppdrag och lämna över ansvar eller att samråda. En 

annan domänkonflikt är när det finns konkurrens mellan olika aktörer gällande hur 

problem ska tolkas och hur de ska hanteras. Backlund menar att lärarna har stor makt då 

deras perspektiv och problemformuleringar ofta dominerar. Legitimiteten att formulera 

och tolka problem får konsekvenser för de insatser som görs. Förändrade arbetssätt kan 

också skapa domänkonflikter som till exempel den ökade inriktningen mot konsultativt 

arbete vilket innebär ”domänintrång” mot att arbeta direkt med elever (Backlund, 2007). 
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KAPITEL 4 Undersökningens genomförande 
 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska ansats, urvalsförfarande, datainsamling 

via semistrukturerade intervjuer, genomförande, innehållsanalys som metod samt etiska 

överväganden. Kapitlet avslutas med studiens kvalitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Studien kan beskrivas som explorativ till sin karaktär då forskning om skolkuratorer som 

profession är mycket begränsad nationellt och internationellt. Det är en kvalitativ 

undersökning, med avsikten att fånga individernas uppfattningar och tolkningar av den 

verklighet som de lever i (Bryman, 2011), vilket är i linje med syftet att förstå utifrån 

skolkuratorernas perspektiv. Med kvalitativ metod är man ute efter djup, snarare än yta 

och det anses tillräckligt att utforska några få fall på djupet, för att bidra till 

kunskapsutvecklingen av det studerande fenomenet (Andersson &Ahnlund, 2009). Med 

en kvalitativ tolkning ökar förståelsen av kontextens betydelse (Dahlgren, 2009) vilket 

motiverar valet av kvalitativ metod, då kontexten är av betydelse för socionomen i skolan. 

Ett induktivt arbetssätt har använts som utgår från empirin. Att arbeta induktivt kan 

beskrivas som att ”följa upptäckandets väg” (Patel & Davidson, 2011, s.23) genom att 

generella slutsatser dras från enskilda fall (Fejes & Thornberg, 2015) med syfte att hitta 

tydliga drag. 

 

4.2 Urvalsförfarande 

Urval har skett via ett målinriktat urval, vilket är ett strategiskt val som baserar sig på 

personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Kriterier för att 

inkluderas i studien är att informanten arbetar som skolkurator i kommunal grund- eller 

gymnasieskola. Detta val innebär att skolor som drivs i privat regi samt skolor som riktar 

sig till vuxna är exkluderade från studien.  

 

För att få tillgång till empiriskt material måste man få tillgång till fältet. Av praktiska skäl 

har jag valt att intervjua skolkuratorer inom en och samma kommun och därmed är de 

samtliga tillhörande samma förvaltning. Detta gör att studien kan ses som en fallstudie, då 

fallstudie avser analys av ett enda fall såsom till exempel en individ, organisation eller 

situation (Bryman, 2011). För att få tillgång till fältet måste man passera en grindvakt. Jag 

valde att kontakta skolkuratorernas samordnare för att få hjälp med att rekrytera 

intervjupersonerna samt förankra och godkänna min studie hos elevhälsans 

verksamhetschef. Två informanter anmälde sig frivilliga så kallad självselektion, vid 

självselektion får man ta i beaktande att man inte vet varför de anmälde sig eller varför de 

andra avstod (Perlinski, 2009). För att få tag på ytterligare två informanter upprättade jag 

en lista över kuratorernas namn utifrån kontaktinformation från kommunens hemsida. En 

slumplista upprättades i Excel, genom funktionen ”slump” som skapar ett slumptal mellan 

ett och noll. Sortering har gjort på slumpkolumnen genom ”anpassad sortering”. De två 

översta namnen på den sorterade listan blev därmed urval två. Kontakt med de 

slumpmässigt utvalda kuratorerna togs via mail (bilaga 3). Samtliga tillfrågade 

informanter tackade ja till att delta i studien. 
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4.3 Datainsamling via semistrukturerade intervjuer 

Datainsamling har skett via 4 semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. En 

semistrukturerad intervju utgår från en intervjuguide utifrån undersökningens fokus 

(Bryman, 2011) och fördelen med denna teknik är att informanterna får svara med egna 

ord samt att det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Ordningsföljden på frågorna till 

informanterna har följt intervjuguiden och en kort introduktion av teman har gjorts. 

Nackdelen med att ha frågor istället för ett övergripande tema är att mitt intresse styr mer. 

Som avslutning på intervjun fick informanten därför möjlighet att tillägga om det fanns 

något viktigt som jag inte frågat om eller något de ville tillägga. 

 

4.4 Genomförande 

Kontakt togs med informanterna via e-post för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Samtidigt bifogades informationsbrev (bilaga 1) och även intervjuguiden (bilaga 2) för 

påseende. Tre intervjuer skedde på skolkuratorns arbetsrum, vilket innebar att intervjun 

genomfördes i lämplig ostörd lokal. En intervju genomfördes på ett café, dock är min 

bedömning att detta inte har inverkat på studiens resultat, då det var informanten som 

valde plats och frågorna inte var av personlig art. Intervjuerna genomfördes under vecka 

10 och 11 2018. Intervjuerna varade ca en timme, med variation mellan 51 minuter till 67 

minuter. Innan intervjun startade upprepades informationen om studiens syfte och 

genomförande. Förtydligad information lämnades även om informantens anonymitet 

gentemot organisationen. Informanten fick även tillfälle att ställa frågor innan intervjun 

startade. Jag försäkrade mig också om att det var okej att intervjun spelades in via 

mobiltelefon. För säkerhetsskull togs även anteckningar ifall att det skulle ha blivit något 

fel på inspelningen. Samtliga ljudinspelningar fungerade, däremot var det bra att 

anteckningar togs – då det vid flera fall kom mer tilläggsinformation från informanten 

under tiden. Intervjuerna har transkriberats i talspråk och med noteringar gällande pauser, 

betoningar och känsloläge. 

 

4.5 Innehållsanalys som metod 

Analys av data har skett med hjälp av konventionell innehållsanalys, som är användbar för 

att beskriva fenomen vid begränsad tillgång till teori eller forskning (Hsieh & Shannon, 

2005) och innebär att kodning skapas med utgångspunkt från intervjuutskrifterna. De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger och indexering gjordes i syfte 

att söka efter teman. Från kodningen skapades kategorier och dessa grupperades i sin tur 

till teman. I intervjuutskrifterna söktes även efter kausala kopplingar (ord som till exempel 

”på grund av” och ”därför att”) för att erhålla en djupare förståelse. För att skapa överblick 

och inte tappa bort vem som sagt vad, upprättades en matris i Excel för att ordna och 

organisera data, vilket även underlättade redovisningen av resultatet.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2002) principer för etik för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning där informerat samtycke är centralt. Innan tid och plats 

bokades med de tillfrågade skolkuratorerna bifogades informationsbrev samt 

intervjuguide. Detta för att informanterna skulle veta vad de förväntades delta i, för att 

därefter kunna ta beslut om de ville delta eller ej. I informationsbrevet framgick det att 

studien handlade om socialt arbete i skolan ur ett professionsteoretiskt perspektiv till en 
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kandidatuppsats via Umeå universitet, att kvalitativa intervjuer spelades in för att 

transkriberas och analyseras samt att intervjuutskrifterna hanterades konfidentiellt. I 

informationsbrevet framgick att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

samt att informantens svar inte skulle kunna härledas i samband med färdig rapport vid 

elektronisk publicering. Det fanns också möjlighet att undvika att svara på någon fråga om 

man så önskade. Alla informanter valde dock att svara på alla intervjufrågor vid deras 

deltagande. Innan intervjun startades upprepades informationen samt förtydligades genom 

att ange att fingerade namn används i färdig uppsats samt att det inte noteras vilken skola 

som avsågs. Av risk för igenkänning berördes inte bakgrundsinformation såsom hur länge 

informanten arbetat som skolkurator eller vad denne arbetat med tidigare. Förutom 

åtgärder att inte bli igenkänd i uppsatsen har konfidentialitetskravet följts via att 

informantens namn eller arbetsplats inte framgår på intervjuutskrifterna. Två av 

informanternas deltagande är även skyddade mot organisationen, då jag kontaktade dem 

direkt och inte via skolkuratorernas samordnare. De två skolkuratorer som anmälde sig 

frivilliga har däremot inte sitt deltagande skyddat mot organisationen. I och med att 

uppsatsen publiceras tillkommer även läsare utanför studerad organisation, vilket innebär 

att jag har valt att inte nämna vilken kommun som deltagit i studien. Nyttjandekravet har 

tillgodosetts genom att informanternas uppgifter inte kommer att användas på fel sätt utan 

endast för att besvara studiens syfte. Informanterna blev intervjuade utifrån sin position 

och roll som skolkurator och inte med avseende på sin person eller personliga 

förhållanden. Någon beroendeställning har inte funnits mellan mig som forskare och de 

skolkuratorer som deltagit i studien. 

 

4.7 Studiens kvalitet och generaliserbarhet 

Det finns tre begrepp som är vanliga vid bedömning av undersökningars kvalitet. Dessa är 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

Validitet avser studiens giltighet och kan beskrivas som att man undersöker det man avser 

att undersöka. Patel och Davidson (2011) beskriver att ambitionen för en kvalitativ 

undersökning innebär att upptäcka företeelser, att tolka och förstå samt att beskriva 

uppfattningar eller en kultur. I studien var det skolkuratorernas uppfattningar som var i 

fokus. Detta är inte något som är lätt att ”mäta”, och därför ansluter jag mig till Patel och 

Davidson, som menar att begreppet validitet snarare avser hela forskningsprocessen. I 

resultatet har citat presenterats i skriftspråk. Detta för att det inte ska gå att identifiera 

vilken som har sagt vad genom att dialekt eller speciella småord för individen framgår. 

För att inte tappa bort innebörden av vad individen har sagt är det informanternas svar i 

talspråk som ligger till grund för analysen. 

 

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet. Intervjuerna spelades in i form av en ljudfil för 

att möjliggöra en korrekt analys av informanternas svar. Genom att spela in kan man gå 

tillbaka så många gånger som behövs, för att säkerställa att man har uppfattat 

informantens svar korrekt. Detta minimerar risk att information tolkas felaktigt. 

Informanternas svar redovisas även i det sammanhang som frågan rörde och har inte 

använts på felaktigt sätt för att snedvrida eller övertolka resultat. Extern reliabilitet innebär 

om en undersökning kan upprepas. Det är möjligt att replikera undersökningen då 

informationsbrev och intervjuguide finns tillgänglig, däremot ska medvetenhet finnas om 
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att det är svårt att tillämpa replikeringskriterium inom kvalitativ forskning. Även om vi 

skulle intervjua samma informant är det inte säkert att vi får exakt samma svar. Detta kan 

bero på ”att undersökningspersonen har ändrat uppfattning, att vederbörande fått nya 

insikter eller lärt sig något, kanske som en följd av den tidigare intervjun, att 

stämningsläget är ett annat etc” (Patel & Davidson, 2011, s.106).  

 

Generalisering berör i vilken utsträckning studiens resultat är användbara för personer 

som inte ingått i studien. En generalisering kan även göras till snarlika situationer och 

kontexter. Stake (1995) menar att ”people can learn much that is general from single 

cases” (s.85). Kvale (1997) beskriver den naturalistiska generaliseringen som att ta vara på 

tyst kunskap som vilar på personlig erfarenhet. I studien är det skolkuratorernas tysta 

kunskap som har verbaliserats. Analytisk generalisering innebär, enligt Kvale, en 

bedömning om resultaten kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

situation och bygger på likheter och skillnader. Studien har genomförts med skolkuratorer 

på kommunala skolor som organisatoriskt tillhör elevhälsans verksamhetschef. Detta 

innebär att studiens resultat kan vara användbara för skolkuratorer under liknade 

organisatoriska förutsättningar.   
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KAPITEL 5  Redovisning av empiri 

 

I detta kapitel kommer tre teman att presenteras: att vara ensam i sin profession med 

skolan som arbetsplats, utmaningar från ett skolkuratorperspektiv samt att ta det 

skolsociala arbetet till nästa nivå. I kapitlet förekommer det två rubriknivåer. Nivå ett (till 

exempel 5.1) avser temat medan nivå två (till exempel 5.1.1) kan ses som aspekter eller 

kategorier tillhörande temat. Kapitlet avslutas med slutsatser där viktiga synpunkter från 

informanterna lyfts. 

 

De skolkuratorer som ingått i studien arbetar på grund- eller på gymnasieskolan och det är 

deras samlade bild som redovisas i detta kapitel. Samtliga informanter är anställda som 

skolkuratorer och har erfarenhet både som skolkurator men även från annat socialt arbete. 

Ingen presentation av varje informant kommer att göras eftersom det kan innebära risk för 

igenkänning.  

 

5.1 Ensam i sin profession med skolan som arbetsplats 

Arbetet påverkas i ganska hög grad av att skolkuratorn är ensam i sin profession på 

arbetsplatsen. Det krävs att man är självständig och trygg i sin roll samt att man ser över 

professionsgränserna för att inte uppleva sig ensam. Hur man ser på sin grund är viktigt 

när man jobbar i skolans organisation, eftersom det kan vara tufft att vara ensam. 

 

Det finns alltid en kraft att vara flera stycken i samma profession det blir en kraft automatiskt 

när man då är själv i sin profession så krävs det lite andra saker i sitt arbete (Alice) 

 

För att trivas behöver skolkuratorn vara ödmjuk och flexibel. Som socialsekreterare på 

socialtjänsten är socionomen överst i näringskedjan och det blir på ett helt annat sätt inom 

skolan. Att förstå ”vad är en socionom - den delen”2 tros nästan avgörande, då man inte 

blir skolkurator. 

 

5.1.1 Skolkuratorer är socionomer verksamma i skolan  

Skolkuratorns uppdrag ses som att uppnå elevens bästa och uppdragen kan komma från 

många olika håll som till exempel skolorganisationen, pedagoger, från eleven själv, 

föräldrar, andra myndigheter och instanser. Ingen av informanterna ser sig som en 

socialarbetare i skolan, däremot har de ofta det perspektivet och i alla beslut ska 

elevperspektivet lyftas. Informanterna har inte heller behövt gå emot organisationen men 

kanske mot enskilda pedagoger samt lagt in veto vid några beslut av rektorer då de haft 

avvikande mening.  

 

Man måste vara lite besvärlig ibland eller ja jag vet inte om det är en socionomgrej eller om 

det ligger på mig själv som individ men att vara besvärlig ibland i organisationen tror jag 

(skrattar lätt) jag möter det hos mina kollegor också (Beatrice) 

 

Informanterna ser sig som elevens ombud men elevens bästa är överordnat. Önskningar 

kan finnas från många håll men det är för eleverna skolkuratorerna jobbar.  

                                                      
2 Cecilia 
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Det är inte enbart och ensidigt från elevens uppdrag man jobbar men det är ju elevfokuset vi 

ska ha först och främst … i alla beslut i alla handlingar i alla funderingar kring eleven och 

skolsituationen ska vi ha elevens bästa framför oss (Alice) 

 

Skolkuratorn är ett ombud eller språkrör som går in och hjälper när det är svårt för eleven 

att lösa något själv. 

 

Det är många som upplever att det är svårt att få fram både det som eleven upplever svårt att 

få fram det till lärarna att bli lyssnade på att kunna beskriva vad det är … det är lättare här 

och så får man föra det vidare (Cecilia) 

 

Informanter menar att se till elevens bästa och dess behov behöver inte vara detsamma 

som vad eleven vill. Det ses som otroligt viktigt att lyssna till eleven för att skapa en 

helhetsbild av vad det handlar om för att analysera situationen - hur man på bästa sätt kan 

hjälpa eleven. Situation och sammanhang avgör vilken professions ord som väger tyngst 

enligt informanterna. Skolkuratorn har tolkningsföreträde inom sitt område men rektor 

beslutar. Det finns en formell hierarki med rektor överst som fattar besluten men inte 

någon påtaglig hierarki mellan övriga professioner.  

 

5.1.2 Ett självklart komplement till det pedagogiska – där skolkuratorn kan användas 

mer! 

En socionom har en unik utbildning som ingen annan i skolan har, med specialitet att se 

helhet med vidvinkelperspektiv. Helhetstänket där psykosociala delen är en otroligt viktig 

del, handlar om samspel i vardagen som påverkar eleven när den är i skolan. Att förstå hur 

barns beteende kan förklaras utan att försvaras. Skolans sociala uppdrag ser informanterna 

som så självklar att det inte är något man tänker på eller ifrågasätter. De är också överens 

om att både det pedagogiska och sociala uppdraget hör ihop och att det ena inte kan 

utesluta det andra. Det finns en större medvetenhet om hur sociala faktorer påverkar 

eleverna idag och det psykosociala perspektivet är ett väldigt bra komplement till det 

pedagogiska. På alla skolenheter är det dock inte självklart att se skolkuratorn som en 

resurs i det pedagogiska uppdraget. 

 

Jag tycker inte man ser på det sätt som jag tror att man skulle kunna använda oss som en resurs 

i det pedagogiska i lärandedelen i skolan utan man se kuratorn bara som sociala för mig hör 

det ihop … men vi tas inte på allvar när det handlar om att diskutera hur tänker vi kring elevers 

lärande (Cecilia) 

 

Skolkuratorns kompetens måste vara känd i organisationen. När skolkuratorn själv kan 

synliggöra sin egen kompetens kan den tas tillvara men det är inget självklart eftersom 

socionomen är ensam i sin profession. Rektor har inte så stor kännedom om vad 

socialarbetare/socionom/skolkurator gör eller kan och kan därmed använda skolkuratorn 

till mer. Att kompetensen är känd utan att man behöver påtala den själv till medarbetare, 

rektor eller elevhälsa skulle underlätta. 

 

5.1.3 När det är saker som uppstår - ta med skolkuratorn i diskussioner 

Skolkuratorns delaktighet i skolans vardag kan variera på enheterna. Det finns en 

spännvidd från begränsad delaktighet till att vara mycket delaktig, som en del av alla 

andra delar. Många individuella ärenden begränsar och delaktigheten kan också variera 
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beroende på vad det handlar om. Skolkuratorn kan vara mycket delaktig i det nära 

elevarbetet men ha mindre delaktighet i organisationen tillsammans med rektorerna. ”Att 

få elever” upplevs begränsa inflytandet. Informanter upplever att de har stort inflytande i 

konkreta frågor och på en högre nivå. 

 

På till exempel EHT3 tillsammans med rektorn eller med sin chef så där har man kanske lite 

större inflytande och att prata igenom vad är det för uppdrag vad är det man kan hur vill man 

sprida sin syn på saker och ting och påminna om elevfokus det är där man når flest tror jag 

(Alice) 

 

Skolkuratorn är en resurs man kan använda: 

 

I funderingar kring situationer som uppstår dels kring eleven men dels kring det organisatoriska 

dels kring frågor som gäller sånt som även har med personal så att säga … att stärka pedagoger 

så dom ska i högre grad hjälpa elever (Diana) 

 

När övriga professioner har sett att skolkuratorn kan bidra i olika forum, blir skolkuratorns 

stöd efterfrågat från pedagoger och rektorer. 

 

5.2 Utmaningar från ett skolkuratorperspektiv 

Att ”tassa på andras professioner” alltså lärarnas pedagogiska utförande är inte enkelt. 

 

Där har man då som ett ansvar som skolkurator att hur bemöter jag hur hjälper jag den här 

läraren så att den inte upplever att jag kritiserar… man måste hela tiden bolla med sig själv att 

hur kan jag uppfattas och att man är en annan profession som ska gå in i en annans 

professionsområde (Beatrice) 

 

Skolenheterna har kommit olika långt då det gäller att samarbeta med pedagoger. I nuläget 

kan det dock ses som ett utvecklingsområde som kan förbättras. Alla skolenheter har inte 

skapat naturliga plattformar att mötas på - vilket innebär att det blir upp till den enskilda i 

sin profession att söka upp varandra. Praktiska svårigheter såsom tidsbrist är ett hinder 

som nämns, ett annat att det kan finnas pedagoger som inte vill samarbeta kanske av 

rädsla att visa sig dålig.  

 

5.2.1 Samarbete med pedagoger en utmaning som väcker känslor 

Elevers känslor är skolkuratorn van att hantera men även skolpersonalens känslor behöver 

hanteras. 

 

Man får nog inte vara så känslig tror jag för det blir en hel del känslor i när man har med barn 

att göra och med pedagoger att göra som är trötta och slut på det är helt förståeligt och då gör 

man ju klokt att man söker stöd (Alice) 

 

Att samarbeta gällande elevers anpassningar med deras pedagoger är inte lätt. Det kan 

vara svårt när lärare har en annan syn på sitt uppdrag, en annan syn på elever i svårigheter 

och vad skolan har för uppdrag kring dom. Ibland kan det vara stressfaktorer som gör att 

professionerna har svårt att nå varandra just för tillfället. Ibland behöver professionerna 

                                                      
3 Elevhälsoteam 



 

22 
 

längre tid för att hitta varandra och uppnå samförstånd men detta ses inte som någon 

motsättning. Duktiga pedagoger söker stöd och vill samarbeta med andra. Samtliga 

informanter beskriver att samarbetet mellan professionerna inom elevhälsan fungerar bra. 

  

Att stå bredvid pedagogen men bakom eleven: 

Triangeln skolkurator – pedagog – elev kan vara komplex ibland. Det kan vara lite 

problematiskt då personal söker stöd i något som inte är förenligt med elevens bästa, då 

går skolkuratorn emot organisationen på så vis att man inte stöttar pedagogen.  

 

Den rollen kan vara ganska klurig det krävs en del egenskaper och träning i det för att faktiskt 

vara ett stöd för eleven (Alice)  

 

Samtidigt ska pedagogerna känna att skolkuratorn är ett stöd direkt till dem.  

 

Där har jag fått kvitto från pedagoger som när jag jobbat ett tag så har dom beskrivet att men 

vad bra det här är för nu får vi lära oss hur vi ska göra och då vet vi till nästa gång eller 

situation … och att dom verkligen känner att dom får hjälp så det är rätt sätt för 

skolkuratorsjobbet att jobba så att få ut kunskapen ut i verksamheten (Diana) 

 

Skolkuratorn ska hjälpa pedagogen att hjälpa eleven - genom att pedagogerna får feedback 

på dels det dom gör men även att de får handfasta redskap. 

 

5.2.2 Att få tiden att räcka utan att det tippar över 

Det kan vara problematiskt att rent tidsmässigt matcha ihop sin arbetstid med 

verksamheterna - eftersom en kurator kan arbeta på flera olika skolor. På många skolor 

finns behovet för enskilda samtal och dessa får företräde framför det förebyggande och 

främjande. Det förebyggande och främjande arbetet är det som tappas bort eller inte riktigt 

görs så som informanterna vill. De anser att tiden borde fördelas på annat sätt för att gynna 

fler än vad det gör idag. Når man fler i ett tidigare skede blir det i förlängningen inte lika 

många individuella ärenden.  

 

Oro finns utifrån att samtal tar mycket tid och att det finns för lite tid för hälsofrämjande 

och förebyggande arbete:  

 

Men det är väl också litegrann det här man är orolig för man tycker att vi tar för mycket tid för 

det [samtal] och för lite tid för hälsofrämjande och förebyggande - men tänk om det tippar åt 

det andra hållet nää då (Cecilia) 

 

Informanterna tycker att det är jätteviktigt att den traditionella delen med samtal finns 

kvar. Att erbjuda en plats där det är enkelt att nå en vuxen att prata med. Det är även 

utifrån elevkontakter som skolkuratorn vet vad de behöver jobba med på andra nivåer.  

 

Det man behöver det är ju det som är hälsofrämjande och förebyggande att ha den här 

överblicken vad är det som fungerar bra vad är det vi behöver stärka där och se till att det 

fortsätter och vad har vi för riskgrupper eller risker - det får du ju veta genom elev de olika 

typer av elevkontakter man har (Cecilia)  
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Skolan måste uppmärksamma elever i tid: 

 

Jag tycker att idag tyvärr så är det många elever som man upptäcker efter ett halvår den här 

eleven klarar inte skolan överhuvudtaget nästan det går dåligt i ämnen det går bara en massa 

tid inget händer … vi gör inte tillräckligt djupa analyser av problemen … lätt att man vill liksom 

snabbt avhandla saker då tar du det (Beatrice) 

 

Det finns behov av att skapa en organisation kring eleverna som är trygg och hanterar 

saker på ett bra sätt - så det inte går en massa tid och elever mår dåligt, inte klarar skolan 

eller som är hemma. 

 

5.3 Ta det skolsociala arbetet till nästa nivå 

Stabil grund och sund målbild för skolenheten vägleder och tryggar. Då är all bas 

grundlagd, vilket innebär att skolkuratorn inte behöver skapa ”sitt eget” fullständigt från 

grunden och det finns redan vilka lagar och styrdokument som elevhälsan har att arbeta 

efter. En sund målbild för skolan är klar för enheten med tydligt fokus. Finns de 

förutsättningarna - skulle det finnas så många kanaler att nå ut till fler elever. Att lyfta 

perspektivet för en större helhet istället för att bara droppa insatser till några enstaka. 

Skolkuratorn är väldigt starkt med i det systematiska arbetet, utvärderar verksamheten och 

elevhälsan i synnerhet samt även skolkuratorns eget arbete som det finns systematik i. 

Skolkuratorns roll och dess uppdrag är etablerat och känt. Alla hjälps åt och samarbetar 

mot samma mål. Eleverna fås med i ”vi tillsammans tänket” med mer elevinflytande så att 

eleverna känner sig mer delaktiga i sin skolvardag. Med det menas inte att eleverna styr 

utan att deras resurser används, så att de värnar om sin egen skolsituation i högre grad. 

 

5.3.1 Skolkuratorn tar plats i ledningsgruppen 

För att ta det skolkurativa arbetet till nästa nivå är skolkuratorn med i ledningsgruppen 

utifrån sin profession. Har en självklar del, självklarare än nu, när skolledning pratar om 

organisation och är med i samma frågor. 

 

På organisationsnivå kan skolkuratorn göra mest nytta för att förbättra elevernas 

möjligheter att lyckas i skolan. 

 

Spindeln i nätet för att kanske också ha det här paraplybegreppet …  se skolan som system för 

det finns så mycket i en skola man kan liksom ha en överblick över den här grenen här men 

också här och här och när man har de överblickarna och kan gå in och styra delar av skolan 

kan uppnå bra resultat tänker jag att man kan se och fånga in (Beatrice)  

 

Det behövs nog ett slags paraplytänk ändå om det skulle vara helt fritt skulle bli godtyckligt 

olika vi vill ju ha så mycket likvärdighet som de bara går utifrån dom grupper som man ska ha 

att göra med det vill säga eleverna (Alice) 

 

Skolkuratorn kommer med förslag om förändringar organisatoriskt som ska främja elevers 

bästa i skolan. De arbetar med att synliggöra, uppmärksamma, påtala och analysera samt 

tittar på organisationen - då det eleven upplever kan vara symtom på det som är fel i 

organisationen. Skolkuratorn hjälper även till att göra andra i organisationen uppmärksam 

på vad elevens problematik kan innebära. 
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5.3.2 Tänker man individ tänker man automatiskt på gruppnivå 

Det är viktigt att arbetet systematiseras och att individuell kunskap omvandlas till kunskap 

på gruppnivå - till nytta för framtida situationer. 

 

Att de inte handla om den här Ahmed 10 år just för honom det är viktigt men ändå att lära sig 

av det att det kommer fler som Ahmed 10 år i det måendet i den situationen hur gör och hur lär 

vi oss av hur bygger vi på oss erfarenhet ganska snabbt så att vi inte liksom uppfinner hjulet 

gång på gång och så blir det godtyckligt att man systematiserar (Alice) 

 

Att se gruppen även när professionerna jobbar med individen är viktigt:  

 

Alla ska ha det med sig när man jobbar inom skolan (tonhöjning) det är jättetydligt och det 

glömmer man ibland det MED när man hanterar kränkningsärenden när det har skett man 

lägger det mycket på individnivå man försöker att jobba liksom förebyggande och främjande 

men det är lite för lite av det för att till syvende å sist har så stor del av ledarskap i klassrummet 

att göra med vad har jag för eget förhållningssätt till människor överhuvudtaget så vad har jag 

för förhållningssätt till människor som jag upplever olik mig (Alice) 

 

Informanter menar att en stor del av ledarskapet i klassrummet har att göra med lärarens 

eget förhållningssätt till människor, hur man tänker, bemöter och hanterar svårigheter och 

situationer. 

 

5.4 Slutsats 

Det är jätteviktigt att socionomen i skolan vågar tro på sin profession för det är ett 

komplement till allt det övriga.  

 

Det konsulterande arbetssättet till pedagogerna i deras arbete med eleven har visat sig 

fungera. Några skolenheter har funnit ett verksamt sätt att arbeta på; med systematik i 

arbetet och ett arbetssätt som genererar förändring. Professionerna krokar i varandra och 

de arbetar utifrån ett ”tillsammans tänk”. 

 

Jag blir så glad när pedagoger hör av sig och vill bolla både sitt eget förhållningssätt 

gentemot eleven men också att de funderar kring eleven hur de ska hantera olika situationer 

och sådär och det är ju ett kvitto för mig att man har nått fram och dels att dom får hjälp men 

dels att dom vågar ta det steget det jag förmedlar till dom är att vi gör det här tillsammans 

även fast det är dom som är ansvariga för eleverna det är dom som är mentorer så gör vi det 

här tillsammans dom står inte själva i sånt här utan vi krokar i varandra vi hjälps åt också jag 

tänker att det är budskapet som jag vill förmedla till allihopa att vi har samma syfte vi ser 

saker från olika håll vi måste hjälpas åt hitta bästa vägen för elevens skull (Diana)  

 

Fokus på utbildning är jätteviktigt men aldrig glömma det fundamentala att veta vad 

elever har för rättigheter. Vuxnas synsätt har betydelse:  

 

Vi ska STÄLLA för att alla barn ska ha en plats inom skolan det är punkt slut på det (Alice) 

 

En grundsyn att alla barn ska ha en plats inom skolan skapar en grund att stå på. Saknas 

den plattformen så faller man emellanåt oavsett hur pedagogiskt duktig skolan är.  
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KAPITEL 6  Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyseras resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning. Analysen följer samma struktur som redovisningen av empiri (kapitel 5). 

Kapitlet avslutas med övergripande slutsats. 

 

6.1 Ensam i sin profession med skolan som arbetsplats 

I vilken kontext socialarbetaren utövar sin profession har betydelse, då Blom och Morén 

(2015) menar att socialt arbete bygger på relationsarbete som betingas av både 

organisatoriska och samhälleliga villkor. Morén (2015) beskriver att en socialarbetare 

representerar två roller: rollen i organisationen där man arbetar och rollen som företrädare 

för professionen. Studien visar att skolkuratorerna inte ser sig som socialarbetare - utan 

som socionomer verksamma i skolan. Rollen som företrädare för professionen ter sig 

starkare då professionstillhörigheten överväger gentemot yrkestiteln. Informanterna 

uttrycker att det är skillnad på att vara verksam i skolan mot till exempel socialtjänsten. 

Detta anser även D-Wester (2005) och hon lyfter att skillnaderna består av olika kultur, 

olika uppdrag och olika funktion men även att: ”mandatet att arbeta utifrån socionomens 

grundläggande synsätt, förhållningssätt och arbetssätt är inte heller lika givet för 

socionomen i skolan som det är för en socionom inom socialtjänsten där både kollegor och 

chefer är socionomer” (D-Wester, 2005, s.17). Ur ett domänteoretiskt perspektiv är 

relationen mellan politik, förvaltning och professionsutövning centralt (Blom och Morén, 

2015). En socionom i skolan är verksam under en annan professions nämnd och 

förvaltning. Det kan förklara varför skolkuratorns kompetens inte tas tillvara fullt ut – då 

rektorn kanske inte vet vad en socionom kan och kan användas till – med konsekvensen 

att informanterna anser att skolkuratorn kan användas till mer.  

 

Informanterna ser sig som ett självklart komplement till det pedagogiska – som dock inte 

nyttjas fullt ut. Att vara ett komplement till det pedagogiska får stöd av D-Wester. Skolans 

elevvårdsteams viktigaste funktion är att vara en stödfunktion genom att bidra med andra 

perspektiv (D-Wester, 2005). Starkt i informanternas arbete är elevfokus och elevers 

rättigheter. Detta synsätt styrks även internationellt då ett gemensamt drag är ”att 

socialarbetarna ser sig som advokater för eleverna” (Backlund, 2007, s.34). Informanter 

lyfte ”att få elever” begränsar inflytandet. D-Wester förklarar att beställningar av insatser 

beror på att beställaren redan har gjort en problemformulering utifrån sitt synsätt. 

Socionomens uppgift blir att förutom skolans perspektiv via lärare eller arbetslag, lyfta in 

även elevens och föräldrarnas perspektiv och att detta arbetssätt kan möta på motstånd. Att 

vara ensam socionom bland många pedagoger innebär en risk att man tappar fotfästet och 

sin professionalism och därmed bygger sitt arbete på beställningar som skolkuratorn får av 

skolans personal. Informanterna säger att det kan komma önskningar från många håll men 

att det är för eleverna som de jobbar. En skolkurator kan ses sitta på ”dubbla stolar”, då D-

Wester menar att socionomen i skolan har både en utredande och en behandlande 

funktion; genom att även vara den som utför insatsen. Även Backlund (2007) påtalar en 

dubbel funktion när en socialarbetare är verksam i skolan. Informanter anser att det krävs 

att vara självständig och trygg i rollen som skolkurator. Detta kan förstås utifrån aspekten 

dubbel identitet, då Backlund menar att socialarbetaren har en dubbel identitet då 
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socialarbetaren även ska vara ”utbildare” och arbeta för att eleven ska nå skolans 

kunskapsmål.  

 

6.2 Utmaningar från ett skolkuratorperspektiv 

Två utmaningar som informanterna möter i sitt arbete är samarbete med pedagoger och att 

få tiden att räcka till. Att få tiden att räcka är en utmaning som får konsekvenser utifrån de 

val som görs. Denna balansakt har även Backlund (2007) påtalat att stöd till lärare 

minskar direkt stöd till elever. 

 

Informanterna anser att duktiga pedagoger söker stöd och vill samarbeta med andra. Det är 

i linje med D-Wester (2005) som anser att det är professionellt att be om hjälp när man 

som lärare känner sina begränsningar och sitt ansvarsområde. Samarbete med pedagoger 

kan ses som en utmaning som väcker känslor men även ett sätt att hantera skolpersonals 

känslor. D-Wester (2005) lyfter att läraren i handledningen kan ventilera det ”som 

irriterar, oroar, biter sig fast och stör arbetsglädjen” (s.76) för att kunna gå vidare. Genom 

handledningssamtalet får läraren hjälp att se eleven med andra ögon och kan därmed 

bemöta eleven på annat sätt. Även Backlund (2007) är på samma linje att stöd till lärare, 

innebär att lärare själva blir bättre rustade både att förstå och att möta elevers behov. Med 

detta synsätt kan man se det som att ”man står bredvid pedagogen men bakom eleven”- 

eftersom man hjälper pedagogen att hjälpa eleven. Att ”tassa på andras professioner” då 

det gäller lärarnas pedagogiska utförande beskrivs inte vara enkelt enligt informanterna, 

vilket även Backlund stödjer då lärare kan uppleva skolans socialarbetare som 

kritiserande. Problematiken kan även ses utifrån begreppet gränsarbete. Liljegren (2008) 

beskriver ett särskiljande och ett sammanhållande gränsarbete. Att samarbete med lärare 

ses som en utmaning beror, enligt min tolkning, på att det är ett gränsarbete mellan olika 

professioner på ett område som socionomen inte har monopol på. Gränserna inom det 

skolsociala området glider i varandra – mellan lärare och skolkurator och ett 

sammanhållande gränsarbete framträder. En förklaring till det sammanhållande 

gränsarbetet kan tolkas via Backlunds perspektiv - att stöd till lärare kan ses som ett 

närmande mellan professionerna. En annan tolkning är att man inte vill klampa in på 

varandras revir samtidigt som tydliga gränser saknas (Backlund, 2007). 

 

Backlund (2007) menar att en skolkurator är omgiven av professioner som är fler till 

antalet samt har legitimation. Dessutom använder alla professioner i elevhälsoteamet 

samma teknologi i form av elevsamtal och konsultation till lärare. Ingen av informanterna 

uppgav detta som någon svårighet eller utmaning. Blom och Morén (2015) anger att det 

finns två synsätt – det essentialistiska och det processuella - på vad en profession är. Det 

essentialistiska synsättet framträder trots att två kännetecken inte är helt uppfyllda: 

professionell auktoritet och samhällets sanktion. Professionell auktoritet kan ses utifrån 

autonomi och auktoritet som inte kan ifrågasättas av grupper utanför professionen. Det 

kännetecknet kan inte anses uppfyllt då skolkuratorn delar teknologi med andra 

professioner. Samhällets sanktion fås via till exempel statlig legitimation och lag. Det 

finns reglerat i skollag (SFS 2010:800) att kurator ska finnas men krav på 

socionomkompetens finns inte. Dessutom saknar socionomen statlig legitimation. Det 

konfliktperspektiv och maktkamp mellan skolans olika aktörer som Backlund (2007) 

menar att den decentraliserade resultat- och målstyrda skolan ofta har skapat, har inte 
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indikerats i studien, utan snarare har ett konsensusperspektiv visat sig. Liljegren (2008) 

menar att skolan är en arena för mikropolitiska förhandlingar gällande makt, inflytande, 

status och över- och underordning. Informanterna ser sig som likvärdiga övriga 

professioner, däremot kan skolkuratorns delaktighet och inflytande variera mellan 

skolorna. Jurisdiktion var ingen aspekt som lyftes som svårighet eller utmaning av 

informanterna. Däremot kunde domänkonflikter ses på någon skola i form av att lärare har 

annan syn på sitt uppdrag, på elever i svårigheter och skolans uppdrag kring dessa elever. 

Informanter lyfte att ”få elever” begränsar inflytande vilket också kan ses som en 

domänkonflikt utifrån att lärare vill lämna över problemet (Backlund, 2007). 

 

6.3 Ta det skolsociala arbetet till nästa nivå 

Genom att vara verksam på organisationsnivå kan kunskap från enskilda elevärenden tas 

till vara för framtida organisatoriska åtgärder. Skolan blir en lärande organisation och 

därmed mer effektiv när ”man tänker individ tänker man automatiskt på gruppnivå”. 

Informanterna upplever att de kan göra mest nytta för flest elever om skolkuratorn är 

delaktig på organisationsnivå. Detta kan också ses ur Backlund, Högdin och Spånberger 

Weitz (2017) perspektiv att det skolsociala arbetet inte ska vara en isolerad verksamhet på 

sidan av skolans undervisningsuppdrag, då det är centralt i socialt arbete att se individen i 

sin kontext. De anger dock att det gäller att få legitimitet då det kan finnas ett motstånd 

mot att kuratorn agerar på den pedagogiska arenan. Isaksson (2017) har anlagt ett socialt 

perspektiv på skolans arbete och särskilt stöd. Isaksson lyfter att det är svårare att lyfta 

blicken och kritiskt granska elevens situation på grupp- och organisationsnivå gentemot 

att fokusera på individens tillkortakommanden. Genom att fundera över klassrumsmiljö, 

interaktionen mellan lärare och elev och undervisningens upplägg, kan det uppfattas som 

kritik gentemot organisationen. Min bedömning är att skolkuratorn ska vara verksam på 

organisationsnivå eftersom D-Wester (2017) menar att skolkuratorns uppdrag är att skapa 

en positiv lärandesituation. Att skolkuratorn tar plats i ledningsgruppen kan också ses med 

betoning på tar då Hylander via Lindblad och Backlund (2017) visat att flera av 

elevhälsans yrkesgrupper vill agera mer i det pedagogiska sammanhanget än vad det görs. 

Eftersom det skolsociala arbetet skapas via förhandling (Backlund, Högdin & Spånberger 

Weitz, 2017) är det via förhandling förändringar måste ske. Detta kan också ses ur ett 

professionsperspektiv då professionsutövningen rimligen: ”ska forma och sätta sin prägel 

på de enskilda verksamheter där det sociala arbetet bedrivs” (Blom & Morén, 2015, s.80). 

 

6.4 Övergripande slutsats 

Mönster som framträder är att skolkuratorerna ser sig som socionomer verksamma i 

skolan, där professionstillhörigheten överväger gentemot yrkestiteln. Informanternas syn 

på sin roll är att de kan användas till mer och som ett komplement till det pedagogiska. 

Informanternas syn på sitt uppdrag är att vara elevens ombud men att elevens bästa är 

överordnat. De står bredvid pedagogen men bakom eleven, då de hjälper pedagogen att 

hjälpa eleven. Svårigheter som skolkuratorerna möter är utmaningar i form av samarbete 

med pedagoger men även att få tiden att räcka till både konsultation och direkt elevarbete 

samt mellan främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. De möjligheter som 

skolkuratorerna ser gällande att utveckla det skolsociala arbetet är att involvera 
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skolkuratorerna i diskussioner på organisations- och ledningsnivå samt att ta tillvara på 

kunskap från individnivå att användas på gruppnivå.  

 

Sammanfattningsvis framträder att det kan vara tufft att vara ensam på annan professions 

arena. Att vara socionom i skolan kräver mod. Mod att våga tro på sin profession men 

även mod att våga stå upp för elevens rättigheter.  
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KAPITEL 7  Avslutande diskussion – att vara socionom i skolan 

kan ses som balanserandets konst 

 

Att vara socionom inom skolans värld innebär en dubbelsidighet på många sätt som måste 

hanteras och balanseras vilket skapar en komplex bild av socionomens villkor i skolan. I 

normalfallet tillhör socionomer socialnämnden. I studien tillhör skolkuratorerna dock en 

annan politisk nämnd och därmed förvaltning. Blom och Morén (2015) visar att trots att 

man använder olika yrkestitlar såsom socialsekreterare respektive kurator inom 

socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola - och att verksamheterna ytligt sett är mycket 

olikartade – så ligger en professionsutövning i grunden. Vilket gör att skolkuratorns 

professionsutövning formas och definieras utifrån politikens och förvaltningens domän 

men inte från den egna professionen. Skolkuratorerna i studien har en organisatorisk 

dubbeltillhörighet i och med att rektorn styr skolkuratorns arbete men är inte dess chef. 

Att det finns tydliga inslag av sammanvävning mellan domänerna kan ses genom att en 

socialarbetare inom skolan styrs av en chef inom professionens domän men dock 

tillhörande en annan profession (Blom och Morén, 2015). Socionomen har att hantera en 

dubbelidentitet mellan att vara socialarbetare – skolpersonal, en dubbelfunktion mellan 

elevers behov – skolans önskemål. Socionomen ska hantera arbetssätten mellan 

konsultation – direkt elevarbete samt hur tiden ska fördelas mellan förebyggande – 

åtgärdande arbete. Allt sammantaget får konsekvenser för vad socionomen kan uppnå 

gällande skolans sociala arbete. 

 

Skolkuratorerna anser att de kan användas till mer än vad som görs idag. När socionomens 

kompetens används på ett bra sätt så beskrivs att skolkuratorns stöd är efterfrågat från 

pedagoger och rektorer. Som förklaring anges ”att man har sett” att skolkuratorn kan bidra 

i olika forum. För att snabba på processen att utnyttja skolkuratorns resurser anser jag att 

socionomens kompetens bör synliggöras. Genom att rektorerna vet vad en socionom kan 

och kan användas till - kan skolkuratorns kompetens användas på ett bättre sätt. Som ett 

exempel kan information och diskussion om socionomens kompetens ske på 

”rektorsträffar” - då det framkom i studien att det kan vara svårt att tydliggöra sin 

kompetens av socionomen själv. 

 

Att vara ensam i sin profession med skolan som arbetsplats gör att gränsarbete blir 

intressant. Analysen har inte visat att skolkuratorerna är konfliktinriktade och draget av 

sammanhållande gränsarbete träder fram. Ett sätt att se det på; är att skolkuratorerna 

därmed är beroende av att bli ”inbjuden” till samarbete. Det framgick i studien att duktiga 

pedagoger söker stöd och vill samarbeta. Det gör att jag vill lyfta betydelsen av att 

systematisera samarbetet - då det inte är säkert att de lärare som behöver mest stöd är de 

som kommer att be om den. Att det blir regelbundenhet i samarbetet kan troligtvis också 

avdramatisera ”att man behöver hjälp”, då det blir naturligt att träffas och diskutera. 

Inriktningen mot konsultation till lärare kan på ett sätt ses som domänintrång. För att 

undvika att lärare känner sig ifrågasatta eller att de känner att de saknar kompetens, är min 

bedömning att innan man systematiserar samarbetet, samlas och diskuterar förväntningar 

på varandra och vad man vill uppnå. 
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Socionomutbildningen är en generalistutbildning vilket innebär att man kan arbeta inom 

många olika verksamhetsområden - där skolan är ett av dem. Beroende på vilket 

verksamhetsområde socionomen är verksam i så tilldelas olika yrkestitlar; vilket innebär 

att socionomen i skolan vanligtvis benämns skolkurator men utbildningen innebär således 

inte att man blir skolkurator. I samband med elevvårdsutredningen – som mynnade ut i 

SOU 2000:19 – uppmärksammade Margitta Edgren att det saknades en 

specialistutbildning för socionomer med inriktning mot skolan. Trots att det gått nästan 20 

år sedan förslaget kom så saknas vidareutbildning riktat mot skolan i allmänhet. Min 

bedömning är att eftersom det snarare är undantag än regel att en socionom har utbildning 

riktat mot skolan, så bör det funderas över hur introduktion av nyanställda (som saknar 

erfarenhet från skolan) ska genomföras och vad som bör ingå som ”baskunskaper” för en 

skolkurator.  

 

Då det gäller framtida behov av forskning vill jag knyta an till barnombudsmannens 

Malmbergs ord i inledningen – behovet av att uppgradera och uppvärdera det skolsociala 

arbetets betydelse. Skolan möter alla barn, även de som inte själva valt att vara där. Det 

ger alla vuxna ett stort ansvar att göra tiden i skolan meningsfull, begriplig och hanterbar. 

Jag hoppas att det inomvetenskapliga intresset för socialt arbete i skolan kommer att bli 

större i framtiden. Det behövs för alla våra barn och deras framtid! 
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Bilaga 1 - Information till deltagande skolkuratorer 

 

Information till deltagande skolkuratorer 

 

Jag heter Maria Norenius och studerar till socionom på Umeå universitet. Min 

kandidatuppsats handlar om socialt arbete i skolan ur ett professionsteoretiskt perspektiv. 

Jag är intresserad av att höra dina tankar kring att vara socionom på annan professions 

arena. 

 

Datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer. Jag kommer mestadels att ställa öppna 

frågor då jag är intresserad av dina tankar och erfarenheter. Uppskattningsvis tar intervjun 

ca 1 till 1,5h. Intervjuerna kommer att spelas in för att därefter transkriberas så att analys 

kan ske. Intervjuutskrifterna kommer att hanteras konfidentiellt.  

 

Deltagandet är frivilligt. Du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill och du kan 

också när som helst avbryta intervjun. Ditt deltagande är anonymt och konfidentiellt, det 

vill säga dina svar ska inte kunna härledas till dig i samband med presentation av 

resultatet. Färdig uppsats kommer att publiceras elektroniskt på Diva. 

 

För att jag ska hinna bli klar i tid med uppsatsen bör intervjuerna genomföras senast 

vecka 11, 2018. Kontakta mig för att boka en tid och plats som passar dig. Du behöver 

inte förbereda dig innan intervjutillfället.  

 

Har du några frågor får du gärna höra av dig till mig på telefon 072-704 48 49 eller 

mailadress: maria.norenius@hotmail.se.  

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att delta, då din medverkan är mycket betydelsefull! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Maria 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide skolkuratorer 

 

En socialarbetare har tre uppdrag (från organisationen, från klienten och från samhället). 

Hur påverkas ditt arbete som SOCIALARBETARE utifrån att du är verksam i skolan? Du 

som skolkurator, på vems uppdrag arbetar du? Ser du dig själv som elevens ombud? Om 

ja, ge exempel. Har det hänt att du någon gång gått emot din organisation? Varför? 

 

Skolan har dubbla uppdrag – det sociala och det pedagogiska.  

Om vi tänker på skolans sociala uppdrag – vad betyder det för dig? Varför är det viktigt att 

det finns en socionom i skolan? Hur tas din kompetens till vara? Kan din kompetens 

användas på annat sätt än det görs idag?  

 

Det sociala uppdraget är vagt formulerat i styrdokument såsom skollagen.  

I skolans vardagliga arbete: 

o Hur stort inflytande upplever du att skolkuratorn har … på en skala från 1 till 6, 

där 1 betyder inget inflytande och 6 stort inflytande? Ge ett exempel. 

o Hur delaktig upplever du att skolkuratorn är… på en skala från 1 till 6, där 1 

betyder inte alls delaktig och 6 mycket delaktig? Ge ett exempel. 

 

Skolsocialt arbete utförs av flera aktörer i skolan såsom till exempel skolsköterska, lärare 

och annan skolpersonal.  

Hur upplever du samarbetet mellan professionerna? Var i hierarkin upplever du att 

skolkuratorn befinner sig? Vilken professions ord väger tyngst? Vem bestämmer val av 

sociala insatser för den enskilda eleven? Vad är minst problematiskt i din roll som 

skolkurator? Vad är mest problematiskt i din roll som skolkurator? 

 

Tänk dig grundsynen: ”Det är inte organisationen som ska forma professionen – utan 

omvänt professionen som ska forma organisationen”.  

Hur kan man skapa utrymme för att bedriva socialt arbete i skolan?  Hur skulle du vilja 

förändra skolans arbete med elever och/eller kurators roll? 

 

Med en önskan om att uppgradera och uppvärdera det skolsociala arbetets betydelse – 

tänk dig ”skolkurator 2.0”.  

Vad innebär det för dig?  
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Bilaga 3 - Mail till slumpmässigt utvalda kuratorer 

 

Intervju till C-uppsats 

 

Hej! 

 

Jag vet inte om du var med på kuratorsträffen den 22/2 och fick förfrågan angående 

intervju till min C-uppsats. Jag har fått två namn av X och skulle behöva 2 intervjuer till. 

Efter att ha slumpat i Excel så blev du utvald. Jag undrar därför om du kan tänka dig att 

ställa upp på en intervju?  

 

Jag behöver göra intervjun senast under nästa vecka för att få uppsatsen klar i tid. Har du 

tid att träffa mig? Är dock upptagen med intervju onsdag denna vecka (7/3). Ifall att du 

känner att du inte hinner träffa mig, går det bra att svara på frågorna skriftligt. Jag vore 

tacksam om du isåfall skickar svaren senast 16/3. 

 

Jag kommer inte att berätta för någon inom er organisation att du deltar. Bifogar 

informationsbrev och intervjufrågor för påseende. Vill du inte delta – svara bara: ”Nej 

tack”, så vet jag att du inte är intresserad. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


