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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar som finns gällande kuratorns arbete 

och roll i skolan utifrån kuratorns egna perspektiv samt utifrån ett elevperspektiv. En 

enkätundersökning med 61 gymnasieelever och en semistrukturerad intervju tillsammans med 

elevernas två skolkuratorer utgör det empiriska material som ligger till grund för studiens 

resultat och analys. Materialet har analyserats med hjälp av en konventionell innehållsanalys.  

 

Resultatet visar att gymnasieeleverna har goda uppfattningar om vad kuratorerna på deras 

skola gör och att majoriteten av dem anser att skolkuratorn fyller en viktig roll. Dock är det 

många elever som inte vet vilka kuratorerna på den aktuella skolan är och de har en önskan 

om tydligare information kring detta. De önskar även få mer information om var kuratorerna 

håller till samt hur de ska göra för att komma i kontakt med dem. Skolkuratorerna anser även 

själva att de brister i marknadsföringen gentemot eleverna och uttrycker en vilja om att kunna 

vara mer synliga. På grund av tidsbrist finns det dock inte möjlighet till detta och kuratorerna 

väljer istället att prioritera det främjande och förebyggande arbetet. 
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FÖRORD 

 

Vi är tre socionomstudenter från Umeå Universitet som tillsammans skrivit denna 

kandidatuppsats. Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de två skolkuratorer som snabbt kunde 

ställa upp och delta i en intervju tillsammans med oss. Ett lika stort tack vill vi tilldela de 

mentorer som gjorde det möjligt för oss att dela ut enkäterna samt alla de elever som tog sig 

tid att svara på vår enkät. Detta utan något obesvarat svarsalternativ eller någon avbruten 

enkät. Fantastiskt! Vi vill även tacka vår handledare, Katarina Andersson, för de värdefulla 

råd vi fått under uppsatsskrivandet och till sist vill vi så klart även tacka varandra för ett väl 

genomfört arbete, i både med- och motgångar. 
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INLEDNING 

Barn och ungdomar spenderar en stor del av sin uppväxt i skolan, en verksamhet som består 

av flera olika professioner som tillsammans har till uppgift att stödja, utbilda och vägleda 

eleverna i deras utveckling. Skolan är, näst efter familjen, den arena som påverkar och formar 

barn och ungas liv mest, inte bara vad gäller kunskap och utbildning utan även vad gäller 

utveckling av självbild och social kompetens (Backlund, 2007). Av de professioner som 

arbetar med eleverna är skolkuratorn den profession som främst har till uppgift att stödja 

elever som av någon anledning mår dåligt eller behöver hjälp med psykosociala problem. Det 

skolkurativa arbetet innefattar även individuella samtal med elever, stödfunktion till andra 

professioner samt förebyggande arbete mot exempelvis psykisk ohälsa, skolrelaterad stress 

och mobbning (Wester, 2005). 
 

I en rapport från Socialstyrelsen (2013) framgår det att psykisk ohälsa bland ungdomar är ett 

växande problem i dagens samhälle och att detta bland annat beror på de krav som samhället 

ställer på ungdomar gällande prestationer, utseende och att ständigt vara tillgänglig på olika 

arenor. I samma rapport framgår även hur viktigt det är att så snabbt som möjligt urskilja 

psykisk ohälsa hos barn och unga då det på sikt kan leda till mer långvariga och svåra 

psykiska tillstånd. Att lida av psykisk ohälsa kan även komma att påverka både skolresultat 

och det sociala umgänget hos ungdomar vilket i sin tur kan leda till ett ännu sämre mående då 

de unga känner att de inte kan prestera i den utsträckning de vill (Barnens Rätt I Samhället, 

BRIS, 2012). Detta blir en ond spiral och många gånger är en förutsättning för att kunna 

urskilja psykisk ohälsa hos barn och unga, att de själva söker hjälp hos en vuxen, exempelvis 

kuratorn, som ska finnas till som ett lättillgängligt stöd i skolan (a.a.). Dock krävs det tillit och 

förtroende för att ungdomar ska våga prata med någon om sina problem och detta är något 

som BRIS (2012) anser att skolkuratorer runt om i landet måste arbeta mer med även om 

dagens ungdomar generellt sett är duktiga på att söka hjälp om de är i behov av stöd och råd.  

 

Den psykiska ohälsan hos barn och unga kan uppstå av olika orsaker och den skolrelaterade 

stressen är dels en bidragande faktor till att den psykiska ohälsan har ökat hos barn och unga 

(Statistiska centralbyrån, 2013). Enligt statens offentliga utredning (SOU 2010:80) är ångest, 

oro och depression exempel på besvär som ökat under de senaste åren och att dessa symptom 

går att koppla samman med skolrelaterad stress. I en rapport från Skolverket (2013) framgår 

det att gymnasieelever känner sig mer stressade än grundskoleelever och att de vanligaste 

orsakerna till att eleverna känner sig stressade bland annat beror på läxor, hemuppgifter och 

prov som ska göras. Andra bidragande faktorer är de krav som ungdomarna ställer på sig 

själva när det gäller att prestera väl samt olika krav som utomstående ställer på den unge 

(Murberg och Bru, 2004). 

 

Förutom att skolkuratorer kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos elever så ska de även 

arbeta förebyggande mot mobbning. En stor del av den mobbning som sker idag kan kopplas 

till skolan då det är en plats där många ungdomar spenderar mycket tid (BRIS, 2012). Skolan 

har en viktig roll i att arbeta aktivt mot mobbning och det är framförallt rektorn som ansvarar 
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över att det finns tydliga planer över hur skolan skall arbeta för att förebygga och sätta stopp 

för mobbning. I Skollagen (2010:800) 1 kap, 5 § står det skrivet att var och en som verkar 

inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling. Friends (2016) förklarar även att arbetet mot mobbning ska vara 

långsiktigt, att olika ansvarsområden och den kompetens som finns inom organisationen 

tydligt bör framgå samt att det bör finnas beskrivningar för hur arbetet ska bedrivas. 

 

Skolkuratorn - en anonym yrkesroll? 

Skolkuratorn, som vanligtvis är utbildad socionom, arbetar inom en verksamhet som till 

största del består av lärare och pedagoger. Då kuratorers och lärares utbildningar skiljer sig åt 

kan det också innebära att de synsätt, arbetssätt och förhållningssätt som professionerna har 

många gånger inte stämmer överens med varandra. Det kan i sin tur leda till att skolkuratorn 

kan framstå som ensam i sin yrkesroll då denne oftast är den enda inom verksamheten som 

utgår ifrån det sociala perspektiv som socionomer grundar sitt arbete i (Backlund, 2007). Det 

faktum att kuratorn har en relativt ensam roll i skolan och arbetar mycket enskilt ställer oss 

frågande om det var anledningen till varför vi uppfattade skolkuratorn som anonym under vår 

gymnasietid? Eller var det för att den nya skollagen ännu inte hade trätt i kraft? En lag som 

bland annat ställer krav på att alla elever inom grund- och gymnasieskolor ska ha tillgång till 

en skolkurator och att kuratorsrollen var mindre framträdande innan dess. 

 

Detta är några av de funderingar vi har haft som utgångspunkt i vår uppsats och vi finner även 

ämnet intressant då våra uppfattningar av kuratorn grundar sig från vår skoltid då kuratorn 

inte arbetade för att nå ut till eleverna och ingen av oss författare visste vem kuratorn var eller 

vart den hade sitt kontor. Våra föreställningar är att kuratorn har en relativt anonym roll i 

skolan och vi vill ta reda på vilka uppfattningar dagens gymnasieelever har om kuratorsrollen 

samt hur kuratorer går tillväga för att tydliggöra sin roll och för att nå ut till eleverna. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som finns gällande kuratorns arbete och roll i 

skolan ur ett elev- och kuratorsperspektiv och våra frågeställningar är: 

 

 Vilka uppfattningar har gymnasieeleverna om skolkuratorernas roll och 

arbetsuppgifter? 

 Vad har skolkuratorerna för upplevelser av sin yrkesroll? 

 Skiljer sig elevernas och skolkuratorernas uppfattningar åt gällande kuratorns roll och 

arbete? Om ja, på vilket sätt? 

 

Exkludering av tidigare forskning  

Vid sökandet av tidigare forskning kring skolkuratorns roll i skolan kunde det snabbt 

konstateras att det är ett relativt outforskat område i Sverige. Dels sett ur ett 

kuratorperspektiv, men främst utifrån ett elevperspektiv då det inte har gått att finna någon 

nationell forskning som belyser detta. Trots att det är ett outforskat område så ska det inte 

vara ett hinder för att undersöka det vidare. Skolelever bör få göra sin röst hörd gällande detta, 

och syftet med denna studie är att ta reda på och lyfta gymnasieelevers syn på skolkuratorns 



 

3 
 

yrkesroll. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka bland barn och unga, samtidigt som de 

spenderar en stor del av sin tid och uppväxt i skolan. Av den anledningen bör de därför ha en 

god medvetenhet om skolkuratorn och vad yrkesrollen innefattar, för att kunna söka hjälp och 

stöd om det skulle behövas.  

 

Den internationella forskning som framkommit under sökarbetets gång har medvetet valts att 

exkluderas. Detta av den anledning att kuratorns roll inom den svenska skolverksamheten 

skiljer sig i jämförelse med många andra länder. Nigeria är ett sådant exempel där stor 

förvirring råder kring den roll skolkuratorn besitter. En stor del av eleverna i Nigeria anser 

inte att skolkuratorerna ska finns till för att hjälpa dem med privata problem utan skolkuratorn 

ska istället finnas till för att hjälpa dem med problem gällande studier eller liknande (Aluede 

och Imonikhe, 2002). I och med att det ser så olika ut runt om i världen så blir det 

missvisande att lyfta det internationella material som finns då det inte går att finna någon 

nationell forskning. Denna studie ska belysa hur skolkuratorns roll ser ut i Sverige och därför 

kommer internationell forskning uteslutas. Eftersom denna inte kommer att tas med så finns 

därmed ingen forskning att tillgå och därför kommer avsnittet “tidigare forskning” att 

exkluderas.  

 

I och med att det ser ut som det gör idag på grund av bristande forskning så kan det resultat 

som framkommer i denna studie inte styrkas av tidigare forskning, Men utifrån de resultat 

som framkommer ger det ändå någon slags bild av hur läget ser ut just nu. 

 

Arbetsfördelning 

Denna uppsats är gemensamt utformad av studiens tre författare för att få en så enhetlig text 

och god kvalitet på arbetet som möjligt. Samtliga författare har haft olika ansvarsområden 

men har trots det varit lika delaktiga inom alla avsnitt. Anna har ansvarat över inledning, 

bakgrund och teoretisk utgångspunkt. Frida har ansvarat över metodavsnittet och Sarah har 

ansvarat över resultatdelarna. De övriga delarna har vi gemensamt haft ansvar över.  
 

BAKGRUND  

 

I detta avsnitt kommer en bakgrund till skolkuratorns yrkesroll att presenteras. Bakgrunden 

belyser bland annat kuratorn ur ett historiskt perspektiv, kuratorns yrkesroll, arbetsuppgifter 

och dess arbetssituation.  

 

Skolkuratorns framväxt 

Sveriges första skolkurator anställdes år 1943 vid Norra Latins högre allmänna läroverk i 

Stockholm. Kuratorns arbetsuppgifter bestod då av att göra undersökningar på de barn som 

ansågs vara besvärliga och på så sätt få fram underlag till att kunna placera dessa barn i 

specialklass eller specialskola (Wester, 1996). År 1955 hade siffran ökat till 15 skolkuratorer 

över hela landet men det var först under 1960-talet som det blev vanligt förekommande att 

anställa kuratorer till skolorna. Det var också under 60-talet som denna yrkesgrupp fick 

benämningen skolkurator, detta i samband med en pågående gymnasieutredning (a.a.). 

Skolkuratorernas roll har förändrats genom tiden och förutom att arbeta med elevvårdsarbete 
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så arbetade de även med yrkesvägledning och arbetsförmedling - arbetsuppgifter som senare 

togs över av andra professioner, vilket gav skolkuratorerna möjlighet att fokusera på 

elevvårdsarbetet fullt ut (Guvå, 2010). Det var dock långt ifrån alla grund- och 

gymnasieskolor i landet som hade en skolkurator fram tills dess att den nya skollagen började 

gälla i juli 2011 (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Den nya skollagen ställer nu krav på att alla elever inom grund- och gymnasieskolor, 

särskolor m.fl. ska ha tillgång till skolkuratorer och psykologer, skolläkare samt 

skolsköterskor. Dessa professioner ska verka under den gemensamma beteckningen 

Elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska 

insatser. I lagen står det även skrivet att Elevhälsan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för eleverna samt stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Arbetet 

inom Elevhälsan vägleds av Barnkonventionen som i korta drag handlar om alla barns rätt att 

få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Eftersom Elevhälsans arbete riktar 

sig till barn och unga ska arbetet utformas från ett barnperspektiv och skolkuratorns 

övergripande roll inom Elevhälsan är de psykosociala insatserna. Skolkuratorn kan i sitt 

arbete hålla i olika typer av enskilda samtal med eleverna, t.ex. rådgivande, bearbetande och 

utredande samtal eller motivations- och krissamtal (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

 

Utbildning och kompetens 

I en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU 2000:19) framkommer det att de 

yrkesgrupper som ingår i Elevhälsan delvis har gemensam kunskap men att varje profession 

även har en specifik yrkeskompetens. Skolkuratorer har särskild kompetens inom socialt 

arbete och har i de flesta fall en socionomutbildning i grunden. Socionomen, tillika 

skolkuratorn, har genom utbildningen förvärvat en förmåga att analysera, arbeta med och 

förstå sociala processer och problem utifrån ett individ-, grupp och organisationsperspektiv. 

En skolkurator arbetar bland annat med rådgivning och stödsamtal, psykosocial behandling 

för både elever och föräldrar samt handledning och konsultation till lärare. 

 

Att handleda lärare och förmedla den kompetens som en kurator besitter gällande elevers 

psykosociala och känslomässiga behov är en viktig uppgift som skolkuratorer har menar 

Slaten, Elison, Hughes, Yough och Shemwell (2015). I deras studie framgår det att många 

lärare brister i att uppmärksamma dessa behov hos eleverna och att de endast ser till det 

pedagogiska behov som finns. Författarna menar att bristen av ett socialt synsätt hos lärare 

ökar riskerna för ett misslyckande i skolan bland eleverna, där eleven i värsta fall väljer att 

avsluta sin skolgång i förtid. Den kunskap och det synsätt som skolkuratorn har är något som 

eleverna i den aktuella studien önskar att övrig skolpersonal också skulle anamma. Detta då 

många elever saknar en känsla av värme, äkthet och empati från lärarna, vilket de anser att 

skolkuratorn kan bistå med. Studien visar även att eleverna anser att kuratorn har en mycket 

viktig roll i skolan, och inte minst när det gäller att hjälpa de elever som mår dåligt och 

befinner sig i riskzon för att misslyckas med skolan. 

 

Skolkurativa arbetsuppgifter 
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Skolkuratorns arbete regleras bland annat av skol- och sekretesslagen, arbetsbeskrivningar 

och lokala styrdokument (Isaksson, 2014). Vidare skriver författaren att de skolkurativa 

arbetsuppgifterna överlag är vagt formulerade och att skollagen enbart ger en övergripande 

beskrivning i form av psykosociala insatser.  Arbetsförmedlingen (2013) beskriver kort på 

deras hemsida vad en skolkurator kan ha för arbetsuppgifter och där framgår det bland annat 

att det skolkurativa arbetet består av kontakt med elever, skolpersonal och föräldrar. Det kan 

exempelvis handla om att vara ett stöd för elever som har det svårt med skolarbetet och som 

behöver hjälp med motivationen, eller så kan kuratorn erbjuda samtal till elever som till 

exempel har behov av att prata om sin livssituation eller den psykosociala skolmiljön. En 

skolkurator kan även handleda skolpersonalen, vara till hjälp när myndigheter behöver 

kontaktas samt att kuratorn kan arbeta förebyggande med frågor som rör mobbning och 

liknande. Skolkuratorns handlingsutrymme är relativt begränsat då kuratorn ofta är den enda 

socionomen inom skolverksamheten och därmed behöver ta stor hänsyn till de övriga 

yrkesgrupperna som kuratorn samarbetar med (Isaksson, 2014). 

 

Kuratorns arbetssituation  
Akademikerförbundet SSR (2010) redovisar de resultat som framkom genom en 

enkätundersökning som gjordes på 552 skolkuratorer runt om i Sverige där syftet vara att ta 

reda på hur de såg på sin nuvarande arbetssituation. Vad som framkom var att 80 % av alla 

deltagande ansåg att deras arbetsbelastning ökat rejält under de senaste åren. Skolkuratorerna 

menar att den ökade arbetsbelastningen beror på antalet elevärenden att ansvara över blivit 

fler. I resultatet av enkätundersökningen framkom även att det finns flertalet nackdelar med 

den ökade arbetsbelastningen hos skolkuratorerna och att insatser som vanligtvis hör samman 

med arbetet måste väljas bort då det viktiga elevvårdsarbetet måste prioriteras. Arbetsinsatser 

som vanligtvis väljs bort är bland annat det förebyggande arbetet mot mobbning, arbetet i 

större elevgrupper och att skolkuratorns möjligheter till att visa sig synlig för eleverna 

minskar. 

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Inom rollteorin finns ett par centrala begrepp som kommer stå i fokus i denna studie, dvs. 

roller och förväntningar. Genom att ha dessa två begrepp som utgångspunkt i analysarbetet av 

det empiriska materialet kan det förhoppningsvis leda till en mer fördjupad förståelse för hur 

skolkuratorer och elever upplever kuratorns yrkesroll. 
 

Roller och förväntningar 

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver begreppet roll som ett resultat av normer som hör 

samman med ett specifikt uppdrag eller den ställning en individ antar, och de förklarar även 

att det finns olika typer av roller beroende på det sammanhang en individ befinner sig i. 

Sandahl et al. (2014) styrker detta då de definierar begreppet roll som de krav och 

förväntningar en individ har på sig i en viss situation. Eftersom individers erfarenheter skiljer 

sig åt så kan en roll utformas på flera olika sätt beroende på vem som tar sig an rollen och på 

vilket sätt detta sker. Den sociala interaktion som pågår mellan individer faller sig mer 

naturlig om individer har särskilda roller att förhålla sig till (Lennéer Axelsson & Thylefors, 
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2005). En individs uppträdande i en grupp kan påverkas av de förväntningar och åtaganden 

som den särskilda gruppen har på individen, men uppträdandet kan även påverkas av de krav 

som individen ställer på sig själv (Angelöw & Jonsson, 2000).   

 

En yrkesroll är en social roll med en speciell ställning inom en organisation eller verksamhet 

som är styrd av formella regler. En viktig aspekt som hör samman med yrkesrollen är hur 

individen själv väljer att se på sin yrkesroll i relation till de egna förväntningarna, men också 

vad samhället och utomstående har för förväntningar och hur de ser på den specifika 

yrkesrollen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Inom socialpsykologin talar man bland 

annat om begreppet “förvärvade roller” vilket är den roll som individen själv väljer och som 

exempelvis kan kopplas ihop med ett val av yrke, dvs. en yrkesroll (Angelöw & Jonsson, 

2000). 

 

Det finns även något som Lennéer Axelson och Thylefos (2005) förklarar som formella 

yrkesroller. Dessa roller skapas utifrån vad som anses behövas på en arbetsplats för att de mål 

som verksamheten har satt upp ska kunna uppfyllas. Författarna förklarar vidare att en formell 

yrkesroll kan framstå som relativt otydlig för utomstående och att det lätt kan uppstå 

oklarheter kring vad den specifika yrkesrollen gör. Detta beror många gånger på att 

verksamheten har tydliga riktlinjer för vad den specifika rollen ska göra, samtidigt som det 

utåt sett kan resultera i osäkerhet då en utomstående individ inte vet vad som kan förväntas av 

den specifika rollen. De otydliga förväntningarna på den formella rollen kan resultera i stora 

friheter vilket kan ses som positivt för en individ som på egen hand vill utforma sin 

individuella roll. En nackdel med de friheter som kommer med de otydliga rollerna är att 

vissa arbetsuppgifter är mer tilltalande än andra, vilket kan resultera i en något ojämn 

fördelning bland arbetsuppgifterna. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) redogör även för 

hur vanligt förekommande det är att förväntningar från olika håll och i olika former leder till 

så kallad rollstress. Individen upplever då en känsla av att inte kunna leva upp till de 

förväntningar som finns på rollen på grund av att tiden många gånger inte räcker till och det 

kan i sin tur leda till en känsla av otillräcklighet och osäkerhet i rollen. 

 

METOD 

 

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Avsnittet inleds med en 

ingående beskrivning av hur litteratursökningen gått till. Detta på grund av att studiens 

forskningsämne i princip är outforskat i Sverige. Transparensen i beskrivningen medför en 

ökad trovärdighet över att sökningarna är tillräckligt och korrekt gjorda för att finna relevant 

litteratur. Vidare fortsätter avsnittet med en genomgång av forskningsmetod, urvalsförfarande, 

datainsamling och analysmetod. De etiska överväganden som tagits i beaktan under studiens 

gång presenteras och en redogörelse av trovärdigheten görs. Avslutningsvis i detta avsnitt 

hålls en metoddiskussion. 

 

Litteratursökning 

Att finna relevant litteratur och forskning kring skolkuratorer och deras yrkesroll har inte varit 

helt lätt, vilket har medfört att den forskning och litteratur som hittats inom ämnet har varit 
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relativt begränsad, speciellt vad gäller ur ett elevperspektiv. Det finns en risk att de sökningar 

som gjorts har varit bristfälliga i någon mening och att detta kan ha påverkat sökresultatet 

negativt, men uppfattningen är att de sökord som använts har varit relevanta för att finna all 

litteratur inom ämnet. Olika söksidor och databaser har använts för att hitta litteratur till 

studien, bland annat den nationella söktjänsten LIBRIS, hemsidan för Socialvetenskaplig 

tidskrift samt databaserna Swepub och SocINDEX. De sökord som genererat funnen litteratur 

är: skolkurator, kurator, socialt arbete i skolan, skolkurativt arbete, socionom, elever samt 

yrkesroll. På engelska användes bland annat sökorden: school counselor, counselor, school 

counseling samt social worker. 

 

Sökningar som gjorts i databaserna har varierat mellan 0 till 16,000 träffar beroende på 

kombination av ord och vart sökningen är gjord. De sökningar som har genererat i mest träffar 

har varit internationella artiklar från databasen SocINDEX. Dock har de flesta träffarna inte 

varit relevanta för studiens syfte och frågeställningar och väldigt få artiklar har hittats som har 

kunnat medföra något till studien, både vad gäller internationell men även nationell forskning. 

Övrigt i studien används rapporter och böcker som litterära källor. 

 

Val av forskningsmetod 

I denna uppsats kombineras både kvalitativ och kvantitativ metod där det empiriska materialet 

dels består av en enkätundersökning med 61 gymnasieelever men också av en 

intervjuundersökning med elevernas två skolkuratorer. Fördelar med att kombinera metoder i 

en studie kan dels vara att de resultat som kommer fram genom de olika metoderna antingen 

kan bekräfta eller dementera varandra vilket ger ett större förtroende till de slutsatser som 

dras. Kombinationen kan också leda till möjlighet att utveckla, förstärka eller förtydliga ett 

resultat med annan sorts data (Bryman, 2011).  

 

Att använda en kvalitativ metod i form av en intervju ansågs vara mest fördelaktigt till 

skolkuratorerna i studien. Detta för att intervjuer ger respondenter möjlighet till mer utförliga 

och beskrivande svar än vad exempelvis enkäter gör samt att en kvalitativ forskningsstrategi 

betonar ord och lägger stor vikt vid tolkning och förståelse snarare än förklaring (Bryman, 

2011). En intervju gör det även möjligt för forskare att ställa följdfrågor vilket på så vis ger en 

bredare förståelse för respondenternas tankar och uppfattningar (Kvale och Brinkmann, 

2014).   

 

Att använda en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning gentemot de utvalda 

gymnasieeleverna ansågs mest fördelaktigt. Detta då enkäter är bra om svar önskas från ett 

stort antal respondenter (Bryman, 2011). Det är även en effektiv metod som kan ge tillräckligt 

uttömmande svar om frågorna är bra formulerade i relation till syfte och frågeställning samt 

lättbegripliga för respondenterna (Ejlertsson, 2005).   

 

Urvalsförfarande 

Enkätundersökningen genomfördes i tre klasser på en gymnasieskola i norra Sverige och 

totalt 61 elever besvarade enkäten. Intervjuundersökningen genomfördes tillsammans med två 

skolkuratorer som arbetar på samma gymnasieskola som enkäterna lämnades ut på. 
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För att ta fram den skola som undersökningarna skulle genomföras på gjordes ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU) på de kommunala gymnasieskolorna i den aktuella kommunen. 

OSU är det mest grundläggande urvalet då alla enheter har lika stor chans att bli valda, något 

som ökar generaliserbarheten i studien (Bryman, 2011). När skolan slumpats fram delades 

årskurserna in i tre olika kluster, årskurs 1, 2 och 3, då det fanns en tanke om att jämföra 

svaren mellan årskurserna. Ett OSU gjordes i varje kluster och totalt två klasser från varje 

årskurs slumpades fram till att delta i enkätundersökningen. Vidare skickades en förfrågan om 

att få dela ut enkäter i de utvalda klasserna till de sex mentorer som ansvarar över dessa 

klasser. Tre av dem besvarade förfrågan och lämnade godkännande till att dela ut enkäterna 

och en mentor meddelade att det inte fanns tid till detta. Två mentorer besvarade inte 

förfrågan varav en påminnelse skickades ut, men trots detta uteblev respons från dem och de 

exkluderades från enkätundersökningen.  

 

Vad gäller urvalsförfarandet av de två skolkuratorer som intervjuades så gjordes det ett 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren väljer ut och använder 

sig av individer som finns tillgängliga. Anledningen till att en intervju gjordes tillsammans 

med de båda kuratorerna var för att kunna studera forskningsfrågan ur två perspektiv samt för 

att kunna göra en jämförelse mellan elev- och kuratorperspektivet. Nackdelen med ett 

bekvämlighetsurval är att det är svårt att generalisera de resultat som framkommer i studien 

då det är svårt att veta vilken population det stickprov som tagits är representativt för (a.a.). 

 

Datainsamling 

Tillsammans med de båda skolkuratorerna genomfördes en semistrukturerad intervju, som 

enligt Bryman (2011) innebär att ett antal teman och frågor sammanställs innan intervjun i en 

så kallad intervjuguide. Under själva intervjun använder forskaren denna guide som ett 

hjälpmedel för att inte missa att ställa viktiga frågor, men är i övrigt väldigt flexibel i hur 

denna används. Ordningen i intervjuguiden behöver inte följas och kommer forskaren på 

frågor utöver de som finns med i guiden går dessa bra att ställa så länge de knyter an till det 

intervjupersonen sagt. Det viktigaste enligt Bryman (2011) är att frågorna är öppna och att 

respondenten ges möjlighet att fritt berätta om dennes tankar och upplevelser. Den 

intervjuguide som utformades inför intervjun med skolkuratorerna (se bilaga 1) innehöll fyra 

förbestämda teman; bakgrund, utövande, samarbete och yrkesrollen samt ett tjugotal öppna 

frågor som önskades få besvarade kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Följdfrågor 

förekom, dels för att det fanns en önskan om att få respondenterna att utveckla och förtydliga 

vissa svar men även på grund av nyfikenhet. Med godkännande av de båda skolkuratorerna 

spelades intervjun in, därefter transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingen av en 

intervju är en väldigt tidskrävande process men en viktig del för att kunna göra en noggrann 

och trovärdig analys av insamlad data (Bryman, 2011). Arbetet med transkriberingen delades 

upp mellan författarna och därefter skickades materialet till varandra för att gå igenom och 

säkerställa att ingenting hade missats eller uppfattats olika. 

 

Den enkät som eleverna svarade på (se bilaga 2) skrevs ut och besvarades i pappersformat. 

Enkäten bestod av 12 frågor varav de flesta frågorna innehöll färdiga svarsalternativ vilket, 
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enligt Trost (2012), underlättar besvarandet av en studie då endast ett eller flera kryss behöver 

göras för att besvara frågan. Det förekom även möjlighet till motivering på vissa frågor, detta 

för att få en djupare förståelse för respondenternas svar. Även en fråga av öppen karaktär 

förekom där eleverna fritt fick besvara frågan. Utdelandet av enkäterna skedde enligt 

mentorernas önskan för att det skulle gå så smidigt som möjligt och för att mentorerna inte 

skulle känna att det blev en omständlig process. Den ena mentorn tog på sig ansvaret att själv 

skriva ut och se till att enkäterna blev besvarade. En annan mentor fick enkäterna lämnade i 

skolans reception och hämtade dem där för att sedan låta eleverna besvara dem. Den tredje 

mentorn bad de ansvariga för studien att komma till klassen och personligen dela ut enkäterna 

till eleverna.  

 

Analysmetod 

Studiens empiriska material kommer analyseras utifrån en konventionell innehållsanalys 

vilket beskrivs som en process där forskaren systematiskt undersöker och analyserar 

datamaterialet med hjälp av teman, mönster och kodning av meningsbärande komponenter 

(Fejes & Thornberg, 2015). Den inspelade intervjun transkriberades och därefter togs 

meningsbärande komponenter fram, dvs. meningar som innehöll relevant information för 

studiens frågeställningar. Transkribering av en inspelad text innebär att forskaren skriver ner 

den talade texten precis som den uttrycks (Back & Berterö, 2015). Efter transkriberingen var 

gjord kodades det insamlade materialet. Kodning innebär att forskaren bryter ner det 

ihopsamlade materialet till mindre delar för att på så vis skapa sig en större förståelse för 

insamlad data, och för att därefter kunna kategorisera de koder som framkommit (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Med hjälp av de koder som tagits fram kunde fyra kategorier bildas; Tid, Arbetets egenskaper, 

Samarbete och Elevers attityder. Kategoriseringen strukturerar upp de framtagna koderna i 

väldefinierade kategorier som antingen är förbestämda eller som växer fram samtidigt som 

data analyseras. Fördelen med att kategorisera insamlad data är att forskaren på ett lättare sätt 

kan överblicka över större mängder data (Kvale & Brinkmann, 2014). De kategorier som 

växte fram i och med kodningen bildade tillsammans ett tema som i studien benämns 

Utvecklingsmöjligheter. Temat följer en röd tråd genom alla kategorier och kan ses som en 

underliggande mening genom hela det empiriska materialet.  

 

Analysen av de insamlade enkäterna är gjord utifrån en univariat analys vilket innebär att en 

variabel i taget analyseras. Diagram är en av de vanligaste metoderna när det kommer till att 

beskriva kvantitativa data (Bryman, 2011). Enkätsvaren presenteras i form av 

stapeldiagram och dessa är gjorda i programmet Excel där det insamlade datat är infört för att 

därefter skapa de diagram som presenteras i studiens resultat. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Kalman och Lövgren (2012) finns det fyra forskningsetiska krav som är viktiga att 

förhålla sig till när en forskningsstudie ska göras. Dessa är konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet. 

 



 

10 
 

Tillhörande den enkät som eleverna besvarade följde ett informationsbrev (se bilaga 2) som 

bland annat förklarade studiens syfte, tydliggjorde för eleverna att deras medverkan var 

frivillig, att de skulle förbli anonyma och att enkäterna förvaras på ett sådant sätt att endast 

ansvariga för studien har möjlighet att komma åt dem. Detta krav är vad Kalman och Lövgren 

(2012) benämner som informationskravet. I samband med att eleverna valde att besvara 

enkäten uppfylldes även samtyckeskravet, ett krav som innebär att eleverna själva har rätt att 

bestämma över och samtycka till sin medverkan samt att de kan avbryta sitt deltagande när 

som helst (a.a.). Konfidentialitetskravet är även detta uppfyllt, vilket innebär att den 

information som framkommit är omhändertaget och förvarat på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kunnat komma åt den samt att respondenterna kan garanteras en absolut anonymitet. 

Det material som samlats in kommer endast att användas till studiens syfte och ändamål, 

vilket innebär att även nyttjandekravet uppfylls. 

 

De två skolkuratorer som intervjuades fick studiens syfte förklarat för sig, både över telefon 

men även under själva intervjun. I samband med intervjun fick de även information om de 

forskningsetiska kraven samt en mer ingående förklaring om studien och vilka rättigheter de 

har som intervjupersoner. Inspelningarna av intervjuerna har fram tills dess att 

transkriberingen gjorts förvarats på mobiltelefoner med kodlås. Efter intervjun var nedskriven 

togs inspelningarna bort.  För att de två kuratorerna ska kunna garanteras absolut anonymitet 

presenteras inte namn, skola eller kommun i studien och kuratorerna kommer i resultatet att 

benämnas för “Skolkurator 1” och “Skolkurator 2”.  

 

Trovärdighetsanalys 

Genomgående i studien har olika val och det tillvägagångssätt som använts presenterats för att 

det ska finnas en transparens i studien då detta, enligt Bryman (2011), stärker kvaliteten. För 

att uppnå en hög validitet inom kvantitativ forskning beskriver Svenning (2003) att forskaren 

måste mäta det som avses att mäta i studien. Den enkät som eleverna i denna studie besvarade 

var formulerad utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket har medfört att svaren från 

eleverna har besvarat studiens frågeställningar. Vad gäller reliabiliteten inom kvantitativ 

forskning så är det ett begrepp som förklarar kvaliteten i de mätningar som gjorts i studien 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Författarna förklarar att om exakt två likadana 

undersökningar görs av olika forskare så ska resultaten bli densamma båda gångerna för att en 

studie ska anses ha hög reliabilitet. De enkäter som besvarats i denna studie skulle kunna 

delas ut av en annan författare och med säkerhet ge samma svar och resultat som denna 

studie.  

 

Vidare så kan begreppen validitet och reliabilitet även användas inom kvalitativ forskning och 

överföras så att de blir relevanta att applicera på intervjuundersökningar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och konsistens vilket innebär att resultatet i en 

studie ska kunna reproduceras av andra forskare vid en annan tidpunkt och huruvida 

respondenterna förändrar eller ger olika svar beroende på forskare. Med tanke på den 

intervjuguide som utformades samt att intervjun spelades in och transkriberades så skulle 

intervjun kunna upprepas och få liknande svar som denna studie. Dock har forskaren stor 

inverkan på vilka svar som respondenterna kommer ge och ifall följdfrågor och 
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omformuleringar görs så kan det lätt leda till helt andra svar från respondenten vilket i sin tur 

kan ge ett annat resultat än om någon annan intervjuat (a.a.). Vad gäller validitet inom 

kvalitativ forskning så innebär det i vilken utsträckning som en intervju eller en observation 

speglar det som studien avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). De frågor som 

ställdes i intervjun har tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar och var 

tillräckligt uttömmande för att besvara dem. 

 

Den studie som genomförts är baserad på 61 enkäter som besvarats av gymnasieelever samt 

en kvalitativ intervju tillsammans med två skolkuratorer inom en skolverksamhet i norra 

Sverige. Med tanke på att studiens är relativt begränsad kan de resultat som framkom därför 

inte generaliseras till alla skolverksamheter över hela Sverige, inte heller till alla 

gymnasieskolor i norra Sverige. De resultat som framkom kan däremot ge en ökad förståelse 

för vilka uppfattningar det finns gällande kuratorns arbete och roll i skolan utifrån ett elev- 

och kuratorperspektiv, samt att det resultat som framkom kan ge en hint om hur 

gymnasieeleverna på den skola som undersökts ser på skolkuratorns roll. 

 

Metoddiskussion 

En fördel med att spela in en intervju skulle kunna vara att materialet kan transkriberas, något 

som i efterhand kan underlätta framställningen av resultat och analys. Det kan även vara 

fördelaktigt att inte behöva anteckna respondenternas svar då det istället går att fokusera till 

fullo på intervjun och ställa passande följdfrågor, samt att inspelning av material gör det 

möjligt att aktivt lyssna på de svar som ges. En nackdel med att spela in en intervju kan dels 

vara att det inspelade ljudmaterialet av någon anledning försvinner, exempelvis för att det 

inspelningsverktyg som använts går sönder. Det kan även visa sig att ljudet är av dålig 

kvalitet vilket kan försvåra transkriberingen och detta speciellt om anteckningar inte har förts 

(Bryman, 2011). Respondenten kan även känna sig obekväm med att bli inspelad vilket skulle 

kunna leda till att denne blir okoncentrerad eller hämmad i sina svar, något som kan påverka 

intervjuns kvalitet och omfattning (Kvale, 1997). Vid intervjutillfället var båda 

skolkuratorerna med, samt tre intervjuare. En nackdel med att intervjua mer än en person åt 

gången kan vara att respondenterna pratar i munnen på varandra, vilket gör att det efter 

intervjun kan vara svårt att veta vem som sagt vad under intervjuns gång (Bryman, 2011). Det 

skulle även kunna vara så att intervjupersonerna känner sig begränsade i sina svar när 

intervjun sker med mer än en person åt gången, eller att intervjupersonen styr sina svar på ett 

sådant vis att det stämmer överens med den andre personen som intervjuas. Dessa risker har 

dock inte påverkat studien på något sätt då den inspelade intervjun visade sig vara av god 

ljudkvalitet samt att respondenterna uppfattades opåverkade av att intervjun spelades in. 

 

Diskussion har förts kring vilka fördelar och nackdelar som finns med att lämna ut enkäterna 

personligen jämfört med att låta mentorerna sköta utlämnandet. Till en början gick 

tankegångarna att det eventuellt skulle vara mest fördelaktigt att personligen lämna ut 

enkäterna så att eleverna, om några oklarheter uppstod, skulle kunna ställa direkta frågor. Det 

fanns även en tanke om att eleverna möjligen skulle känna ett större ansvar över att fylla i 

enkäten mer noggrant om de hade ansikten på de som ansvarade över enkäten och om de 

muntligen fått information om undersökningen. I efterhand visar resultaten att betydelsen av 
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vem som förmedlat enkäterna inte har påverkat elevernas svar. Detta dels med tanke på att 

ingen enkät hade något internt bortfall vilket skulle kunna tolkas som att enkätfrågorna varit 

tydliga och relevanta. Det finns heller inga tendenser på att eleverna varit oseriösa eller 

slarviga i sina svar.  

 

Med enkätundersökningar medföljer vissa risker. Respondenterna kan bland annat vara 

oärliga i sina svar, de kan på måfå kryssa i enkäten utan att tänka efter eller svara vad de tror 

att forskaren vill. Om den som ansvarar över enkäten inte delar ut den personligen så kan en 

annan risk vara att eventuella oklarheter kring frågor och svar inte kan förklaras eller 

förtydligas. Det kan då i sin tur leda till missuppfattningar eller feltolkningar i både svar och 

resultat. Är enkäten alldeles för lång och innehåller många öppna frågor där svaren ska 

skrivas ned, finns det en risk att respondenten avbryter undersökningen på grund av att denne 

tycker det blir för jobbigt eller att det tar för lång tid (Ejlertsson, 2005). Genom att ha en 

medvetenhet om dessa risker har frågorna och svaren noga formulerats i enkäten på ett 

lättbegripligt sätt. Endast relevanta frågor för undersökningen ställdes vilket gjorde att dessa 

blev relativt få och enkäten gick därför snabbt att svara på. 

 

Med facit i hand hade årskurserna inte behövt delas in i kluster. Istället hade ett OSU på alla 

klasser i den aktuella skolan kunnat göras då tanken aldrig var att göra någon jämförelse 

mellan de klasser som delades in i kluster. Att det inte blev några interna bortfall kan bero på 

att det för respondenterna kändes relevant att besvara alla frågor då de var knutna till det 

ämne som avsågs att undersökas i denna studie. Det skulle även kunna bero på att frågorna 

var formulerade på ett sådant sätt att de var enkla att besvara och att inga oklarheter uppstod. 

Internt bortfall innebär att vissa frågor inte besvaras (Olsson och Sörensen, 2007).    

 

När en individ eller grupp väljer att inte delta eller av någon annan anledning inte är 

tillgängliga för att delta i en undersökning kallas det enligt Olsson och Sörensen (2007) för ett 

externt bortfall. Tre av sex mentorer valde att avstå från enkätundersökningen. Två av dem 

gav ingen respons på den förfrågan som skickades ut angående deltagande och den tredje 

meddelade att det inte fanns någon tid för eleverna att besvara enkäten.  

 

Riskerna med att genomföra denna studie har varit små och ingen av de individer som deltagit 

kan komma att råka illa ut eller utsättas för någon typ av fara eller obehag. Enkäterna 

besvarades anonymt vilket gör det omöjligt för de som läser denna uppsats att ta reda på vem 

som besvarat dem. Det framgår inte vilka klasser, skola eller stad som ligger till underlag för 

både enkäter och intervjuer vilket även det säkerställer anonymiteten för respondenterna. Att 

redogöra för vilka klasser som deltog i studien var inte relevant med avseende för det som 

undersöktes, samt att resultaten för de klasser som deltog inte skiljde sig åt på ett sådant sätt 

att det var intressant att göra en jämförelse dem emellan. Respondenterna har fått tydliga 

instruktioner gällande hur arbetets gång kommer se ut vilket innebär att det med största 

sannolikhet inte kommer uppstå några oklarheter under processen från att enkäterna lämnas ut 

fram till att studien är klar att redovisas. 
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RESULTAT (KVALITATIV DATA) 

 

Resultatet nedan kommer att presenteras utifrån en konventionell innehållsanalys vilket 

innebär att insamlat datamaterial har kodats, kategoriserats och slutligen genererat i ett 

övergripande tema. Dessa koder, kategorier och tema återfinns överskådligt i en kodningsmall 

(se bilaga 3). Avsnittet är indelat i de kategorier som tagits fram för att ge läsaren en god 

överblick.  

 

 

 

Tid 

Under intervjun var tid ett återkommande ämne som skolkuratorerna många gånger berörde. 

Det framkom bland annat att kuratorerna ansåg sig ha begränsat med tid till det förebyggande 

arbetet, något som de anser vara en viktig arbetsuppgift och som de, tillsammans med 

elevhälsan ska arbeta med. Anledningen till att dessa arbetsuppgifter inte ges den tid som 

kuratorerna önskar är bland annat det stora antal elever som varje kurator ansvarar för. Den 

ena kuratorn gjorde en snabb beräkning på hur många elever som de var för sig ansvarar över 

och kom fram till att fördelningen var ungefär 500/700. På frågan om de ansåg sig ha 

tillräckligt med tid till varje elever framgick det att de båda har en önskan om att ansvara för 

färre antal elever och de beskrev en känsla av att inte hinna med allt de ville. 

 

“Ja det beror ju lite på vad arbetsuppgifterna är. Hur mycket man ska hinna. Man vill ju 

alltid ha färre elever så att man hinner mer.” (Skolkurator 2) 

 

“Det blir mer kvalitet när man har färre elever och man hinner med det förebyggande arbetet 

också som egentligen är vår huvudsakliga uppgift.[…] Sen är det ju så att när belastningen 

blir för stor, när man inte hinner med, när det blir mycket samtal och mycket annat man ska 

göra.. det blir ju inte kvalitet i arbetet och har man alldeles för mycket så blir ju eleverna 

lidande.” (Skolkurator 1) 

 

Det stora antal elever per skolkurator är en bidragande faktor till respondenternas känsla av att 

inte hinna med arbetet i den utsträckning som de skulle vilja göra. Det framkom även att 

något som också blir lidande på grund av kuratorernas känsla av att inte hinna med vissa 

arbetsuppgifter är möjligheten att visa upp sig bland eleverna ute i skolans allmänna 

utrymmen. 

 

“Dom vet kanske inte alltid att vi finns i och med att vi inte kan marknadsföra oss något mer. 

Vi måste ju kunna ta emot det vi får. Det är en balansgång där emellan och jag kan tänka mig 

att inte alla elever har koll på vad vi jobbar med eller vilka vi är och sådär.” (Skolkurator 2) 

 

”Jag har alltid haft det som en tanke att de är klart att man ska vara ute och visa upp sig, det 

är jätteroligt.. att man gör sig känd så dom får en annan bild av kuratorns roll och att det inte 

är så farligt. Men i vardagen hinner man inte, man blir fast här även om man vill ut.” 

(Skolkurator 1) 
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Respondenterna uttryckte en önskan om att kunna marknadsföra sig mer för eleverna men 

menade samtidigt att det i verkligheten inte skulle gå ihop tidsmässigt då de, som de själva 

säger, “måste kunna ta emot det de får”. 

 

Arbetets egenskaper 

I och med att det skolkurativa arbetet inte är särskilt definierat i exempelvis skollagen ställdes 

en fråga om hur styrda skolkuratorerna är i sitt arbete. Respondenternas svar var att de är 

väldigt fria och att de till stor del kan styra arbetet hur de vill men att det ändå finns vissa 

saker som de måste göra, vilket bland annat innefattar ett förebyggande arbete och 

individuella samtal med eleverna. 

 

“Vi måste arbeta förebyggande men vi får ju välja själv hur vi gör det, utifrån behov och 

prioriteringar. Så vi är inte jättestyrda. Sen är ju en kurators roll egentligen så otroligt liten 

på en såhär stor skola. ” (Skolkurator 1) 

 

Respondenterna menade att mycket av det arbete som utförs riktas mot särskilda 

intresseområden för var och en av dem, utöver det arbete som de måste utföra. En fråga 

ställdes om kuratorerna kände att de “har ögonen på sig?” när de utför sina arbetsuppgifter 

varpå de svarade att känslan inte var så och att avståndet mellan verksamhetschefen, deras 

närmsta chef, och de själva kändes väldigt långt i det vardagliga arbetet. De berättade även att 

det inte finns någon specifik chef för Elevhälsan, något de beskrev att en närliggande 

kommun har, och uttryckte en önskan om att ha en sådan chef. Detta för att få arbeta närmare 

en chef som har liknande synsätt som de själva och med någon som har ett starkare driv i 

frågor som rör elevernas hälsa.  

 

Samarbete 

Under intervjun framkom det att kuratorerna, tillsammans med bland annat skolsköterskan, 

utgör det som kallas för Elevhälsan. En grupp professioner som enligt skollagen ska arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande och stödjande för eleverna. Respondenterna berättade att de 

också har elevgenomgångar med lärare och rektorer där de tillsammans går igenom 

klasslistan, elev för elev. Detta görs för att få en överblick över vad som händer i klasserna 

och där de diskuterar ifall någon elev eventuellt behöver stöd och hjälp från antingen kurator 

eller lärare. De förklarade även att de samarbetar med socialpedagog, kamratstödjare och 

studie- och yrkesvägledare. På frågan om vad kuratorerna ansåg om detta samarbete svarade 

de: 

 

“Bra, och i och med att det är helt andra professioner så ser nog de andra saker än vad vi 

ser. Det är ju som bra att få hela bilden egentligen.”(Skolkurator 2) 

 

“Det är verkligen en värdefull grej att ha ett samarbete med andra på skolan. Då kan vi 

fånga upp elever och lotsa dem rätt. Vi får en bild av hur eleverna ligger till och mår. Men 

samarbetet är nog även nått vi kan förbättra, och liksom göra ännu bättre för att det är så 

viktigt. Vi hjälper eleverna och för deras talan utåt och liksom… Ja, men det är ju lite som du 
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sa, att vi är spindeln i nätet och håller i alla trådar. […]Man skulle kunna tänka att vi har 

nätverksträff kring någon elev där det strular och där det inte funkar, där vi på skolan inte 

kan göra allt och där det krävs att alla inblandade tar sitt ansvar.” (Skolkurator 1) 

 

Förutom det samarbete som finns mellan skolans alla yrkesroller nämner de också att kontakt 

med utomstående aktörer, såsom socialtjänst, psykiatri och anhöriga tas om det krävs. Enligt 

skolkuratorerna fungerar samarbetet bra med de andra aktörerna och trots att kuratorernas 

arbete till största del handlar om att ha individuella samtal med eleverna så strävar de även 

efter att ha ett fungerande samarbete med andra professioner. Detta dels för att elevers 

eventuella svårigheter och problem så tidigt som möjligt ska kunna uppmärksammas men 

också för att effektivisera det främjande och förebyggande arbetet som är så 

viktigt.  Respondenterna anser att rollen som kurator i sig kan kännas ganska ensam i 

förhållande till de övriga yrkesrollerna på skolan, men att den fördel de har av att vara två 

resulterar i att de alltid har varandra att dryfta tankar och idéer med. Gällande hur det sociala 

perspektivet förmedlas av kuratorerna till lärarna på den aktuella skolan förklarar 

respondenterna såhär: 

 

“För oss är det ju prio 1, men vi måste ofta trycka på om vikten av måendet till lärare och 

rektorer. Påminna, påminna, påminna om hur det påverkar lärandet. Det är ett ständigt 

kämpande.” (Skolkurator 1) 

 

På frågan om respondenterna tycker att de når fram till lärarna framkom svaret: 

 

“Jo men alltså, det tycker jag väl.. Men det har väl genom åren ändrats i samhället 

överhuvudtaget också. Tidigare kunde man som lärare ha sina kurser och sen behövde man 

inte bry sig så mycket mer. Nu är det så mycket annat som ingår i mentorskapet än lärandet, 

och intresset för måendet har ökat tror jag.” (Skolkurator 2) 

 

“Ja, en del är jätteintresserad av eleverna och hur de mår. En del är inte alls så 

intresserade.. Men de flesta tar till sig och lyssnar på det vi säger.” (Skolkurator 1) 

 

Elevers attityder 

Under intervjun ställdes frågor gällande skolkuratorernas uppfattningar om elevernas attityder 

gentemot deras arbete. Vad kuratorerna ansåg om elevernas attityder framkom dock vara 

något varierande samtidigt som de båda ansåg att attityderna under senaste tiden både hade 

förändrats och förbättrats. 

 

“De som inte känner behov av att prata är nog inte så medvetna om att vi finns, men de som 

känner behov av att prata med någon eller mår sämre eller har varit i ruljangsen tidigare, de 

är nog mer medvetna tror jag. Det räcker ju bara med att en i klassen sprider det och säger 

att det inte är så farligt så får fler.. så är det inte så farligt längre. Jag tycker att den attityden 

har börjat ändras. [...] Det är nog en mognadsprocess också, de är otroligt starka som tar sig 

mod och vågar ta tag i saker.. det är väl helt enkelt rätt i tiden.” (Skolkurator 1) 
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Kuratorerna berättade att det inte fanns tid eller möjlighet att visa sig ute bland eleverna 

speciellt mycket och frågan om hur de då arbetar för att nå ut till eleverna ställdes varpå ena 

kuratorn svarade: 

 

“Elevhälsan brukar gå ut till de nya klasserna under terminens första dagar. Men sen är det 

ju väldigt mycket info de första dagarna, så jag tror att om vi skulle komma tillbaka veckan 

efter och säga ”hallå, minns ni vem jag var?” kanske några skulle komma ihåg det, men 

verkligen inte alla.” (skolkurator 1) 

 

Respondenterna berättade tidigare under intervjun att det troligtvis finns elever som inte vet 

vilka kuratorerna på deras skola är och att det tidsmässigt är svårt för kuratorerna att 

marknadsföra sig mer än de redan gör.  

 

Tema - Utvecklingsmöjligheter 

De fyra kategorierna mynnade tillsammans ut i ett tema vilket benämns som 

“utvecklingsmöjligheter”. Detta tema framkom under analysarbetets gång då det blev tydligt 

att det inom varje kategori finns områden som kan utvecklas och förbättras och temat följer på 

så vis en röd tråd genom det empiriska materialet. 

 

Under den första kategorin “Tid” framkom det att kuratorerna själva ansåg att det stora antalet 

elever de ansvarar över är en av orsakerna till att de inte hinner utföra alla arbetsuppgifter i 

den utsträckning som de skulle vilja göra. Respondenterna berättade att en av dem ansvarar 

över ca 500 elever och den andra över ca 700 elever vilket framstår som ett väldigt stort antal. 

Detta är ett område som kan förbättras, och om skolkuratorerna skulle ansvara över att mindre 

antal elever så skulle det gynna både kuratorer och elever avsevärt. Utöver det stora antalet 

elever så finns det även andra faktorer som påverkar kuratorernas arbetsbelastning och 

känslan av att inte hinna med.   

 

Den andra kategorin “Arbetets egenskaper” bildades utifrån att respondenterna berättade att 

friheten i deras yrke är en stor fördel och att de kan styra mycket av deras arbete som de själva 

vill. Gällande hur styrda kuratorerna är så berättade en av dem att de måste arbeta 

förebyggande men att de själva får välja hur de gör det. Respondenterna berättade även att en 

närliggande kommun har en specifik chef för Elevhälsan, vilket de såg som något positivt och 

det gick att uppfatta en viss önskan om detta. De menade att det har många fördelar då det blir 

ett annat synsätt och driv i vissa frågor i skolan och ut mot politikerna.  

 

Under den tredje kategorin “Samarbete” framkom det att skolkuratorer samarbetar mycket 

med andra professioner. Enligt respondenterna fungerar samarbetet bra men de uttrycker 

samtidigt att det är ett område som alltid går att förbättra.  Gällande samarbetet med lärarna så 

berättade respondenterna bland annat att de hade en upplevelse av att de behöver påminna 

lärarna om vikten av elevernas mående och hur det påverkar inlärningen. 

 

Den fjärde och sista kategorin blev “Elevers attityder” då det under intervjun framkom att 

attityden mot kuratorernas arbete är något varierad men ändå har förbättrats under den senaste 
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tiden. På frågan om hur medvetna de tror att eleverna är om deras arbete svarade 

respondenterna att de som inte har något behov av att prata med en kurator troligtvis är 

mindre medvetna än de som är i behov av stöd. De berättade även att de vid terminsstart i 

årskurs 1 brukar gå ut i klasserna och presentera sig men att eleverna då får väldigt mycket 

annan information och att många av dem kanske inte kommer ihåg vilka kuratorerna på deras 

skola är.  

 

RESULTAT (KVANTITATIV DATA) 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av enkätundersökningen som besvarades av 61 

gymnasieelever. I enkäten ställdes frågan om könet på kuratorn spelar någon roll för 

respondenterna. Denna fråga kommer dock inte redovisas då den inte anses vara relevant med 

avseende för studiens syfte och frågeställningar. I enkäten efterfrågades även respondenternas 

kön och årskurs och även dessa svar kommer att uteslutas då denna information inte gav några 

svar som visar på någon relevant eller intressant skillnad mellan variablerna. Diagrammen är 

indelade i underrubriker där själva enkätfrågorna utgör rubrikerna. En av enkätfrågorna var av 

öppen karaktär där respondenterna fick besvara frågan genom att skriva egna svar. Denna 

fråga presenteras inte i form av ett diagram utan kommer istället redovisas med hjälp citat från 

respondenternas svar. 

 

Vet du vilka som är kuratorer på er skola? 

 
Diagram 1 

Diagrammet ovan visar att 24 elever inte vet vilka som är kuratorer på den undersökta skolan. 

I diagrammet framkommer även att det finns en viss osäkerhet kring vilka som är 

skolkuratorer då 20 elever har svarat att de tror sig veta vilka som är skolkuratorer, men inte 

är helt säkra. 17 elever har vetskapen om vilka skolkuratorerna är.  

Hur fick du reda på vilka som är kuratorer på er skola? 
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Diagram 2 

Några elever har på denna fråga valt att fylla i mer än ett svarsalternativ. Av diagrammet 

framkommer det att det skiljer sig åt gällande hur eleverna fick reda på vem som är 

skolkurator i den undersökta skolan. 22 elever svarade att kuratorerna själva informerade. 9 

elever svarade att lärarna informerade, 11 elever kommer inte ihåg och 21 elever vet inte vilka 

kuratorerna är. 3 elever valde svarsalternativet “annat” och de svar som framkom var: 

“Jag följde en kompis som mår dåligt” 

“Mina föräldrar bokade en tid till mig” 

“Skolsköterskan vid hälsosamtal” 

 

Vad gör kuratorerna på er skola för att visa att de finns? 

 

 
Diagram 3 
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Av ovanstående diagram kan det utläsas att nästan hälften av eleverna (28) inte vet vad 

skolkuratorerna gör för att visa att de finns. 15 elever har svarat att de informerar i klasserna 

och 7 elever svarade att kuratorerna sätter upp broschyrer. 6 elever säger att kuratorerna 

minglar med eleverna på rasterna och 5 elever påstår att de inte gör något för att visa att de 

finns. 
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Vet du var kuratorerna håller till på skolan? 

 
Diagram 4 

På denna fråga har 35 elever svarat att de vet var kuratorerna håller till på skolan. 15 elever 

har svarat att de tror sig veta var de finns och 11 elever har svarat att de inte vet var 

skolkuratorerna håller till.  

Tycker du att skolkuratorn är tillgänglig i den utsträckning du önskar? 

 
Diagram 5 

Av ovanstående diagram går det utläsa att mer än hälften (33) av de elever som svarat på 

enkäten aldrig varit i behov av kuratorns stöd och kunde därför inte svara på om kuratorn är 

tillgänglig i den utsträckning som de hade önskat. 9 elever anser inte att skolkuratorerna är 

tillgängliga i den utsträckning som de önskar och 19 elever är nöjda med kuratorernas 

tillgänglighet.  
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Skulle du kunna tänka dig att kontakta skolkuratorn om du var i behov av stöd? 

 
Diagram 6 

Ovanstående diagram visar att majoriteten av eleverna (34) kan tänka sig att ta kontakt med 

skolkuratorn om de är i behov av stöd. 14 elever har svarat att de istället väljer att prata med 

någon annan än kuratorn och 7 elever väljer att hålla problemen för sig själva. 6 elever vet 

inte om de skulle vända sig till skolkuratorn ifall de var i behov av stöd.  

Tycker du att kuratorn har en viktig roll i skolan? 

 
Diagram 7 

45 elever anser att skolkuratorn har en viktig roll i skolan. De fick möjlighet att motivera sina 

svar och några av dessa var: 

 

“Om någon elev mår dåligt och inte kan prata med någon annan så är det bra att dom finns” 

“Att det finns en vuxen som man litar på och som är lättillgänglig i skolmiljön och som även 

är insatt” 

 

“De skapar trygghet att det finns ett ställe att vända sig till. Någon som inte dömer” 
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Många av motiveringarna liknade varandra och den röda tråden var att skolkuratorn spelar en 

viktig roll på grund av att denne finns där för att hjälpa eleverna. En mycket liten del av 

eleverna (4) ansåg att kuratorns roll i skolan inte är viktig och utifrån motiveringarna 

framkom bland annat: 

 

“För att de allra flesta har vänner, familjemedlemmar. Dessutom går fritidspedagogerna att 

prata med” 

 

“Vi behöver inte dom.” 

 

12 elever vet inte om de tycker att kuratorn har en viktig roll i skolan eller inte. 

Finns det något som du önskar att kuratorerna på er skola kunde gjort annorlunda? 

 
Diagram 8 

På frågan om det finns något som kuratorerna skulle kunna göra annorlunda svarade 18 elever 

att de tycker det. Eleverna fick även på denna fråga möjlighet att motivera sina svar och de 

flesta uttryckte en önskan om att kuratorerna ska visa upp sig mer i skolan: 

 

“Presentera sig så man vet vilka de är, bättre information om var de finns.” 

 

“Informera mer om vem som får komma till dem och vad man kan prata om med dem.” 

 

“Gå ut i klassrummen och visa vem dom är och berätta vars man hittar dom och hur man kan 

kontakta dom (tror inte att dom har gjort det).” 

 

“Vara lite mer synliga så att man vet att de finns.” 

 

17 elever ansåg att kuratorerna inte behöver göra något annorlunda och 26 elever vet inte om 

det finns något som de önskar att kuratorerna kan göra annorlunda. 
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Beskriv vad du tror att en skolkurator gör? 

På frågan där eleverna ombads att formulera vad de tror att en skolkurator gör var svaren 

mestadels liknande varandra. Majoriteten beskrev skolkuratorn som en person som lyssnar, 

hjälper till och finns till för elever som mår dåligt och nedanstående citat sammanfattar de 

flesta svaren.  

 

“Har samtal med elever, ger dem råd, lyssnar, hjälper, ger remiss till BUP. Löser fejder 

mellan elever, skapar trygghet för eleverna, är någon man kan prata med som inte kommer 

berätta för någon.” 

 

“Stöttar eleverna med sina olika problem. Finns där för att prata och stötta i olika 

situationer.” 

 

“Lyssnar och ger råd och hjälp. De försöker att hjälpa elever att lösa alla eventuella 

problem.” 

 

“Finns där om man behöver någon att prata med. Den hjälper om man behöver mer hjälp ex. 

BUP. Den ger tips och råd på hur man kan lösa problem.” 

 

“Lyssnar och försöker att hjälpa en elev som t.ex. har ångest, taskig familjerelation, höga 

krav på sig själv eller bara vill prata.” 

 

Det var även ett fåtal elever som visade sig tro att skolkuratorerna kan jämföra sig med en 

studie- och yrkesvägledare då deras svar löd enligt följande:  

“Dom hjälper ungdomar att välja rätt studieväg samt hjälper inom andra mer “personliga” 

anledningar.” 

“Informerar eleverna om val inom skolan. Ger råd och stöd.” 

 

DISKUSSION (KVALITATIV DATA) 
 

Det stora antalet elever per skolkurator anses vara en bidragande faktor till respondenternas 

upplevelser av att inte hinna med sitt arbete i den utsträckning de skulle vilja göra. I dagsläget 

finns det ingen övre gräns för hur många elever en skolkurator ska ansvara över, men en 

undersökning som gjordes på skolkuratorer i Sverige visar att ca 300 elever per skolkurator är 

rimligt för att hinna och orka med sitt arbete (Persson, 2016). Respondenterna bekräftar det 

som framgick av den enkätundersökning som Akademikerförbundet SSR (2010) gjorde, dvs. 

att arbetsbelastningen har ökat under de senaste åren. I och med att belastningen har ökat och 

fortfarande verkar bestå så skulle kuratorn kunna ses som en lågprioriterad yrkesgrupp inom 

skolverksamheten. Detta då deras arbetssituation uppenbarligen inte har åtgärdats i någon 

vidare utsträckning. Av resultatet framgår dock inte vad kuratorerna själva har gjort för att 

påverka deras arbetssituation till förbättring. Respondenterna pratade om att tiden inte räcker 

till och detta kan i sin tur kan leda till en rollstress hos skolkuratorerna. Rollstress uppstår när 
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tidsbrist resulterar i att en individ inte hinner agera på det vis som förväntas utifrån egna och 

andras förväntningar (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Rollstress skulle kunna resultera i 

att skolkuratorer tvingas göra prioriteringar i deras arbete, vilket även respondenterna nämnde 

i intervjun. Prioriteringar som i sin tur leder till att allt det viktiga arbete som skolkuratorer 

står för tyvärr inte hinns med.  

 

Kopplat till rollteorin och beskrivningen av hur en individ kan tolka en särskild roll som 

individen tilldelas så kan det arbete som skolkuratorer utför många gånger styras utifrån 

särskilda intresseområden och individuella styrkor (Sandahl et al., 2014). Detta är något som 

även respondenterna styrker. Under intervjun med respondenterna framkom det att det 

skolkurativa arbetet i dagsläget är ett fritt yrke där uttrycket frihet under ansvar kan 

appliceras. Som motsats till detta anser dock Isaksson (2014) att skolkuratorns 

handlingsutrymme är relativt begränsat i och med att kuratorn ofta är den enda socionomen 

inom skolverksamheten. Isakssons redogörelse för skolkuratorns handlingsutrymme i skolan 

stämmer delvis med det respondenterna förklarat då de, precis som Isaksson, anser att 

kuratorn har en relativt liten roll inom den pedagogiska arenan. Det skolkurativa yrket i sig 

skulle kunna ses som fritt sett till hur skolkuratorn väljer att prioritera sina arbetsuppgifter 

samt på vilket sätt det skolkurativa arbetet utförs. Dock så kan möjligheterna till att förändra 

ett redan bestående koncept vara svårt och därför skulle handlingsutrymmet kunna upplevas 

begränsat.  

 

Inom rollteorin talas det många gånger om hur individen själv väljer att se på sin yrkesroll i 

relation till individens egna förväntningar på den roll individen tillskrivs (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Den syn respondenterna har på sitt arbete skulle kunna spegla sig i deras 

yrkesutövande. Inom rollteorin menas det att även personligheten hos en individ resulterar i 

varierande förutsättningar utifrån den yrkesroll som individen tilldelats. Skolkuratorn själv har 

ett stort ansvar att fördela sitt arbete på ett sådant vis att de prioriterade arbetsuppgifterna 

utförs, och när respondenterna svarade på vad de ansåg vara bäst med deras yrke uttryckte de 

att just friheten är en stor fördel. Den frihet som medföljer det skolkurativa arbetet skulle 

kunna skapa goda förutsättningar för elever och kuratorer vid rätt sorts användning. Dock så 

kan den frihet skolkuratorerna har att tillgå även användas på fel sätt. Det kan då uppstå 

brister i kvaliteten på det arbete som utförs vilket i sin tur skulle kunna leda till konsekvenser 

för eleverna.   

 

Skolkuratorer anses ha till uppgift i att förmedla den kunskap som de besitter och det faktum 

att de måste “påminna, påminna, påminna” lärare och rektorer om hur elevers mående 

påverkar lärandet tar i sin tur värdefull tid av kuratorernas arbete. Tid som respondenterna 

själva inte upplever sig ha och som de skulle kunna prioritera på eleverna istället. 

Anledningen till att intresset för elevernas mående är varierande hos skolpersonalen skulle 

kunna bero på hur personalen väljer att ta till sig den yrkesroll de har. Lärare har ett 

pedagogiskt synsätt där utbildningen och lärandet är i fokus vilket kan leda till att det sociala 

synsättet glöms bort eller bortprioriteras och därmed blir elevernas mående åsidosatt.  
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Uppfattningarna gällande att skolkuratorns arbete är relativt ensamt har delvis stärkts då 

kuratorn vanligtvis är den enda professionen i skolan med en socionomutbildning. I och med 

att kuratorn är den enda i skolan med ett socialt tänk och synsätt, förutom en eventuell 

socialpedagog, finner Slaten et al. (2015) det viktigt att kuratorn förmedlar och representerar 

detta sociala synsätt till övrig skolpersonal. Lärarnas pedagogiska synsätt skulle dock kunna 

kompletteras med ett socialt synsätt för få en helhetsbild av elevernas hälsa och utveckling.  

 

Om eleverna är medvetna om kuratorns roll i skolan så kan de prata mer öppet om det och på 

så sätt sprida ordet om att det inte är så farligt att gå till kuratorn. På så sätt kanske fler elever 

kan ta mod till sig och gå dit om de är i behov av stöd. Att elevernas attityd gentemot kuratorn 

har börjat förändras i en positiv riktning skulle kunna bero på att den psykiska ohälsan bland 

barn och unga är vanligt förekommande idag och att det finns en medvetenhet hos eleverna 

om detta. BRIS (2012) skriver att den psykiska ohälsan ökar allt mer men att dagens 

ungdomar är duktiga på att söka hjälp vid behov. Kanske är eleverna mer öppna gällande den 

psykiska ohälsan idag jämfört med tidigare och att det på så sätt inte är lika tabubelagt att 

prata om längre. 

 

Att respondenterna presenterar sig själva i årskurs 1 vid terminsstart skulle kunna ses som 

deras främsta strategi när det gäller att nå ut och visa upp sig bland gymnasieeleverna. Av 

intervjun går det även att utläsa att respondenterna är medvetna om att eleverna kanske inte 

kommer ihåg vilka de är eftersom det är så mycket annan information för eleverna att ta in 

under de första dagarna i årskurs 1. Respondenterna skulle kunna avvakta med att presentera 

sig så tidigt på terminen och istället göra det vid ett senare tillfälle så skulle eventuellt ett 

större antal elever komma ihåg vilka de är. 

 

Skolkuratorers arbetsbelastning har under de senaste åren ökat (Akademikerförbundet SSR, 

2010) och det stora antalet elever som skolkuratorer ansvarar över skulle kunna ses som en 

bidragande orsak. Detta är ett område som skulle kunna förbättras. Om kuratorerna skulle 

ansvara över ett mindre antal elever så skulle det kunna gynna både kuratorer och elever 

avsevärt. Detta är dock inget som skolkuratorerna själva kan bestämma över och det finns 

samtidigt en förståelse för att det även finns andra faktorer som påverkar deras 

arbetsbelastning och känslan av att inte hinna med arbetet. 

 

De flesta associerar frihet till något positivt och respondenterna själva ser friheten i deras yrke 

som en fördel. Frågan är varför skolkuratorns roll är så pass fri? Enligt rollteorin så kan 

friheten vara ett resultat av att det finns otydliga förväntningar på yrkesrollen, något som kan 

vara positivt för den som vill utforma sin individuella roll. Frihet kan även resultera i att vissa 

arbetsuppgifter är mer tilltalande än andra och att det i sin tur leder till att arbetsuppgifterna 

får olika prioritet, vilket skulle kunna ses som en nackdel (Lennéer Axelson & Thylefos, 

2005). I och med att skolkuratorn har en stor frihet till sina arbetsuppgifter så skulle det kunna 

leda till att yrkesrollen blir otydlig för utomstående, i detta fall eleverna. Om skolkuratorernas 

arbetsuppgifter skulle bli mer styrda så skulle det i sin tur kunna resultera i att yrkesrollen blir 

ännu mer tydlig för eleverna än vad den är i dagsläget. 
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För elevernas skull är viktigt att kuratorerna utvecklar ett gott samarbete med övriga 

professioner i skolan då det skapar en tryggare miljö för eleverna att vistas sig i. Här finns det 

möjligheter till förbättring då de båda professionerna, dvs. lärare och kuratorer, skulle kunna 

bli mer samsynta när det gäller elevernas mående. Gällande att kuratorerna presenterar sig vid 

terminsstart i årskurs 1 så skulle det kunna vara möjligt att skjuta på informationen från 

kuratorerna i några veckor då det skulle kunna leda till att fler kommer ihåg dem under en 

längre tid framåt. Att elevernas attityd gentemot kuratorerna har börjat förbättrats är positivt 

men det skulle kunna göras mer för att förbättra den ytterligare och på så sätt göra det mindre 

tabubelagt att besöka kuratorn.  

 

DISKUSSION (KVANTITATIV DATA) 

 

Diagram 1 

Att de flesta elever inte vet eller är osäkra på vilka som är kuratorer på deras skola skulle 

kunna bero på att de inte är i behov av stöd och därför inte är intresserade av att veta vilka 

som är kuratorer. Det skulle även kunna bero på att informationen om vilka som är kuratorer 

har varit bristfällig, eller att den inte nått ut till eleverna ordentligt. De elever som svarat “ja” 

kan eventuellt haft kontakt med kuratorn vid ett tidigare tillfälle, att de för närvarande har 

kontakt med kuratorn eller att de vid något annat tillfälle har träffat kuratorerna i skolan. 

 

Diagram 2 

Anledningen till att eleverna har valt flera svarsalternativ på frågan om hur de fick reda på 

vilka skolkuratorerna är skulle kunna bero på att de har fått information från flera parter om 

vilka de är. Det skulle även kunna bero på att de var osäkra på om det exempelvis var en 

lärare eller kuratorerna själva som informerade dem och därför fyllde i båda svarsalternativen 

istället för att välja alternativet “kommer inte ihåg”.  

 

Vid sammanställningen av enkätsvaren var det märkbart att svaren på denna fråga skiljer sig 

åt mycket inom klasserna och att alla svarsalternativ, förutom “någon annan informerade” och 

“jag tog själv reda på det”, är representerade inom alla klasser. Om exempelvis kuratorerna 

hade gett en klass information om vilka de är så borde de flesta eleverna ha svarat det 

alternativet eller att de inte kommer ihåg. Att svaren skiljer sig åt inom klasserna kan bero på 

flera olika anledningar. Det skulle kunna bero på att eleverna har olika uppfattningar och 

relationer till skolkuratorerna på deras skola. De elever som aldrig har varit i behov av något 

stöd skulle kunna vara de som svarade att de inte vet vem kuratorn är eller att de inte kommer 

ihåg. Detta då intresset för att lägga kuratorerna på minnet, vid eventuell information, 

möjligtvis inte känns aktuellt för dem. En annan anledning skulle också kunna vara att 

eventuell information om vilka kuratorerna på skolan är har varit otydlig och att det därför 

inte framgått ordentligt vem det var som gav informationen.  

 

Diagram 3 

Att många av eleverna är osäkra vad skolkuratorerna gör för att visa att de finns skulle dels 

kunna bero på att kuratorernas strategier för att synas utåt inte är tillräckligt tydliga för 
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eleverna. Det skulle även kunna bero på att kuratorerna inte arbetar särskilt aktivt för att visa 

att de finns. Elevernas uppfattningar gällande vad kuratorerna gör för att visa upp sig skiljer 

sig åt och det skulle kunna vara ett resultat av att skolkuratorerna i dagsläget inte har några 

särskilda strategier för det ändamålet.  

 

Kuratorerna har troligtvis gett information i klasserna eftersom detta alternativ är ifyllt, men 

frågan är då varför inte fler har uppmärksammat detta? Det skulle kunna bero på ett bristande 

intresse hos eleverna eller att eleverna tänkte på annat då skolkuratorerna presenterade sig i 

klassrummen och därför inte kommer ihåg vilka de är. Att 28 elever valde att svara “vet ej” 

skulle kunna bero på skolkuratorernas relativt anonyma roll och att många av eleverna inte vet 

vilka skolkuratorerna i deras skola är. Det kan därför vara svårt för dem att svara på vad 

skolkuratorerna gör för att visa upp sig då eleverna inte kan koppla ihop skolkuratorn med en 

specifik person. 

 

Diagram 4 

Att majoriteten av eleverna vet var skolkuratorerna håller till på skolan är positivt då det 

skulle kunna ses som ett av de första stegen för att en elev bestämmer sig för att besöka 

skolkuratorn. Sett till Diagram 1 där många elever visar på bristande medvetenhet om vilka 

skolkuratorerna är så är frågan varför eleverna har vetskap kring var skolkuratorerna sitter 

men att de inte vet vilka de är. Det skulle eventuellt kunna bero på att det finns tydliga skyltar 

som talar om vart kuratorerna har sina kontor, att kuratorerna sitter i en del av skolan där 

många elever passerar eller av någon annan anledning. 

 

Diagram 5 

Om de som svarat ”ja” någon gång har varit i behov av kuratorns stöd kan den goda 

tillgängligheten exempelvis tolkas som att eleven snabbt får en tid till möte eller att 

kuratorerna är lätta att få kontakt med via mail, telefon eller på sitt kontor. Om dessa elever 

inte haft något behov av kuratorns stöd så kan den positiva inställningen till upplevelsen av 

kuratorernas tillgänglighet möjligtvis bero på att eleverna upplever att kuratorerna är duktiga 

på att marknadsföra sig och bjuda in elever till samtal om de behöver stöd. Om de som svarat 

“nej” på denna fråga har varit i behov av stöd från kuratorn kan exempelvis deras svar grunda 

sig i bristande kontakt från kuratorn där det tar lång tid att få svar från denne eller så kan det 

bero på att det är långa väntetider till möten med kuratorerna. Om dessa elever inte haft behov 

av stöd och ändå tycker att de är otillgängliga så skulle detta kunna bero på att eleven anser att 

kuratorerna inte marknadsför sig tillräckligt vilket leder till att det kan vara svårt att veta hur 

man tar kontakt med kuratorerna om det skulle behövas.    

  

Genom att granska enkätfrågan ytterligare går det finna att ordet “tillgänglig” inte är 

tillräckligt beskrivet i frågan och att eleverna själva har kunnat tolka vad som menas med 

detta ord. Några kanske anser att kuratorerna är tillräckligt tillgängliga om de befinner sig i 

skolan fem dagar i veckan medan andra kanske tycker att kuratorerna ska ha tid till 

individuella samtal med en och samma person flera gånger i veckan för att anses som 

tillräckligt tillgängliga. Det kan också vara så att elever har tolkat ordet “tillgänglig” som en 

egenskap av att vara social och lättsam i samtal vilket då gör att tillgängligheten får en annan 
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innebörd än vad frågan skulle besvara. Detta innebär med andra ord att resultatet av denna 

fråga går att analysera på många olika sätt beroende på hur frågan i enkäten och svaren från 

eleverna tolkas.  

 

 

 

Diagram 6 

En stor del av eleverna visar att det inte finns någon större “rädsla” hos eleverna när det 

kommer till att ta kontakt med skolkuratorn om dem känner behov av att prata med någon. 14 

elever svarar att de pratar med någon annan om de är i behov av stöd, ett svar som kan 

uppfattas som att eleverna har ett välfungerande system runt om kring sig. Att 7 elever väljer 

att hålla problemen för sig själv kan då istället bero på att dessa elever antingen känner 

bristande tillit till skolkuratorer, eller att det helt enkelt är så att de 7 elever som svarat på 

denna fråga är sådana personer som väljer att inte prata med någon när den mår dåligt. 6 

elever vet inte om de skulle kontakta skolkuratorn eller inte. Vad denna osäkerhet beror på är 

svårt att veta, men det kan tolkas som att det skulle kunna vara ett resultat av bristande 

kunskap hos eleverna kring skolkuratorernas arbetsuppgifter och osäkerhet kring vilken roll 

de besitter.  

 

Diagram 7 

Utifrån de svar eleverna gett så kan det tolkas som att eleverna förstår syftet med 

skolkuratorers roll. Detta då 45 av dem svarat “ja” på frågan om de tycker att skolkuratorn har 

en viktig roll. Trots att många elever tidigare svarat att de inte vet vilka kuratorerna på deras 

skola är framkom det genom denna fråga att det ändå finns en stor medvetenhet gällande 

kuratorns roll i skolan. 

 

12 elever har svarat att de inte vet om skolkuratorns roll är viktig och 4 elever har svarat att de 

inte tycker att skolkuratorns roll är viktig, och svaren kan ses ur två olika perspektiv. Dels kan 

det vara så att det är elever som aldrig har varit i behov av skolkuratorn som svarat nej på 

frågan och att de enbart utgår ifrån sin egen situation. Det kan även vara elever som faktiskt är 

i behov av skolkuratorns hjälp som svarat nej på frågan, som anser att möjligheten till att få 

det stöd och hjälp som de önskar är liten av olika anledningar.  

 

Diagram 8 

Utifrån vad som framkom i elevernas motiveringar kring vad skolkuratorerna kan göra 

annorlunda går det att utläsa att skolkuratorerna bör se över sitt nuvarande arbetssätt. Detta då 

många elever i dagsläget anser att det finns förbättringsmöjligheter på detta område. En tydlig 

önskan som framkom utifrån motiveringarna från eleverna är att skolkuratorerna ska visa upp 

sig mer och göra sig mer synliga för eleverna. Att denna önskan är så pass vanlig hos eleverna 

skulle kunna bero på att eleverna känner ett behov av att känna trygghet i den miljö de 

befinner sig i, och en skolkurator som visar sig tillgänglig och synlig gör att detta behov 

tillfredsställs.  
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Många elever anser även att de är nöjda med skolkuratorernas arbete och att de tycker att allt 

fungerar bra så som det ser ut idag. Det skulle å ena sidan kunna bero på att de elever som har 

svarat “nej” inte heller är i behov av hjälp från kuratorn och därför inte anser att något 

behöver förändras. Å andra sidan kan det även betyda att de elever som svarat “nej” på denna 

fråga anser att skolkuratorerna gör tillräckligt. Många valde även att fylla i alternativet “vet 

ej” vilket kort och gott skulle kunna bero på att eleverna anser sig ha för lite kunskap kring 

skolkuratorernas arbete i allmänhet och därför inte heller vill uttrycka sig i frågan. 

 

 

 

Beskriv vad du tror att en skolkurator gör? 

Det framkommer tydligt genom elevernas motiveringar att det hos majoriteten av eleverna 

finns en stor medvetenhet kring vad en skolkurator arbetar med. Denna medvetenhet skulle 

kunna vara någonting som följer med eleverna sedan tidigare. Det skulle även kunna vara en 

medvetenhet som har uppstått under gymnasietiden. Om denna medvetenhet uppstått under 

gymnasietiden skulle en anledning kunna vara att det arbete skolkuratorerna i dagsläget utför 

ger resultat i form av en ökad medvetenhet hos eleverna. En annan aspekt av detta skulle 

kunna vara att medvetenheten har växt i takt med att eleverna blir äldre och att de på egen 

hand samlat kunskap kring skolkuratorns arbete utifrån nyfikenhet.  

 

Utifrån enkätsvaren framkom även att det fanns några elever som med största sannolikhet 

blandat ihop skolkuratorn med studie- och yrkesvägledaren då de skriftliga motiveringarna 

återspeglade detta. Att det finns elever som blandar ihop kuratorerna med studie- och 

yrkesvägledaren skulle kunna tyda på att skolkuratorernas roll är otydlig för många elever och 

att den i dagsläget behöver tydliggöras mer. Detta skulle kuratorerna dels kunna göra genom 

att visa sig utåt så att eleverna “får ett ansikte” på dem. De skulle även kunna ge ännu mer 

information till eleverna gällande vilka arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen så att eleverna 

på så vis kan få en ökad medvetenhet kring vad skolkuratorn arbetar med. När eleverna får 

mer information kring skolkuratorn blir det lättare för dessa elever att placera skolkuratorn i 

ett särskilt sammanhang vilket skulle kunna göra det lättare för eleverna att minnas 

skolkuratorns arbetsuppgifter och yrkesroll.  

 

AVSLUTANDE DISKUSSION KRING DET EMPIRISKA 

MATERIALET 

 

Resultatet i denna studie går inte att generalisera till en större population då det empiriska 

materialet endast består av en intervju tillsammans med två kuratorer och en enkätstudie med 

61 elever, men resultatet kan naturligtvis ge en överblick över hur det ser ut på den skola som 

har undersökts. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka uppfattningar som finns 

gällande kuratorns roll och arbetsuppgifter i skolan utifrån ett elev- och kuratorperspektiv. 

Anledningen till att studien har utgått ifrån två perspektiv var för att kunna göra en jämförelse 

dem emellan då det inledningsvis fanns en tanke om att uppfattningarna av kuratorns yrkesroll 

ser olika ut beroende på vilket perspektiv som studeras. Uppfattningen var att kuratorerna 
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själva har en mer tydlig bild av deras yrkesroll och att elevernas uppfattningar av yrkesrollen 

är mer diffusa. Utifrån detta formulerades studiens syfte och frågeställningar vilka har kunnat 

besvaras med hjälp av det empiriska materialet. 

 

Resultatet av det empiriska materialet visar att skolkuratorn än idag upplevs anonym för 

många gymnasieelever, och vi uppfattar det som att den skollag som under vår gymnasietid 

ännu inte hade trätt i kraft inte verkar ha någon betydelse gällande detta. Trots att den nya 

skollagen idag finns och kräver att alla elever på bland annat gymnasieskolor ska ha tillgång 

till en skolkurator så är det fortfarande ett stort antal elever som inte vet vem skolkuratorn är. 

I en artikel som publicerades i Akademikern (2016) redogör utvecklingschefen för socialt 

arbete om hur tillgången för skolkuratorer i dagsläget ser ut. Han menar att ordet tillgång är 

ett diffust begrepp som i dagsläget inte har någon vidare förklaring. I dagsläget innebär ordet 

tillgång inte att varje skola har fått en egen skolkurator att tillgå, utan snarare att 

skolkuratorerna i Sverige fått fler skolor att ansvara över. Det faktum att gymnasieeleverna i 

studien uppfattar skolkuratorerna på den undersökta skolan som anonyma är kanske inte 

särskilt konstigt i och med den höga arbetsbelastning som skolkuratorerna anser sig ha.  

 

I resultatet framkom det att eleverna på den skola som undersöktes önskar att deras kuratorer 

skulle visa upp sig mer och tydliggöra vad deras arbetsuppgifter är och hur man tar kontakt 

med dem. Trots en önskan om detta så visade det sig att eleverna har relativt goda kunskaper 

om vad en skolkurator gör. De flesta var medvetna om att kuratorn har individuella samtal 

med elever som av olika anledningar mår dåligt eller behöver stöd. Dock var det ingen av 

eleverna som nämnde något om det förebyggande arbetet, vilket kuratorerna i intervjun 

beskrev som en viktig arbetsuppgift och något som måste ingå i deras arbete. En anledning till 

att eleverna inte skrev något om detta i enkäten skulle kunna vara för att skolkuratorerna 

förmedlar en bild av att de arbetar främjande - att de individuella samtalen är det som “syns” 

utåt medan det förebyggande arbetet sker mer indirekt mot eleverna och att de därför inte 

märker av det i en lika stor utsträckning. Det viktigaste gentemot eleverna bör dock vara att 

förmedla vilka kuratorerna är så att de vet vilka de ska vända sig till om de behöver stöd. 

Detta är något som skolkuratorerna för tillfället inte uppfyller enligt enkätsvaren men något 

som eventuellt bör prioriteras. 

 

Av intervjun framkom det att yrket i sig innefattar en stor frihet vad gäller hur, när och var 

arbetsuppgifterna ska utföras. Det framkom även att kuratorerna själva anser sig ha en viktig 

roll i det främjande och förebyggande arbetet men att tiden inte räcker till i den utsträckning 

de önskar. Skolkuratorn har en viktig roll vad gäller detta arbete då det är den enda 

professionen inom skolan som arbetar utifrån ett socialt perspektiv. Ett perspektiv som 

kuratorn har till uppgift att föra fram till de andra professionerna inom skolan. Det är av stor 

vikt att alla professioner inom skolverksamheten är samsynta vad gäller elevernas mående då 

det är en faktor som kan påverka inlärningen. 

 

Resultatet av det empiriska materialet har visat på att skolkuratorernas och elevernas 

uppfattningar inte skiljer sig åt vidare mycket. Utifrån enkätsvaren går det anta att eleverna 

inte är medvetna om den tidsbrist som kuratorerna upplever sig ha då majoriteten av eleverna 
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uttrycker att kuratorerna borde göra sig mer synliga. Om eleverna hade haft vetskap om 

tidsbristen så hade svaren troligtvis inte sett ut som de gjorde på den fråga som berörde vad 

kuratorerna skulle kunna göra annorlunda. Då vi pratade med skolkuratorerna om att vara 

synliga för eleverna eller inte så fick vi uppfattningen om att det är ett aktivt val de gör. Att de 

på grund av tidsbrist inte har möjlighet att marknadsföra sig då de inte hinner ta emot mer än 

vad de gör i dagsläget. De berättade att de vid terminsstart brukar gå ut i klasserna i årskurs 1 

och presentera sig men menade samtidigt att många av eleverna nog inte skulle komma ihåg 

dem om de kom tillbaka några veckor senare. Detta av den anledning att eleverna får väldigt 

mycket ny information under de första dagarna. 

 

Kanske är ovanstående något de gör av rutin, att det är något de har gjort i alla år och därför 

fortsatt på samma sätt. Eller så skulle det kunna vara ett medvetet val i och med den tidsbrist 

de säger sig ha. Att de behöver ett “bortfall” av elever för att hinna med övriga som söker 

hjälp hos dem. Om kuratorerna har som ambition att nå ut till så många elever som möjligt 

med hjälp av deras presentation i årskurs 1 så skulle de kunna avvakta med den och ta den 

några veckor senare istället. Det primära bör vara att ett så stort antal elever som möjligt vet 

vilka kuratorerna är så att det blir lättare för dem att söka upp kuratorerna om de skulle 

behöva det. Det skulle kunna vara så att de flesta elever i årskurs 1 är så upptagna med allt 

nytt som gymnasiet innebär och därför inte är i behov av att veta vilka kuratorerna är redan 

under de första dagarna. De elever som trots allt är i stort behov av stöd under de första 

veckorna har ändå möjlighet att söka upp kuratorerna på ett eller annat sätt. 

 

Förslag till vidare forskning   
I dagsläget finns det ytterst lite forskning om skolkuratorer och dess yrkesroll sett ur ett 

elevperspektiv, vilket ger goda möjligheter för framtida forskare att studera detta område 

närmare. Det behövs definitivt mer forskning kring skolkuratorrollen, kanske främst ifrån ett 

elevperspektiv. Detta då det skolkurativa arbetet riktar sig till eleverna, och deras 

uppfattningar och åsikter bör därför uppmärksammas. Dagens ungdomar är samhällets framtid 

och därmed är skolelevers uppfattningar av skolkuratorn viktiga att ta hänsyn till. 
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BILAGA 1 

Bakgrund 

 Vad har ni för utbildning? 

 Hur länge har ni arbetat som skolkurator? 

 Hur många elever ansvarar ni över och anser ni att det finns tillräckligt 

med tid till varje elev?  

 Vilka är de vanligaste orsakerna till att eleverna tar kontakt med er? 

Utövandet 

 Vad har ni för arbetsuppgifter?  

 Kan ni berätta hur en typisk arbetsdag kan se ut för er?  

 Hur ser prioriteringen ut i era arbetsuppgifter? Finns det saker som ni 

hade velat ägna mer respektive mindre tid åt?      

 Hur styrda är ni i det arbete ni utför? (Arbetsbeskrivning, Styrdokument 

osv).   

 Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er kuratorer? 

 Hur arbetar ni för att nå ut till eleverna? Upplever ni att ni lyckas med 

detta?  

 Upplever ni att eleverna är medvetna om det stöd ni kan bistå med? 

 Upplever ni att eleverna använder sig av det stöd ni erbjuder? 

Samarbete 

 Hur ser samarbetet ut med andra yrkesgrupper i skolan? (Lärare? 

Elevhälsan?) 

 Hur är det att arbeta med socialt arbete inom en verksamhet där pedagogiskt 

arbete dominerar? 

Yrkesrollen 

 Vad har ni för uppfattning gällande kuratorers status inom skolvärlden? 

(Hur visar det sig?) 

 Vad anser ni att ni som kuratorer kan tillföra i verksamheten som andra 

professioner inte kan? 

 Upplever ni att de förväntningar ni hade av kuratorsyrket stämmer 

överens med verkligheten? 

 Vad är det bästa med ditt arbete? 

 Finns det något som är mindre bra med ditt arbete?  

 

Finns det någonting som ni tycker att vi har glömt att fråga och vill tillägga? 

 

  



 

 
 

BILAGA 2 

Kuratorns roll i skolan 

- ur ett elev- och kuratorperspektiv  
 

Din klass har blivit utvald att delta i en studie med syfte att undersöka vilka 

uppfattningar det finns gällande skolkuratorns arbete och roll i skolan utifrån ett 

elev- och kuratorperspektiv. Idag vet vi inte så mycket om skolkuratorer och hur 

elever uppfattar kuratorsrollen och vi tycker därför att det känns intressant att 

undersöka detta ämne mer ingående, där Du som elev ger oss möjlighet till en större 

förståelse för detta.  

 

Vi som gör denna studie heter Sarah Frank, Frida Lindfors och Anna Schwarz och vi 

går sjätte terminen på Socionomprogrammet, Umeå Universitet. Denna enkät utgör 

en stor del av vårt examensarbete och Dina svar är värdefulla för oss. Det är helt 

frivillig att svara på denna enkät och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Du behöver inte ange ditt namn och dina svar kommer att förbli 

anonyma, vilket innebär att det inte finns någonting som kommer kunna leda svaren 

till Dig. Därefter sammanställer och bearbetar vi enkätsvaren som kommer att utgöra 

en del i vårt examensarbete.  

 

Studien kommer att publiceras på internet i DIVA (digitala vetenskapliga arkivet) 

och har Du frågor kring enkätstudien är Du välkommen att höra av Dig till oss. 

 

Sarah Frank: 076-*** ** ** eller *****@live.se 

Frida Lindfors: 073-*** ** ** eller *****@hotmail.com 

Anna Schwarz: 070-*** ** ** eller *****@hotmail.com 

 

 

 

 

Stort tack för Din medverkan!! 

Vänliga hälsningar /Sarah, Frida & Anna 
 

 

 

  



 

 
 

Vänligen markera i den ruta som passar bäst in på Ditt svar. Välj endast ett (1) alternativ 

per fråga. Behövs mer utrymme än de rader som finns kan Du använda baksidan på 

papperet. Kolla gärna igenom enkäten när Du är klar så att Du inte missat något. Tack  

 

1. Ange ditt kön: 

□ Man 

□ Kvinna 

□ Vill varken definiera mig som man eller kvinna 

 

2. Ange din årskurs: 

□ åk 1 

□ åk 2 

□ åk 3 

 

3. Beskriv vad du tror att en skolkurator gör? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vet du vilka som är kuratorer på er skola? 

□ Ja, det vet jag 

□ Nej, det vet jag inte  

□ Tror det, men är inte helt säker 

5. Hur fick du reda på vilka som är kuratorer på er skola? 

□ Kuratorerna informerade själva 

□ Lärarna informerade 

□ Någon annan informerade 

□ Jag tog själv reda på det 

□ Kommer inte ihåg 

□ Jag vet inte vem som är kurator på vår skola 

□ Annat, ange hur:_______________________________________________________ 

 

6. Vad gör kuratorerna på er skola för att visa att de finns? 

□ Informerar om arbetet ute i klasserna 

□ Sätter upp broschyrer på skolan 

□ Minglar med eleverna på rasterna 

□ Ingenting 

□ Vet ej 

□ Annat, ange vad:_______________________________________________________ 

 



 

 
 

7. Vet du var kuratorerna håller till på skolan? 

□ Ja, det vet jag 

□ Nej, det vet jag inte 

□ Tror det, men är inte helt säker 

 

8. Tycker du att skolkuratorn är tillgänglig i den utsträckning du önskar? 

□ Ja, det tycker jag 

□ Nej, det tycker jag inte 

□ Vet ej, har aldrig varit i behov av kuratorns stöd 

 

9. Skulle du kunna tänka dig att kontakta skolkuratorn om du var i behov av stöd?  

(t.ex. vid stress, ångest, skoltrötthet, relationsproblem m.m.) 

□ Ja, det skulle jag kunna tänka mig 

□ Nej, pratar med någon annan  

□ Nej, håller problemen för mig själv 

□ Vet ej 

 

10. Spelar könet på skolkuratorn någon roll för dig vid eventuellt stöd?  

□ Nej, det spelar ingen roll 

□ Ja, jag önskar helst en kvinnlig kurator 

□ Ja, jag önskar helst en manlig kurator  

 

11. Tycker du att kuratorn har en viktig roll i skolan?  

□ Ja, det tycker jag. Beskriv gärna varför: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

□ Nej, det tycker jag inte. Beskriv gärna varför: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

□ Vet ej 

 

12. Finns det något som du önskar att kuratorerna på er skola kunde gjort annorlunda?  

□ Ja, det finns det. Beskriv gärna vad: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

□ Nej, de gör ett bra jobb  

□ Vet ej 



 

 
 

BILAGA 3 

 

 

KODER 
 
 

Hinna mer - Färre elever - Kvalitet - 

Kan inte marknadsföra oss mer - 

Tanke om att kunna visa upp sig mer 

- Hinner inte med - Eleverna blir 

lidande - Ständigt kämpande 

 

 

 

 

Väljer själv hur arbetet görs - Fria i 

arbetsuppgifterna - Hjälpa elever och 

lotsa dem rätt – Fritt - Förebyggande 

arbete - Individuella samtal 

 

 

 

 

 

Gemensamma träffar är värdefulla - 

Föräldrakontakt - Nätverksträffar - 

Samarbete med rektorerna, 

grupphem, hälsocentral, 

skolsköterskan, socialsekreterare, 

mentorn och specialpedagog - Andra 

professioner ser andra saker - 

Elevhälsan - Fördel att vara två 

 

 

 

 

 

 

Förändrad attityd - Varierad 

medvetenhet av kuratorns stöd - De 

som inte känner behov är nog inte så 

brydda eller medvetna om 

kuratorerna - Mognadsprocess 

 

 

 

KATEGORIER 
 

 

 

 

Tid 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetets egenskaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevers attityder 

TEMA 
 

 

Utvecklingsmöjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


