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ABSTRAKT 

 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse 

och ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkurator och sökande elev, samt vilka 

förutsättningar som enligt skolkuratorerna måste föreligga för ett givande möte. Studien 

utgick från en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuguide. Urvalet utgjordes av 

tio stycken kuratorer, varav alla var kvinnor. Resultatet visar att samtalsrelationen är beroende 

av förtroende samt tillit, och att kuratorerna använder sig själva som verktyg för att bygga upp 

samtalsrelationen. Även egna uppkommande känslor används för att förstå eleven bättre 

medan kunskap om samtalsmetodik beskrivs som otillräcklig, istället värderas förvärvad 

erfarenhet som en viktig aspekt. Kuratorns egen människosyn och engagemang beskrivs 

vidare vara faktorer som påverkar samtalsrelationen. För stöd i svåra samtalsrelationer 

framhålls den egna kollegan eller handledningen som viktigast. Resultatet analyseras utifrån 

George Herbert Mead, Moira von Wright och Johan Asplund. Analysen berör aspekterna: 

Samtalsrelationens grunder, samtalsrelationen med utgångspunkt från kuratorn, eftersträvade 

processer inom samtalsrelationen samt påverkan utifrån kuratorn på samtalsrelationen. 
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Inledning 

 

Den samtalsrelation som uppstår mellan kurator och elev samt de förutsättningar som måste 

föreligga för ett givande samtal blir mycket intressant att studera utifrån en socialpsykologisk 

ansats. Den professionella kontakt som skapas och uppstår mellan kuratorn och eleven utgörs 

av fler aspekter än enbart individernas förmåga och villighet att ingå en förtroendegivande 

relation med varandra. Inom mötet mellan de två, där kuratorn bär det största ansvaret för 

relationens fortlevnad och utveckling, finns spännande möjligheter till givande och 

utvecklande samtal, men samtidigt hinder för samspel och konversation. Skolkuratorns 

möjlighet att få till stånd ett givande samtal med eleven kan även antas vara beroende av 

aspekter utanför kuratorns direkta påverkan, såsom stress, påfrestande samtal eller känslor av 

bristande sakkunskap. Likväl blir skolkuratorernas egen förmåga att skapa ett 

förtroendegivande och stödjande samtal med elever i sökande situationer en mycket viktig 

del, kanske den viktigaste, i deras dagliga arbete. Skolkuratorn kan sägas vara sitt egna 

instrument. Genom att vara sig själv som instrument kan det tänkas att kuratorers framgångar 

eller motgångar får en genomgripande betydelse för uppfattningen av hela yrkesrollen. 

Föreliggande studie kommer förhoppningsvis att ge en ökad inblick i hur relationen mellan 

skolkuratorn och eleven gestaltar sig samt vad som är viktigt för skolkuratorer och hur de 

upplever sig själva, men som oftast inte beskrivs och åskådliggörs. Utifrån föreliggande studie 

kommer förhoppningsvis även underliggande tankegångar och beteenden hos skolkuratorerna 

att avtäckas, förtydligas och förklaras för att bättre förstås och sättas i ett sammanhang. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse 

och ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkurator och sökande elev, samt vilka 

förutsättningar som enligt skolkuratorerna måste föreligga för ett givande möte. Med hjälp av 

intervjumetod kommer skolkuratorernas upplevelser av såväl kunskap som arbetssituation av 

samtal att försöka fångas för att sedan sammanställas till en helhetssyn, vilken sedan vävs 

samman med upplevelsen av samtalsrelationen. Vid analys och bearbetning av materialet 

kommer följande två konkreta frågeställningar att vara i centrum:  

 

- Vilka faktorer identifierar kuratorerna som betydelsefulla för ett lyckat samtal? 
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- Hur gestaltas samtalsrelationen mellan skolkurator och elev? 

 

Innan fortsatt framställning är det av värde med en begreppsdefinition som klargör vad som i 

uppsatsen avses med begreppen kunskap, arbetssituation av samtal, samt med begreppet mötet 

mellan kurator och elev. Med skolkuratorns kunskap avses den egna uppfattningen av att vara 

sitt instrument, samt hur skolkuratorn upplever, påverkar och tolkar samspelet inom 

samtalsrelationen. Inom begreppet kunskap ses det även till upplevelser av utbildning, 

fortbildning, arbetserfarenhet samt människosyn, då dessa delar kan tänkas utgöra en del av 

grunden för samtalsrelationen. Vi har valt att frångå ordet kompetens eftersom detta kan ses 

som värdeladdat och då skapa en felaktig föreställning hos skolkuratorerna om vad studien 

syftar till, något som kan tänkas försvåra intervjuerna. Inom begreppet arbetssituation av 

samtal avses främst aspekter som andelen av samtal, samtalens svårighetsgrad, elevens 

problematik, det egna engagemangets påverkan, samt tillgång till egen handledning och egna 

samtal. Med begreppet mötet avses hur relationen mellan skolkuratorn och eleven konstituerar 

sig, samt hur utfallet av samtalet blir. Det är inom mötet som konversationen mellan 

skolkuratorn och eleven utspelar sig, en konversation som får betydelse för hur 

samtalsrelationen fortgår, om skolkuratorn och eleven lyckas mötas eller inte. I studien så 

benämns skolkuratorer som ett samlingsnamn för både högstadiekuratorer som för 

gymnasiekuratorer. Fortsättningsvis kommer vi enbart att använda benämningen kuratorer 

istället för skolkuratorer för framställningens enkelhet. 

 
 

Disposition 

 

Föreliggande uppsats är indelad under sex övergripande kapitel. Under kapitel 1: presenteras 

inledningen samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Här ges även en kortare bakgrund för 

ämnesvalet samt teoretiska utgångspunkter som introduktion till ämnesvalet. Under kapitel 2: 

redogörs för uppsatsens val av hermeneutisk ansats, vår förförståelse, uppsatsens 

genomförande samt kunskapsvalidering. Här inom beskrivs de metoder vilka använts under 

resultatbearbetningen. Vidare presenteras här även uppsatsens intervjuteman, samt en 

beskrivning av analysens tillvägagångssätt. Under kapitel 3: presenteras uppsatsen resultat, 

vilket har blivit uppdelat i fyra övergripande teman. Under varje tema belyses relevanta 

utsagor utifrån informanterna vilka speglar uppsatsen syfte och frågeställningar. Kapitel 4: 
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utgörs av analysen där vi knyter samman, analyserar och problematiserar empirin utifrån tre 

större teorier från George Herbert Mead, Moira von Wright samt Johan Asplund för att 

fördjupa och utveckla resonemangen kring de två frågeställningarna. I ett avslutande kapitel 

5: finner läsaren våra sammanfattande reflektioner kring uppsatsen, samt avslutande 

kommentarer. Slutligen presenteras kapitel 6: som visar på uppsatsens referenser. 

 

 

Bakgrund 

 

Sett i ett historiskt perspektiv utvecklades de första rena kuratorstjänsterna inom sjukvården 

under senare delen av 1800-talet. Olsson (2000) beskriver att kuratorernas första och främsta 

uppgifter blev att försvara de psykiskt sjukas rättigheter, ofta sågs kuratorn då som en tillfällig 

förmyndare. Kuratorns arbete bestod även av att medverka under rehabilitering och ordna 

med lämplig eftervård. Samtidigt fanns det hos kuratorn utrymme för att ge råd och stöd till 

patienter och inte minst anhöriga. Esbjörnsson och Johansson (2006) talar om att patienter 

visade sig må bättre när de fick hjälp med sina sociala problem. Samtidigt som kuratorn 

visades bli en viktig länk för att effektivisera sjukvårdsinsatserna. Sverige fick sin första 

officiella kurator 1914 och redan 1918 tillsattes en kommitté (Centralförbundet för Socialt 

Arbete) som hade till uppgift att utreda och arbeta med kuratorsfrågan. Utredningen visade att 

kuratorernas rådgivning hade blivit en oumbärlig resurs i samhället. Den första utbildningen 

till socionom och kurator startade 1921 men det skulle dröja ända till 1940-talet innan 

efterfrågan på kuratorer ökade i samhället. 

    Svanqvist (1997) beskriver att kuratorerna till att börja med var få till antalet och tvingades 

att prioritera eftervårdsproblem. Något som under 1970-talet ändrades till en riktning mot mer 

stödjande och bearbetande samtal. Patienterna och deras anhörigas behov av krissamtal och 

stödjande samtal blev en allt mer uppmärksammad del, och utgör idag en mycket stor del av 

kuratorsarbetet. Esbjörnsson och Johansson (2006) beskriver att kuratorernas arbete idag utgår 

både utifrån kunskap, teoribildning, som från beprövad erfarenhet inom ämnesområdet för 

socialt arbete. Kuratorerna möter i sitt dagliga arbete mångfasetterade problem och behov där 

de modeller och teorier som används måste bygga på vetenskapliga studier om sambanden 

mellan psykosociala faktorer, sjukdomsbild, hälsofaktorer samt stödåtgärder. Det har således 

formats en tvärvetenskaplig disciplin där beteende- och samhällsvetenskap är centrala 

utgångspunkter. Kuratorernas arbete omfattas av en helhetssyn på människan där denna ses i 

hela sitt sociala sammanhang. Kuratorerna har vidare kommit att arbeta såväl på en 
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samhällsnivå som på en grupp- och individnivå. Svanqvist (1997) tillägger att det var genom 

reformer under 1990-talet som gjorde att kuratorerna helt kunde frikopplas från sin äldre 

fixarroll och där deras psykosociala kompetens istället kunde komma till användning i olika 

former av samtalskontakt och rådgivning, något som inte minst varit viktigt för skolkuratorn. 

Här inom har även kuratorns breda kunskap kommit till användning när det gäller 

samordning, samtidigt som det kan ses till individens psykologiska tillstånd av reaktioner och 

påverkan, som till myndigheternas ansvar och åtaganden. Kuratorn kan därmed spela en 

viktig roll i temaarbetet kring eleverna. Olsson (2006) belyser i sin tur vikten av att 

skolvärlden genom språket och sitt agerande lär eleverna hur viktigt det är att våga reagera på 

orättvisor, samt att våga visa mod. Här inom identifierar Olsson vikten av att använda 

skolkuratorn som en resurs vilken utsatta elever kan vända sig till. Skolkuratorn blir då en 

katalysator, både i arbetet med elever som mot lärare och övrig personal.  

    Jäderberg (1983) betonar att alla elever som söker har något gemensamt, de söker alla efter 

en förändring av något slag. Ibland kräver förändringsbehovet enbart några stödsamtal för att 

eleven ska få till stånd en konstruktiv förändring. Andra gånger krävs istället en mer långvarig 

och kontinuerlig samtalskontakt. D-Wester (2005) beskriver att kuratorn befinner sig och 

verkar i ett system där hon ofta är ensam och där det kontinuerligt kommer ”beställningar” 

från pedagoger och rektorer om att eleven behöver hjälp. Det blir då till kuratorns uppgift att 

sätta eleven i fokus och se eleven i hela till sammanhang där olika ansatser kan fokuseras på 

eleven. Skolkuratorns kompetens kan sägas bestå av erfarenhet, specificerad kunskap, samt ett 

praktiskt handlag. Genom sin utbildning har kuratorn förmågan att analysera och förstå 

sociala processer och emotionella problem.  

    Josefsson (1994) samt Ekstrand (2001) påpekar att anställning av skolkuratorer inte är 

lagstadgat utan att det är upp till varje kommun att själva införa eller avskaffa skolkuratorn. 

Idag finns istället ofta ett köp och sälj system där skolkuratorns tjänster köps in efter behov 

och efterfrågan. Vilket kan ses skapa ovisshet och stress för skolkuratorerna. D-wester (2005) 

samt Josefsson (1994) menar vidare att skolkuratorns roll i stor grad har förändrats, från att ha 

varit fokuserat på individuella elevkontakter till att ha blivit inriktat på ledarskap av hela 

skolans arbete mot exempelvis kamratförtryck, samt för att fungera som konsult och 

handledare för andra yrkesgrupper i skolan. Josefsson (1994) och Ekstrand (2001) beskriver 

även att helheten i kuratorsarbetet i stort sett är förändrad och menar med detta att temaarbetet 

även har nått skolans värld. Lärare och kuratorer arbetar nu mer tillsammans och 

kuratorsarbetet har kommit att innehålla ett mer konsultativt arbete gentemot läraren. Idag 

anställs även kuratorer för att mer uttalat arbeta i hälsovårdande enheter och inte för att arbeta 
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via en egen kuratorstjänst med eget ansvar för egna elever. Svanqvist (1997) betonar att 

kuratorns specifika kompetens ligger i möjligheten att växla mellan olika roller och arbetssätt 

som rådgivare, samtalspartner och behandlare. Jäderberg (1983) beskriver hur hennes arbete 

som kurator underlättas av att hon inte är inblandad i elevernas frigörelsekamp. Kuratorn kan 

då få en härbärgerande funktion som kan bära och dela problematiken utan att ta över den, 

kuratorn kan sägas fungerar som ett vikarierande hopp. Vidare beskriver Jäderberg att 

tonårstiden är speciell på så vis att den är reaktiv, reparerbar och rekonstruktiv som ger bra 

tillfällen för eleven att göra om.  

    Ekstrand (2001) beskriver att kuratorn utgör en möjlighet för eleverna att samtala och 

uttrycka sina tankar inför en neutral vuxen. Många av eleverna saknar goda vuxenkontakter 

och ibland blir kuratorn den enda vuxenkontakt vilken eleven har tillgång till. Viktigt att 

poängtera är vidare att skolkuratorn ofta arbetar med elevens vuxnare och mognare delar för 

att tillslut få eleven att bli självgående. D-Wester (2005) poängterar att det finns en mängd 

anledningar till varför elever vänder sig till skolkuratorn såsom hälsa, inlärningssvårigheter, 

relationsproblem eller svåra sociala situationer. Skolkuratorns arbete för elevens hälsa kan 

vidare beskrivas som indirekt med insatser mot organisation, lärare och klass samt som 

direkta insatser mot eleven själv i form av samtal och stöd. Skolkuratorn kan vidare medverka 

i elevens utvecklingsplan eller återgärdsplan, metoden blir här för kuratorn att kartlägga 

elevens hela skolsociala-situation. Svanqvist (1997) förtydligar och beskriver att 

kuratorsarbetet inriktas på sambandet mellan somatiska, psykiska och sociala faktorer. 

Behandlingen av eleven består av att genom olika typer av samtal och stödåtgärder stärka 

elevens hanteringsförmåga under psykiska och sociala påfrestningar.  

    D-Wester (2005) beskriver utifrån sitt synsätt att för kuratorn blir ställandet av rätt frågor 

samt konsten att lyssna aktivt de viktigaste aspekterna av det goda samtalet. En annan viktig 

faktor blir för kuratorn att skapa och bevara jämlikheten mellan kurator och eventuella 

föräldrar. Det professionella samtalet handlar inte enbart om att samtala flytande utan 

uppvisar ofta ett klart mål. Utgångspunkten är elevens upplevelse av sin situation och ofta är 

samtalen problemmedvetna eftersom eleven söker upp kuratorn, och därmed blir det även 

lättare att skapa en arbetsallians. Tvärtom blir det med de elever vilka inte söker av egen vilja, 

där måste kuratorn skapa tillit och bygga upp en förtroendefull relation. Vanligt bland dessa 

elever är missade tider och uteblivande från planerade samtal. D-Wester (2005) beskriver 

vidare att i stödsamtal blir det viktigt med en röd tråd annars upplever inte den sökande eleven 

samtalet som meningsfullt, utan kommer att uppleva samtalet som olustigt och förvirrande. 

Jäderberg (1983) beskriver hur hon försöker vara här och nu i samtalet med betoning på att 
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det inom samtalet är tillåtet att visa sig ledsen och sårbar. Här framlyfts även vikten av att 

värna om att eleven får veta att den tid som är avtalad är avsedd enbart för eleven. Jäderberg 

talar slutligen om hur hon försöker hjälpa eleven fram till insikt om att denna kan göra sina 

egna val och är ansvarig för sina handlingar. Olsson (2000) beskriver slutligen att 

kuratorernas strävan efter vidareutbildning har bidragit till att yrkesgruppen idag har en god 

kompetens samt att kuratorer idag allt oftare vidareutbildar sig i samtalsmetodik och inom 

psykoterapi. Ekstrand (2001) beskriver utifrån sin undersökning att kuratorer idag anser sin 

arbetssituation som försvårad med ökad stress och tung arbetsbelastning. Likaså är arbetet på 

gymnasieskolor mer diffust och ostrukturerat. Kuratorerna beskriver dock att de uppskattar 

samtalen med eleverna eftersom eleven ofta visar på kraft och hopp, samt att det är skönt att 

se när eleven åter är på väg åt rätt håll. Den egna handledningen betonas som det viktigaste 

hjälpmedlet i kuratorsyrket. De flesta kuratorerna som Ekstrand samtalat med beskriver både 

arbetsglädje, engagemang och genuin önskan av att få hjälpa ungdomar. 

    Genom denna inledande bakgrund visar det sig tydligt att skolkuratorns arbetssituation 

samt samtalsrelationen till den sökande eleven är komplext sammansatt. Det finns ett överflöd 

av förslag och synpunkter på tillämpade arbetssätt, metodval, samtalsmetodik som 

förhållningssätt för kuratorerna att ta ställning till och implementera till sitt egna arbetssätt. 

   

 

Teoriredovisning 
 

 
George Herbert Mead 

Asplund (1972) beskriver att George Herbert Meads socialpsykologiska teori bör betraktas 

som ett av de mest betydelsefulla bidragen till beteendevetenskapen under 1900-talets första 

hälft. För föreliggande studie blir Meads teori värdefull då den kan bidra till att fördjupa 

förståelsen av kommunikationen och samspelet inom samtalsrelationen. Ursprungsfrågan som 

Mead försöker besvara är hur människans medvetande (mind) och jag (self) uppstår och 

utvecklas. Mead intar ett evolutionistiskt synsätt och menar inledningsvis att femomenen 

medvetandet och jaget inte kan tas för givna. De existerar inte bara A-priori, utan de utvecklas 

och uppstår utifrån ett naturligt förlopp. Meads synsätt formades i en tidsanda där själsliga 

fenomen förkastades och där behaviorismen tillsammans med studier av det observerbara 

vann stor mark. Mead kom därför att förklara de själsliga fenomenen av medvetandet och 

jaget utifrån en objektivt observerbar kontext, nämligen ett socialpsykologiskt sammanhang. 

Medvetandet och jaget är således sociala produkter. Israel (1979) och Asplund (1972) 
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beskriver att Mead vände sig mot den gängse uppfattningen av att medvetandet och jaget 

utgör förutsättningen för människans förmåga till interaktion. Mead menade istället att 

medvetandet och jaget inte föregår interaktionen, de är alltså inte en förutsättning för 

interaktion. Som alternativ förklarade Mead istället att det är interaktionen som föregår 

medvetandet och jaget, det är således interaktionen som bildar förutsättningen för att dessa 

ska kunna uppstå. Det blir följaktligen den sociala samverkan och de erfarenheter som 

individen har som bildar de individuella själsliga fenomenen. Andersen och Kaspersen (2003) 

beskriver hur Mead poängterar att medvetandet främst uppstår genom kommunikationen 

mellan individerna och främst då den språkliga kommunikationen. Genom att Mead 

argumenterar för att människans medvetenhet, mening och motivation enbart kan ses och 

förstås genom studier av individers handlingar, så väljer Mead samtidigt ståndpunkten av en 

social behaviorism där det centrala området blir kommunikationen mellan människorna. Även 

begreppet symbolisk interaktionism, myntat av Meads student och efterföljare Herbert 

Blumer, används för att beteckna den tankeströmning som Meads teori räknas till. 

 

    Gester och signifikanta symboler 

Den centrala delen i Meads teoribyggnad är att individer utbyter olika tecken, från icke-

verbalt kroppsspråk, genom medvetet kroppsspråk till komplicerade språkliga yttranden. 

Mead väljer att kalla dessa för gester och Asplund (1972) förtydligar med ett exempel om 

slagskämpar. När den ena slagskämpen gör ett utfall kommer den andre slagskämpen att 

försöka parera. På detta sätt framkallar den enes gest ett svar hos den andre och så här 

kommer det att fortgå. När man talar om gester är det dock viktigt att ha i åtanke att det inte 

enbart rör sig om fullbordade handlingar utan även om begynnande handlingar som aldrig 

slutförs. Exempelvis kan en slagskämpe ta ansats till ett slag, men sedan välja en spark 

istället. Enligt Mead avsåg begreppet gest att beteckna en begynnande handling. En gest med 

vilken individen enbart genom att antyda en handling kan framkalla eller förändra en annan 

individs beteende. Individen behöver således inte utföra fullständiga handlingar i 

interaktionen för att samspelet ska påverkas. Andersen och Kaspersen (2003) beskriver att 

varje ljud eller kroppsrörelse är en gest vilken individen kan använda för att stimulera 

mothandlingar hos andra individer. Författarna påpekar här att det centrala hos Mead är att en 

social handling består av två eller flera individer som ömsesidigt har inflytande på varandra 

genom gester. Asplund (1972) tillägger att det karakteristiska för en konversation av gester är 

att individerna genom gesterna föregriper varandras svar på gesterna. Här kommer 

slagskämpen som tar ansats för ett slag att föregripa motståndarens hukande, vilket då 
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möjliggör att sparken träffar bättre. Mead menar att genom att individerna kan föregripa 

varandras handlande så föreligger det en sorts samförstånd individerna emellan. 

Samförståndet och föregripandet av varandras handlingar blir möjligt eftersom de gester som 

individen utför har en tendens att framkalla samma svar hos individen själv, som den individ 

mot vilken gesten riktas. Här kommer Mead in på att beskriva icke-signifikanta gester samt 

signifikanta symboler. Andersen och Kaspersen (2003) beskriver att de icke-signifikanta 

gesterna är den kommunikationen som sker mellan individerna där det inte förekommer 

reflektion utan där det enbart rör sig om biologiskt baserade responser.  

    Trost och Levin (2004) samt Asplund (1972) framställer signifikanta symboler och menar 

att dessa uppnås när individerna genom interaktionen tillskriver gesten samma mening. Här 

inom har både sändare och mottagaren samma bild av gesten som blir till en signifikant 

symbol. Gesten blir då en gemensam symbol, ett stimuli som båda individerna kan handla 

efter. Denna interaktion möjliggörs genom att individen använder sig av vokala gester och 

genom dessa kan samtala med varandra, förstå varandra, beskriva för varandra, och så vidare. 

En konversation med signifikanta symboler blir detsamma som ett språk. Andersen och 

Kaspersen (2003) beskriver detta som att en signifikant symbol är riktad till individen själv 

samtidigt som den är riktad till den andre individen. Det är genom förmågan att vara den 

andre, samtidigt som man är sig själv, som en symbol blir signifikant. Signifikanta symboler 

förutsätter således en gemensam tolkning av meningen hos ett fenomen. Ovanstående för oss 

vidare in på hur Mead tänker sig rollövertagande samt den generaliserade andre. 

 

    Rollövertagande – generaliserade andre 

Som tidigare nämnts tänker sig Mead att individens medvetande och jag växer fram hos 

individen genom en social process. Månson (1998) beskriver att det först blir i motsats till 

vuxna som barnet kan se sig självt som barn, i likhet med att föräldrarna kan se sig som 

föräldrar. På detta sätt blir barnets kognitiva förmågor, för att sätta form och innehåll på 

tillvaron, avhängd på alla de relationer som barnet ingår. Barnets identitet föds när barnet 

genom andra ser sig självt för första gången och genom detta kan uppfatta sig som skild från 

omvärlden, med sin specifika plats i den sociala världen. Det som enligt Mead behövs för att 

barnet ska utveckla en personlighet är tillgång till situationer där det finns stimuli som 

påverkar sändare och mottagare på samma sätt (signifikanta symboler). Barnet avger stimuli i 

form av skratt eller gråt och föräldern måste vara benägen att besvara dessa uttryck, vilket kan 

ses som grunden för det som Mead kallar för rollövertagande. Andersen och Kaspersen 

(2003) identifierar rollövertagandet som en grundläggande förmåga att vara en annan inför 
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sig själv. För att kunna rikta sig fullt ut till en annan individ krävs det att individen kan sätta 

sig i den andres ställe. Genom rollövertagandet kan individen mentalt projicera hur den andre 

individen kommer att reagera på det egna beteendet. Asplund (1972) tillägger att i takt med 

att samförståndet mellan individerna utvecklats så uppstår möjligheten till rollövertagandet 

för båda individerna i interaktionen. Genom att individerna kan förstå och föregripa varandras 

handlingar kan de även inta och genomföra korrekta rollövertagningar. Asplund för här in 

resonemanget om att Mead troligtvis inte såg signifikanta symboler genom språket och 

rollövertagande som två skilda aktiviteter. Istället är det som så att rollövertagandet ligger 

inbyggt i språket och att kommunicera med signifikanta symboler, språket, är ett övertagande 

av den andres roll. I barnets tidiga socialisering sker rollövertagandet genom konkreta rollekar 

och här skiljer Mead mellan lek och spel.  

    I leken kan barnet vara ensamt och pröva olika roller, men det blir först i spelet där 

samarbete krävs som barnet vidare kan pröva rollövertagandet. Inom leken måste barnet ta 

över deltagarnas olika roller och även vara beredd att få sin egen roll övertagen och prövad. 

Andersen och Kaspersen (2003) samt Månson (1998) menar slutligen att när individen kan 

föreställa sig reaktionerna hos en grupp eller ett större kollektiv så övergår detta till den 

generaliserade andre. Den generaliserade andre kommer att stå för de allmänt utbredda 

normerna samt värderingarna i samhället, och på så sätt påverka individens beteende på ett 

mer subtilt sätt.  

 

    Jagets utveckling och socialt samspel  

Genom barnets lek och spel beskriver Asplund (1972) hur barnet utvecklar sin identitet. Inom 

leken övertar barnet sina inbillade motspelares roller och kan genom detta se sig själv utifrån 

nya positioner. Det blir här inom som barnets självmedvetenhet och identitet börjar att bildas 

genom att barnet blir medvetet om sig självt som referenspunkt för olika roller. Det blir senare 

i spelet som barnet måste lämna sitt nyckfulla tagande av olika roller och istället överta flera 

personers roller samtidigt, något som än mer främjar självutvecklingen. Israel (1979) går 

närmare in på jagets utveckling och Meads begrepp ”I” och ”me”. Mead skiljer mellan två 

instanser hos jaget. ”I” ses som den handlande och aktiva instansen, medan ”me” ses som 

instansen vilken reflekterar över ”I” och dess handlingar. Det blir även ”me” som genom 

reflektionen gör jaget till ett objekt. Självmedvetenhet följer således av att individen, 

subjektet, kan se sig som ett objekt. Genom jagets två instanser kan det sägas att det upprättas 

en subjekt-objekt-enhet inom jaget. Trost och Levin (2004) beskriver förhållandet som att 

”me” utgörs av jagets sociala roller och uppsättningar av förväntningar som andra ställer på 
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individen, och som blivit inkorporerade i jaget. Det blir ”me” som individen använder sig av i 

sitt stabila liv och ”me” kan ses som långsamt och trögt föränderligt. ”Me” blir den delen av 

jaget som utövar social styrning på ”I”. Här blir det då ”I” som utgör den delen av jaget som 

är individens omedelbara respons på andras åsikter eller beteenden. ”I” kommer att stå för 

jagets kreativa och spontana del, med impulshandlingar som följd. Trost och Levin (2004) 

beskriver att det förekommer en dialektik mellan ”I” och ”me”, där ”me” bromsar ”I” 

samtidigt som ”I” försöker påverka ”me” att förändra sig.  

    Asplund (1972) poängterar att barnets identitet först är fullt utvecklad när det har utvecklat 

ett ”me”, vilket då till stor del sker genom leken. Individers ”me” kan således ses som socialt 

determinerade jag, vars ursprung och realitet är helt beroende av de sociala samspelsprocesser 

som individen tidigare haft. Asplund påpekar senare att en individs ”me” är liktydigt med det 

sätt på vilket individens sociala beteende är organiserat och reglerat. Med andra ord, på hur 

väl individens förmåga att göra rollövertagande är utvecklad. ”Me” uppstår genom att 

individen lär sig att se på sig själv med andras ögon medan ”I” är personlighetens fria, 

handlande och dynamiska aspekt. Detta återspeglas även i hur människor talar om sig själva. 

När vi ser oss själva som föremål utifrån andra individers aktiviteter så använder vi ordet 

”me”. När vi däremot ser på oss utifrån oss själva och vårt eget handlande så använder vi 

ordvalet ”I”. Trost och Levin (2004) betonar att det är det aktiva och spontana ”I” som är den 

del som samtalar, som associerar och som kommer med goda idéer, men även plumpa utfall. 

Det som ”I” gör lagras ofrivilligt i vårt ”me” som till stor del försöker styra vårt ”I” till att inte 

överskriva den sociala situationens normer.  

    Asplund (1972) belyser vidare att jagutvecklingens sista stadium är när rollövertagande kan 

generaliseras. Här kommer då förmågan till den generaliserade andre in, och med detta 

kommer individen att reglera sitt tänkande och handlande utifrån en anonym och allmän 

motpart. Kvar blir en uppfattning hos individen om typiska handlingar hos olika slags 

människor. Individen behöver således inte andra individer omkring sig för att koordinera sitt 

handlande på ett adekvat sätt. Det blir i samband med den generaliserade andre som 

individens ”jag” kan ses som fullt utvecklat. Trost och Levin (2004) betonar att de båda 

delarna av jaget gör att människan blir relativt stabil och förändras relativt långsamt. 

Människan är således aldrig helt fri men samtidigt aldrig helt fastlåst. Enhetligt blir det med 

samhället, som kommer att förändras långsamt i takt med att människan förändras. Social 

ordning och social förändring kan då ses som aspekter av en större dynamisk social process. 

Israel (1979) för å sin tur slutligen in ett spännande resonemang om betydelsen av ”me” i 

specifika samspelssituationer. ”I” står för hur individen som subjekt reagerar på och förändrar 
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sig inför omgivningen, vilket går smidigt så länge det inte föreligger några svårigheter eller 

problem. ”Me” kan främst ses träda i funktion när det uppstår problem eller svårigheter i det 

sociala samspelet. Det är först då som individen måste börja reflektera över sina handlingar 

och utifrån generaliserade normer fråga sig vad denna gjort. Här bedöms då handlingarna i 

efterhand mot hur andra viktiga personer för individen skulle ha dömt individens handlingar. 

Därmed får här ”me” en avgörande betydelse för individens funktionsmöjligheter inom det 

sociala samspelet.  

 

Moira von Wright  

Genom att utgå utifrån ovanstående teori av George Herbert Mead skapar Moira von Wright 

(2003) en rekonstruktion av människans intersubjektivitet. Von Wright önskar fördjupa 

synsättet om vad som händer inom relationen mellan två subjekt, samt hur denna relation 

gestaltar sig och kan förändras. Det kan således ses som att subjekten inom varje relation kan 

välja att anta ett förhållningssätt gentemot den andre. Ett förhållningssätt som får stor 

betydelse för synen på varandra inom relationen. Genom att flytta tyngdpunkten från det 

enskilda subjektets ensamhet till intersubjektivitetens skapande kraft menar von Wright att 

pedagogiken kan finna nya och bättre vägar. För föreliggande studie lämpar sig von Wrights 

tankegångar väl då dessa kan bidra till att se hur kurator och elever förhåller sig till varandra, 

samt vilken betydelse som intersubjektiviteten inom samtalet får. Enligt Von Wright (2003) är 

intersubjektiviteten det fenomen där individen kan möta och förstå andra människor som 

handlande subjekt. Ett subjekt bestående av ett eget jag, ett eget själv och en egen identitet. 

Intersubjektiviteten omfattar en ömsesidig förståelse där deltagarna möts i en kommunikation 

och delar en verklighet som skapas inom varje enskilt möte. Varje individ ingår i 

intersubjektiviteten som unik där ingen annan människa är den andre lik. Utifrån att von 

Wright placerar och accentuerar kommunikationen och de mänskliga mötena blir det 

emellertid även, enligt von Wright, möjligt att tillämpa dessa tankegångar i ett vidare 

perspektiv utanför rent pedagogiska situationer.  

    När det gäller individens subjektivitet presenterar von Wright två möjliga synsätt som får 

stora konsekvenser för hur individen uppfattar subjektiviteten och således förhåller sig till 

andra människor. Dessa två synsätt kan sägas åstadkomma grunden för den fortsatta 

kommunikationen mellan mötandes människor. Det första synsättet är det punktuella 

perspektivet. Inom detta betraktelsesätt så ses individen som en produkt skapad av isolerbara 

omständigheter, vilket då leder till att individen blir möjlig att definiera utifrån exempelvis 

biologiska orsaker, psykologiska orsaker eller social faktorer. Kommunikationen inom det 
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punktuella perspektivet kan ses som ett samspel mellan två skilda subjekt som vill komma 

närmare varandra, där varje individ redan har ett bestämt ”jag”. Subjekten är således helt 

isolerade från varandra och det går att bestämma vem den andre är. Senare kopplar Moira von 

Wright (2003) även samman begreppet Homo clausus, den slutna människan, med det 

punktuella perspektivet. Med detta avser von Wright att individen har en inneboende känsla 

av sig själv, som vänder sig utåt mot världen. Här ser sig individen hellre i termen av ”jag” än 

av ”mig”, och har som mål att utveckla och förverkliga sitt eget inre själv. Von Wright menar 

att individen då får en egocentrisk självbild och avgränsar sig från omvärlden genom att 

enbart utgå ifrån sitt egna perspektiv. Subjektiviteten blir således till det som ”jag” har inom 

mig. Det andra synsättet är det relationella perspektivet. Inom detta perspektiv så tänker sig 

von Wright individen som betraktad och existerande utifrån de relationer som denna ingår i. 

Individens subjektivitet blir således inte isolerade enskilda egenskaper utan subjektiviteten 

bildas och syns i de handlingar som framträder i samband med relationerna. Inom 

kommunikationen kan individen således både ses som avskiljd där subjekten står mot 

varandra, som tillsammans med varandra, utgörande till en helhet. Individen har inget 

förutbestämt ”jag” utan skapar sig själv inom relationen. Således går det då aldrig att riktigt 

bestämma vem den andre individen är. Det relationella perspektivet fokuserar på individerna 

som deltagare i social interaktion med samförstånd, därav får intersubjektiviteten stor plats 

inom perspektivet.  

    Moira Von Wright (2003) menar vidare, genom Mead, att det är i intersubjektiviteten och 

kommunikationen mellan människor som individen skapar sig själv, skapar vetandet och även 

uppväcker mening. Den mänskliga intersubjektiviteten måste förstås i termer av samordnad 

handling och samstämmighet snarare än i termer av egenskaper eller omständigheter. Enligt 

von Wright skapas individuell erfarenhet inom varje relation till andra individer och denna 

erfarenhet kommer dessutom alltid att uppvisa en emotionell aspekt. Erfarenhetsprocessen är 

vidare den process i vilken mening skapas utifrån att individerna tillsammans är centrala i 

den. Vill individen veta vem den andre är, måste individerna ovillkorligen mötas genom 

språket och handlingen, detta eftersom det är i de mellanmänskliga mötena som individerna 

framträder. Individen blir någon först tillsammans med andra handlande individer. Ursprunget 

till människors individualitet finns att upptäcka i kommunikationen mellan människor där 

intersubjektiviteten blir till en kommunikativ process av meningsskapande. Till det 

relationella perspektivet kopplar von Wright senare samman begreppet Homo aperti, den 

öppna människan. Detta leder till att individen istället för att rikta uppmärksamheten inåt mot 

sitt eget medvetande, riktar uppmärksamheten mot medvetenheten mellan individerna. 



 

  13 

Tonvikten ligger nu inte på individen själv utan på de relationer som individen ingår i. Genom 

detta blir det möjligt att se individens själv som konstituerat utifrån en inre dialog i termer av 

både ”jag” och ”mig”. Moira von Wright (2003) belyser vidare att varje pedagogisk situation 

kännetecknas av en kommunikation och ett lärande. Situationen blir en framåtgående social 

process i handling. Inom den sociala situationen sker ett skifte från imitation till konstruktion, 

vilket leder till att individerna inte härmar, kopierar eller tar emot utan istället förhåller sig 

rekonstruktiv och interaktivt. I det relationella perspektivet kan inte individen en gång för alla 

fastställa vem den andre individen är, utan här ses mötet som en ständig process i förändring. 

Moira Von Wright (1997) beskriver vidare att hon, i likhet med moderna socialisationsteorier 

starkt betonar betydelsen av interaktionen mellan många olika faktorer och betraktar individen 

som både en mottagare och en förändrare av det sociala systemet.  

    Von Wright (2003) betonar vidare betydelsen av att kunna växla perspektiv även om detta 

medför att individen utmanar sina vanor och föreställningar. Förmågan att distansera sig från 

sina egna förutfattade meningar i det privata livet blir i yrkesrollen en viktig aspekt för att 

kunna göra en perspektivväxling utifrån elevens synsätt och situation. Von Wright (2003) 

påpekar vidare att kommunikationen mellan individer omfattas av en helhet, inte enbart det 

språkligt uttalade. Om förståelsen av kommunikationen avgränsas till enbart det verbala 

samtalet riskerar det att i förlängningen leda till ett förnuftigt och intellektuellt synsätt. Här 

blir det av vikt att individen inte begränsar sig till de kognitiva och verbala aspekterna och 

utelämnar de omvårdande aspekterna av det pedagogiska mötet. En förutsättning för 

gemensam handling är förmågan att kunna sätta sig in i en annans situation, att ta den andres 

perspektiv och attityd, vilket bidrar till att kunna ana den andres handlingar och till att kunna 

reflektera över vad som sker i mötet och under samtalet.  

    Slutligen beskriver Moira von Wright (2003) vad rekonstruktionen av Meads teori och 

vändningen mot det intersubjektiva får för konsekvenser för bemötandet av eleven. Följderna 

kan ses som följande: 1. Att det utifrån möten inom skolan aldrig kan fastställas om elevens 

subjektivitet, inte på förhand, men heller inte utifrån undervisningssituationer. 2. Att den 

individ som möter eleven ingår i en meningsskapande social situation vilken innebär att denna 

bidrar till att konstruera och upprätthålla de båda deltagarnas subjektivitet. 3. Att det därav är 

betydelsefullt att den som möter eleven kan uppvisa reflexiva kvaliteter och utmaningar, och 

att det även finns tal- och handlingsutrymme för eleven. Samt slutligen 4. Att de vilka möter 

eleven inte enbart själva i förväg kan bestämma hur möte och samtalet kommer att bli, det är 

istället deltagarna gemensamt som skapar situationen och kan bjuda på det oväntade och 
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överraskande. Det går aldrig att i förhand bestämma och föregripa vad som kommer att 

utvecklas inom ett möte eller samtal. 

 

Johan Asplund 

Johan Asplunds socialpsykologiska perspektiv blir intressant för föreliggande studie då flera 

av Asplunds centrala begrepp kan tänkas uppstå inom relationen och interaktionen mellan 

kurator och elev. För att inledningsvis komma närmare in på Asplund begrepp social 

responsivitet måste det först ses till det moderna samhällets framväxt. Asplund (1992) tänker 

sig att den sociala responsivitetens urholkning är ett resultat av samhällets utveckling. Genom 

urbanisering, sekularisering, kommersialisering och marknadsekonomi har individen blivit 

avskuren från den sociala yttervärlden. Det moderna samhället har enligt Asplund tyglat den 

sociala responsivitet och de informella och personliga beteendena har i hög grad begränsats. I 

nutid anses individen vuxen först då hon är socialiserad och inskränkt i sin sociala 

responsivitet. Den moderna utvecklingen kan ses ha fråntagit människan en stor del av den 

allmänna svarsbenägenheten och numera måste svaren komma i accepterade uttryck.  

    Med social responsivitet avser Asplund (1992) ett socialt gensvar som en primär 

kommunikation. Alla människor har en grundläggande och en elementär svarsbenägenhet att 

respondera på stimuli. Således uppstår då en kommunikation mellan individer när dessa möts 

socialt i vardagen. Situationen innefattar minst två personer och benämns vidare som ett 

omedelbart responsorium inom vilket responserna kommer direkt på stimulansen, svaren får 

dock inte vara förutsägbara och måste föregås av kognitiv tankeverksamhet. Responsivitet 

handlar inte enbart om att svara på stimuli utan även om att individer skapar förutsättningar 

för en social interaktion, exempelvis genom att ställa en fråga som kräver ett svar från en 

annan person, vilket bidrar till att de båda startar en konversation. På så sätt hålls den sociala 

interaktionen vid liv genom att två individer upprättar och bevarar en responsiv hållning till 

varandra. 

    Asplund (1992) beskriver att den konkreta socialiteten är när individer står ansikte mot 

ansikte med varandra och när responsiviteten är förankrad och målinriktad. Den sociala 

responsiviteten föregås då inom ramen för en specificerad aktivitet. Där responserna inom 

samtalet är förankrade och hänvisar till något utöver individerna, samtidigt som responserna 

innefattar känslor utifrån de båda individerna. Denna konkreta process fortsätter sedan tills 

målet är uppnått och svänger efter det till att hitta nya målinriktade utvecklingar. Den sociala 

responsen kan sägas förnya sig själv med tiden och någon risk för utbränning föreligger inte. 

Här inom påpekar Asplund dock att även den konkreta socialisationen kan bli problematisk 
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med konflikter, samt bli monoton med asocial responslöshet som resultat. Asplund (1992) 

beskriver vidare att den abstrakta socialiteten inte innefattar någon målinriktad verksamhet 

med ett högre syfte, inte är i stånd att förändra världen eller lösa problem. Den sociala 

responsiviteten handlar då inte om något annat än sig själv, responserna är helt enkelt rena 

responser och saknar förankring. Här inom blir även känslorna innehållslösa och oväsentliga. 

Interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser medför vidare inga som helst känslor utan 

utgörs av känslolöshet. Jansson (1995) beskriver utifrån Asplund hur den abstrakta 

socialiteten sammanfaller med människans övergång från kollektiv varelse till individuell 

varelse. I den abstrakta socialiteten, utifrån individualiteten, framstår individen som skild från 

samhället och där omgivningen består av fakta och ting. Likväl fortlever den konkreta 

socialiteten utifrån kollektivet kvar inom den abstrakta socialiteten, fast i en mer begränsad 

form. Det sociala och avancerade responsoriet kan i nutid ses ske inom ramen för det moderna 

samhället. 

    Asplund (1992) beskriver vidare dessutom att det finns två vägar för den sociala 

responsiviteten inom den abstrakta socialiteten. Den kan fortleva i sin mer eller mindre 

meningslösa form, eller så kan den upphöra och således slå över i motsatsen, asocial 

responslöshet. Asplund förtydligar här dock att individen alltid kommer att vara både den 

konkreta och abstrakta samhällsvarelsen samtidigt. I samband med detta synsätt läggs här 

betoningen på ”rollens” betydelse, så fort individen uppfattar sig som en rollinnehavare 

istället för en konkret person kommer denna att övergå till en abstrakt samhällsvarelse. Här 

påpekar Asplund att detta är precis vad som har inträffat. I motsats till föregående samhälle 

där individen till största del ägnade sig åt arbetet, ägnar individen sig i dagens samhälle 

likaväl till att spela abstrakta roller. Men så länge den konkreta sidan dominerar över den 

abstrakta sidan riskerar individen inte att drabbas av utbränning. Asplund (1992) beskriver att 

i samband med den moderna utvecklingen har också individens psykiska och sociala miljö 

blivit överbelastad. Individen har då som försvar utvecklat en intellektuell hållning och 

orientering vilken mynnat ut i likgiltighet. Asocial responslöshet har således fått ytterligare en 

grund för att utvecklats.  

    Ovanstående tillstånd benämner Asplund som utbränning, där även konkret och abstrakt 

socialitet innefattas. I grunden för utvecklandet av utbränning ligger den sociala interaktionen 

och hur denna genom samhället blivit störd. I samband med utbränning medföljer tre 

specifika symtom, emotionell utmattning, depersonalisering samt nedsatt prestationsförmåga. 

Asplund väljer dock den förstnämna, emotionell utmattning som kärnan i utbränningen. 

Genom emotionell utmattning sker ett känslobortfall hos individen och denna blir helt 
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likgiltig inför sin motpart. Likgiltigheten utvecklas enligt Asplund i lika hög grad inom som 

utom individen, utbränning skapas och finns i den interpersonella sfären mellan människor. 

Vidare kommer likgiltigheten inte abrupt utan snarare är likgiltighet något som individen 

växer in i under en längre tid. Asplund (1992) beskriver vidare att det är frånvaron av 

feedback som förorsakar utbränning. Med feedback avses att individer måste få respons på att 

de existerar och lever, samt bekräftelse över sådant de utför i sina arbeten. Här menar Asplund 

att frånvaro av feedback i sin tur leder till att den utsatta individen själv upphör att respondera 

på andra människor, samt att känslolivet hos individen, vilket i sin tur är feedback, då 

försvagas för att slutligen dö ut helt. Det är när individen inte längre får emotionella gensvar 

på sig själv som den egna emotionaliteten minskar. Utbränning uppstår således när den 

sociala responsiviteten försvinner och ersätts av asocial responslöshet. Det är här Asplund 

kopplar ihop utvecklingen av det moderna samhället med den ”nakna” individen. Människan 

har blivit en abstrakt samhällsvarelse, vilken drabbas av utbränning.  

    Enligt Asplund (1992) är den asociala responslösheten till skillnad från den sociala 

responsiviteten kulturbunden. Medan det sociala är medfött och kommer av sig självt, är det 

asociala ett inlärt beteende eller ett beteende som individen väljer att anta. Genom kulturen 

formas individens beteenden samtidigt som de elementära formerna för interaktion förändras 

och lärs in på nytt för att passa det moderna samhällets krav bättre. Det är detta utvecklande 

från konkreta beteenden till avancerade beteenden som Asplund refererar till när han talar om 

den social responsivitetens urholkning i det moderna samhället. Asocial responslöshet är 

således ett inlärt beteende, kulturbundet, och tar vid där den sociala responsiviteten slutar. 

Asplund menar emellertid att det kan finnas en form av asocial responslöshet som egentligen 

påvisar social responsivitet, exempelvis syns detta när två individer är så upptagna i sitt 

inbördes samtal att de inte lägger till märke andra sin omgivning eller medvetet väljer att inte 

ta kontakt med dem. Asplund (1992) menar vidare att det finns en dialektik mellan social 

responsivitet och asocial responslöshet i det sociala livet. Människan växlar ständigt mellan 

att tillämpa social responsivitet och asocial responslöshet i vardagslivet.  

    Enligt Asplund bör det slutligen tilläggas att den asociala responslösheten egentligen föds 

ur den sociala responsiviteten, detta eftersom individen först måste rikta sin uppmärksamhet 

(socialt) åt ett objekt, för att vid ett senare tillfälle välja att inte rikta uppmärksamheten 

(asocialt) åt objektet. Jansson (1995) beskriver utifrån Asplund det avancerade responsoriet 

och menar att ett professionellt samtal alltid är kontextbundet samt att deltagarna inom 

samtalet alltid har förmåga att respondera, anpassa sig och välja sitt sammanhang. Jansson 

belyser att Asplund blir användbar eftersom de elementära formerna för samspel förekommer 
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inom all interaktion. Kuratorn och eleven är människor och som sådana också responsiva 

varvelser. Oberoende av tidigare erfarenheter eller habitus kommer de att vara inbegripna i ett 

och samma responsorium. Individerna kommer alltså att på ett elementärt plan anpassa sig till 

den interaktion som de är inbegripna i, och utifrån denna anpassning kan de tillsammans 

bygga en egen kontext där en möjlig förändring kan komma till stånd. 

 

 

Metod 

 

Hermeneutisk ansats 

Hermeneutik kan både ses som en filosofi om förståelsens villkor som en benämning för en 

forskningsansats med tolkning som analysredskap. I föreliggande uppsats beskrivs främst den 

vetenskapsteoretiska hermeneutiken. Allwood och Erikson (1999) betonar att det 

övergripande syftet med hermeneutiken är att frilägga mening och betydelse. Själva 

tolkningen blir då ett redskap för att förstå forskningsmaterialet bättre. Syftet att arbeta med 

intervjumaterialet utifrån synen av en text är att det inom texten finns en meningsbärande 

struktur och det är den meningen som forskaren inom hermeneutiken vill nå. Utgångspunkten 

blir att textens innebörd är oklar och därmed måste bearbetas och tolkas. 

    Hermeneutiken fortgår främst inom det humanvetenskapliga området och vänder sig mot 

ett naturvetenskapligt ideal som tenderar att negligera det mänskliga beteendets verkliga 

innebörd och mening. Föregångaren av hermeneutiken Friedrich Schleiermacher var den som 

först betonade värdet av den ”hermeneutiska cirkeln”. Inom denna cirkel betonas del och 

helhet, samt hur delarna relaterar till varandra i den helhet som de befinner sig inom, en helhet 

som då möjliggör förståelsen av varje enskild del. Inom senare hermeneutik har den 

”hermeneutiska cirkeln” mer kommit att liknas vid en spiral och syftar till att belysa 

processen där tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan forskarens förförståelse och 

de nya erfarenheter som forskaren möter. I denna process skapas kontinuerligt ny förståelse 

som således förändrar forskarens förförståelse, vilket i sin tur leder till nya tolkningsansatser. 

Det är genom vår förförståelse som vi kan urskilja ett sammanhang och skapa oss en 

fördjupad insikt i det fält vi valt att studera. Vid texttolkning, i detta fall föreliggande studies 

utskrivna intervjuer, blir helhetsbilden beroende av den bild som vi finner i de enskilda 

delarna. Därav kommer vi att bryta ned intervjuerna och centrera dem kring teman, vilket är 

utförligare beskrivet under det senare avsnittet om tillvägagångssätt. Viktigt blir här att för att 

senare kunna motivera tolkningen av texten som helhet, så måste forskaren hänvisa till 
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tolkningarna av de olika avsnitten i texten. Vidare kan föreliggande studies tillvägagångssätt 

ses i ljuset av Paul Ricoeur som betonar att för att nå djupare förståelse av det studerade så 

måste forskaren djupgående förklara sin text samt leta efter dolda innebörder i texten. 

Tidigare forskning och teoretiska konstruktioner ska då främst användas som nycklar för att 

öppna upp för ny förståelse. Här kan forskaren göra en strukturanalys där det gäller att 

strukturera om texten för att nå innebörder som ligger under ytan, för att sedan låta de delar 

som verkar ha beröringspunkter med varandra föras ihop till mer sammanhängande enheter, 

något som även till föreliggande studie beskrivs under senare avsnitt om tillvägagångssätt. 

Hermeneutik syftar vidare till förståelse och inte förklaringar, forskaren söker inte efter 

absolut sanning eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan 

sanning. Föremål för tolkningen är istället meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som 

är skapade av människan.  

    Inom kvalitativ undersökningsmetod är det av vikt att finna subjektiva utsagor och 

narrativa skildringar. Fastän det rör sig om subjektiva utsagor kan det dock antas finnas en 

äkthet eller pålitlighet så länge tolkningarna av verkligheten, det vill säga det man valt att 

studera, går att beskriva. Hermeneutik innebär därmed att forskaren tolkar informantens 

uttryck för olika föreställningar om hans eller hennes verklighet och placerar dessa i en 

kontext som ökar förståelse för informantens livsvärld. Hermeneutik uppfyller här sitt syfte av 

fördjupad förståelse och inte enbart till att ge förklaringar i orsak-verkan samband (Allwood, 

Erikson, 1999). En hermeneutisk ansats passar även föreliggande studie väl eftersom studien 

avser att avtäcka och förstå ett sammanhang som är större än de enskilda beskrivningarna. 

Bilden som kuratorerna beskriver och vill förmedla kommer inte att visa sig genom att enbart 

summera varje enskilt yttrande. Dessa måste istället tolkas till en större helhet som då kan 

ligga till grund för de enskilda yttrandena.  

    Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av intervjuanalys ”ad hoc metoden”, vilken 

tillåter ett flexibelt tillvägagångssätt, där olika angreppssätt och tekniker används för att skapa 

mening i intervjumaterialet. Föreliggande studie använder sig vidare av en dubbel 

hermeneutisk tolkningsanalys med teoretisk tolkning. Föreliggande studie utgår vidare ifrån 

en explanativ metod, beskriven av Rosengren och Arvidsson (2002). Studiens syfte är således 

att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse och ökad insikt i samtalsrelationen 

mellan skolkurator och sökande elev, samt vilka förutsättningar som enligt skolkuratorerna 

måste föreligga för ett givande möte. Utifrån föreliggande studies resultat kommer det 

emellertid inte vara möjligt att dra några generella slutsatser eftersom ett representativt och 

generaliserbart urval inte kommer att vara tillgodosett. En förutsättning för hermeneutisk 
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forskning är enligt Allwood och Erikson (1999) insamlandet av ett gediget och omfattande 

material för att kunna dra slutsatser utan att tillgripa för stor generaliseringsgrad. Slutligen bör 

det nämnas att en anledning till att hermeneutiken uppfattas som svårtillgänglig är eftersom 

det inte finns några enkla beskrivningar eller lösningar på hur hermeneutisk forskning bör 

bedrivas. 

 

Förförståelse 

I samband med metodvalet av en hermeneutisk ansats blir det nödvändigt att lyfta fram 

betydelsen av vår egna förförståelse. Hermeneutiken kan anses vara starkt beroende av 

förförståelsen. Individens förförståelse skapas utifrån dennes förvärvade och sammanlagda 

erfarenheter om världen, samt den inlärda kunskapen. Inom förförståelsen ligger även 

individens egna värderingar, förutfattade meningar och ståndpunkter. Alvesson och Sköldberg 

(1994) belyser genom sina resonemang att forskaren genom reflektion bör kartlägga hur det 

egna engagemanget samspelar med den forskning som ska genomföras. Thomsson (2002) 

tillägger att den förförståelse som forskaren bär med sig alltid samspelar med omgivningen i 

en ständigt pågående process. Förförståelsen kommer således aldrig att bli en stabil och 

avslutad process. Ovanstående kan även ses i ljuset utifrån Hans-Georg Gadamers begrepp 

horisont-sammansmältning, den ”hermeneutiska cirkeln” samt det som Gadamer beskriver 

som verkningshistoria där forskaren alltid, även när denna anstränger sig för att vara objektiv, 

påverkas av tidigare erfarenheter. Den förförståelse som beskrivs av individen och som 

används för att uppfatta och förklara världen kommer oundvikligen att föras med in i 

forskningssammanhang.  

    Fördelarna med att sammanställa vår förförståelse ligger således i att detta ger en möjlighet 

till insikt i hur vi som författare till studien uppfattar och tolkar kuratorernas utsagor. 

Sammanställningen av förförståelsen behöver inte med nödvändighet leda till att forskaren 

kommer närmare sanningen, däremot kan ett klarläggande av förförståelsen upplysa om hur 

individerna inom forskargruppen förhåller sig till det fenomenet som de har valt att studera 

samt hur de utifrån sig själva analyserar och uppfattar fenomenet. För att kunna behålla ett 

tämligen objektivt förhållningssätt till det som studeras är det av betydelse att öka 

självmedvetenheten om hur man känner och tänker inför det som avses studeras. Smith (2005) 

betonar att forskaren aldrig kan bli helt objektiv samt att individen som studeras aldrig kan 

utgöra ett fastställt objekt utan alltid kommer att visa sig som ett subjekt bärandes av 

erfarenhet. Genom nedanstående redovisning av förförståelsen kan vi öka vår medvetenhet 

samt belysa våra egna tolkningsramar och hur dessa kan komma att färga både analysen som 
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senare resultat. Inför föreliggande studie kan vår förförståelse redogöras för på följande sätt: 

Vi tänker oss att kuratorernas arbetserfarenhet som byggts upp genom åren av verksamt arbete 

är ytterst betydelsefullt för hanteringsförmågan av det nuvarande arbetet. Detta ser vi som en 

konsekvens av att nyutexaminerade kuratorerna genom sin utbildning upplever en bristande 

kunskap om samtalsprocessers dynamik. Likaså tänker vi oss att kuratorerna upplever större 

kännedom om social utredning än om psykologiska aspekter av människans natur. Något som 

vi tror att kuratorerna tillgodogör sig först via senare vidareutbildning. Genom detta tänker vi 

oss vidare att arbetet som kurator, svårbemästrat eller enkelt, till stor del är beroende av 

kuratorns egen personlighet och privata människosyn. Vi utgår vidare från att dagens 

kuratorer möter allt svårare samtal med en allt mer komplicerad problematik, vilket då kan 

tänkas leda till att kuratorerna möter en verklighet vilken de inte varit fullt beredda och 

rustade för att möta. Vi tror vidare att kuratorer idag i högre grad känner sig utsatta och 

stundtals även otrygga i sin arbetssituation. Utsattheten består enligt oss i känslor av hot mot 

den egna fysiska existensen, samt kränkningar av den psykiska sfären. Viktigt att betona är att 

vi inte tror att detta är situationer eller upplevelser som kontinuerligt inträffar och infinner sig 

hos alla kuratorer. Istället rör det sig om enstaka fall i kuratorns hela yrkesverksamma liv, 

men som likväl kan sätt spår och prägel över hela det fortsatta arbetet. Inom ovanstående tror 

vi likväl att det kan uppkomma känslor av maktlöshet hos kuratorerna, där de även upplever 

sin situation som opåverkbar och sin förmåga att verkligen hjälpa som stundtals begränsad. 

Något som vi på liknande sätt knyter till varje kurators personlighet.  

    Vi tror likväl att kuratorerna upplever många positiva mellanmänskliga möten där de 

upplever en genuin förmåga av att kunna utgöra ett stöd, samt att de genom detta känner en 

genuin glädje inför sitt arbete. Vidare består vår förförståelse av att vi tänker oss att det finns 

kuratorer som uppvisar svårigheter i att avgränsa sin roll gentemot den ungdom som söker 

hjälp. Därmed sker ett gränsöverskridande som leder till att kuratorn förlorar sin 

samtalsbaserade roll och då även sin förmåga att behandla och stötta på ett adekvat sätt. 

Slutligen tror vi kuratorernas dagliga situation stundtals kan upplevas som stressfylld där det 

då skapas brist på tid inför varje möte. Kuratorn kommer således att få upplevelser av att inte 

kunna ägna varje enskilt samtal den tid som önskas för att samtalet ska bli stödjande och 

hjälpen tillfredsställande. Konversationen inom samtalet kan således ses bli lidande. 

 

Val av metod 

Föreliggande studie använde sig av ansatsen utifrån kvalitativ undersökningsmetod och en 

hermeneutisk tolkningsansats. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig väl för studier rörande 
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upplevelser och leder här inom till fördjupad förståelse. Genom den kvalitativa ansatsen 

kunde föreliggande studie via intervjuer fånga och spegla subjektens åsikter, erfarenheter, 

upplevelser och känslostämningar på att mer genomgripande sätt än vad som möjliggjorts 

genom en kvantitativ ansats. Inom den kvalitativa ansatsen fanns vidare möjlighet till en 

semistrukturerad intervjuguide, här inom fick intervjudeltagarna själva utrymme till att berätta 

om sina upplevelser, utan att de kände press eller styrning utifrån intervjuledaren. 

Intervjuformen gjorde vidare att intervjuerna blev mer lättflytande och otvungna till sin natur 

där etiskt svåra och besvärliga frågor kunde undvikas eller beröras på ett enklare och inte så 

utmanande sätt. Kuratorerna fick själva berätta och kunde fritt välja hur samtalet skulle 

gestaltas och fortskrida. Inom den semistrukturerade intervjun skapades även möjligheten till 

att fånga och få en uppfattning om vad kuratorerna själva tyckte var viktigt och värt att 

samtala om, men med följdfrågor som en möjlighet för fördjupning och riktning i intervjun. 

Den hermeneutiska tolkningsansatsen passade föreliggande studie väl då studien syftade till 

att frilägga mening och vad som var av betydelse för kuratorerna själva. Utifrån 

intervjumaterialet blev den hermeneutiska ansatsen redskapet för att bättre förstå studiens 

insamlade forskningsmaterial. Betoningen på den ”hermeneutiska cirkeln” med kopplingarna 

mellan del och helhet som relaterade till varandra kom tydligt att tillämpas och åskådliggörs 

vid bearbetningen av intervjumaterialet via de teman som den semistrukturerade 

intervjuguiden erbjudit. Här inom kom även förförståelsen hos oss som uppsatsförfattare att 

formas efter de nya erfarenheter som vi genom intervjumaterial påträffat. Det blev då denna 

process som förde fram ny förståelse hos oss, en förståelse som vidare kom att användas för 

nya tolkningsansatser.  

    Den hermeneutiska tolkningsansatsen blev vidare ett bra metodval för föreliggande studie 

eftersom den syftar till ökad förståelse och inte till att i någon högre grad generera 

förklaringar. Istället lade föreliggande studie fokus på subjektiva utsagor och narrativa 

skildringar hos kuratorerna, vilket passar väl då studien utifrån ett individperspektiv önskar 

erhålla djupare förståelse och ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkuratorn och sökande 

elev, samt vilka förutsättningar som enligt skolkuratorerna måste föreligga för ett givande 

möte. Det kvantitativa metodvalet vilket generellt associeras till olika former av 

kvantifierbara undersökningar, såsom statistiska undersökningar blev för föreliggande studie 

ineffektiv då dessa inte tar hänsyn till det enskilda subjektets upplevelse eller berättelse. 

Istället syftar den kvantitativa metoden till att sammanställa ett stort antal svar och då kunna 

dra generaliserade slutsatser och orsakssammanhang. Detta är något som i mindre 

utsträckning görs inom den kvalitativa ansatsen då det mindre antalet deltagare inte kan ge 
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stöd för statistisk mätning eller signifikanta samband (Allwood och Erikson, 1999). Istället 

sökte föreliggande studie en ökad insikt och fördjupad förståelse för relationen mellan 

skolkurator och sökande elev, samt vilka förutsättningar som enligt kuratorn måste föreligga 

för att det ska komma till stånd ett genuint möte. 

 

Urval 

Urvalet till föreliggande studie grundade sig på kuratorer från både gymnasieskolor och 

högstadieskolor inom Hallands län. Valet av kuratorer på respektive skola gjordes utifrån ett 

slumpmässigt tillgänglighetsurval. Det blev således de kuratorer vilka först tillfrågades och 

som hade möjlighet att delta i studien som valdes ut för vidare intervju. Urvalet av kuratorer 

blev följaktligen inte påverkat utifrån uppsatsskrivarna, mer än kravet att kuratorn vid tiden 

för intervjun skulle vara verksam inom högstadieskola alternativt gymnasieskola. Inga krav 

om viss tid av yrkeserfarenhet eller grundläggande socionomutbildning ställdes på 

kuratorerna. Istället mottogs tacksamt kuratorer vilka även hade en kortare yrkeserfarenhet, 

detta för att kunna spegla betydelsen av erfarenhet av samtalsprocessen i arbetet. Emellertid 

var det mycket viktigt att kuratorn hade en anställning som kurator och inte som annan 

professionell samtalare, exempelvis sjuksköterska med vidare samtalsutbildning. För 

medverkan i studien ställdes heller inga krav på en viss nivå av anställningsgrad. Tio stycken 

kuratorer valdes slutligen ut till att delta i framförliggande studie och av dessa vad alla tio 

kvinnor. Åtta av kuratorerna arbetade på gymnasienivå och två arbetade inom högstadiet. 

Åldern på intervjupersonerna var mellan 30-57 år, och tiden de varit verksamma och arbetat 

som skolkuratorer var mellan 0,5-17 år, med ett samlat snitt av yrkeserfarenhet på 5,35 år. Tre 

av kuratorerna var anställda på heltid, fem av kuratorerna var anställda på 75 procent och två 

av kuratorerna på 60- respektive 50 procent. Samtliga kuratorer deltog utan någon ersättning, 

istället erbjöds de att få ta del av den färdiga uppsatsen om de så önskade. 

 

Tillvägagångssätt 

Inför föreliggande studies urval kontaktades tio kuratorerna direkt via telefon. Kuratorerna 

fick via samtalet en kortare presentation av studiens syfte och av oss som författare, samt hur 

framställningen i studien var tänkt att gestaltas. Efter denna presentation tillfrågades 

kuratorerna om de kunde tänka sig att deltaga genom en intervju. Inom samtalet presenterades 

då även användandet av en semistrukturerad intervjuguide. De kuratorer vilka önskade kunde 

också få intervjuguiden i förväg några dagar innan genomförandet av intervjun. Vid varje 

intervjutillfälle var det endast en intervjuledare och en kurator närvarande, detta eftersom vi 
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önskade förhindra en spänd och konstlad situation där kuratorn ställdes inför flera intervjuare. 

Vid ett intervjutillfälle intervjuades dock två kuratorer samtidigt och intervjutiden utsträcktes 

då till 75 minuter istället för den vanliga intervjutiden av 50 minuter. Intervjuplatserna 

bestämdes vidare av kuratorerna för att på så sätt kunna ge dem möjlighet att få känna sig 

bekväma under intervjuerna. Det blev för alla kuratorer naturligt att genomföra intervjuerna 

på sina egna samtalsrum. Vi valde även att vara flexibla i valet av tider för intervjuerna, detta 

med hänsyn till kuratorernas eget arbetsschema som generellt är mycket tidsbundet och 

planerat. Innan varje intervju informerades intervjupersonen vidare om konfidentialiteten, att 

intervjun skulle spelas in, samt hur intervjumaterialet sedan var tänkt att användas. 

     Föreliggande studie har som tidigare nämnts använt sig av en semistrukturerad 

intervjuguide för att kunna lämna utrymme för en flexibilitet under intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt öppnar för möjligheten att under intervjutillfället kunna ställa fördjupande 

följdfrågor för att nå en djupare insikt i vad informanten berättar och önskar förmedla, vilket i 

sin tur leder till ett berikat intervjumaterial. Styrkan i valet av den semistrukturerade 

intervjuformen ligger vidare i att informanten självmant kan välja att beröra specifika 

samtalsämnen, vilka då sedan med enkelhet kan följas upp och vidareutvecklas under 

intervjun då frågorna inte ordnas efter ett bestämt system. Föreliggande studies teman baseras 

på de två frågeställningar som försöker fånga aspekter av vilka förutsättningar som enligt 

skolkuratorer måste föreligga för ett givande möte, samt hur samtalsrelationen till sökande 

elev gestaltas, vilket innebär att det finns en rad olika aspekter att ta hänsyn till och försöka 

fånga under intervjuerna. För att lättare kunna beröra olika aspekter av kuratorernas relationer 

till sökande elever har vi delat in intervjuguiden i olika tema. Vid sidan av varje intervjutema 

ges en kortare presentation av det innehåll som varje tema varit avsett att försöka fånga och 

spegla. De olika temana i intervjuguiden har varit följande:  

 

– Arbetssituation av samtal: Hur upplever kuratorerna sin arbetssituation av samtal och 

vilken samtalsform eftersträvas av kuratorerna. Vilka samtal 

möter kuratorerna från sökande elever och hur ser dessa 

samtal ut. Hur ser kuratorerna på den relation som byggs 

upp med eleven, samt vilken typ av relation eftersträvas. 

 

– Problematik:  Vilken är den främsta problematik hos eleverna som 

kuratorerna möter, samt hur handskas kuratorerna med 

denna problematik. 
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– Känslor och reaktionen: Vilka känslor och reaktioner väcker arbetssituationen av 

samtal och den problematisk som kuratorerna möter hos den 

sökande eleven. Samt hur värderar kuratorerna den egna 

personlighetens betydelse. 

 

– Människosyn: Hur ser och värderar kuratorerna människan och individen 

som söker hjälp, samt vilken grundsyn och vetenskaplig 

teori sällar sig kuratorerna till. 

 

– Upplevd kunskap: Hur bedömer kuratorerna sin kunskap inför de samtal som 

de möter. Vilka samtal är lättast samt svårast att arbeta med. 

Hur är det med fortbildning, egen tillgång till samtal, samt 

allmän erfarenhet.  

 

– Engagemang:  Hur beskriver kuratorerna sin hängivenhet inför sitt yrkesval 

och vad bidrar denna med. Vad händer när kunskapen inte 

upplevs som god nog för behandlande samtal. 

 

– Framtidssyn: Vilka möjliga vägar till förbättring hos sig själva kan 

kuratorerna se, samt vilka önskningar om förändring inför 

framtiden ser kuratorerna. 

 

Dessa sju övergripande intervjuteman har som syfte att fånga och sprida ett större ljus över 

våra två inledande frågeställningar, som avser att täcka upp studiens övergripande syfte. 

Genom dessa intervjuteman kommer flertalet infallsvinklar och nyanser inom 

frågeställningarna att framträda, klarläggas och beröras. Genom användandet av en 

semistrukturerad intervjuform får intervjupersonerna själva utrymme till att berätta om sina 

upplevelser utan att känna press utifrån intervjuledaren. Formen för intervju passar även 

föreliggande studies syfte med samtalsrelationen i fokus väl. Här framkommer även 

möjligheten till att fånga och få en uppfattning om vad intervjupersonerna själva tycker är 

angeläget och värt att framlyfta, men med följdfrågor som möjlighet för oss som 

intervjuledare. Efter genomförda intervjuer transkriberades varje intervju för sig. De utskriva 

intervjuerna redigerades sedan ner i mindre delar som formades kring varje intervjutema. 
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Textmaterialet kring de sju temana ordnades sedan upp i fyra större sammanhållna grupper, 

och blev så som de presenteras i resultatet. Vissa citat har i resultatet ändrats från talspråk till 

skriftspråk för att öka textens läsbarhet. 

 

Etiska aspekter 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) beskriver att de etiska aspekter som ställs på 

forskaren idag oftast finns inbyggda i forskningsprocessen. Likväl har de etiska kraven ofta 

sin förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar som exempelvis ärlighet 

och sanningssägande. Författarna beskriver hur det inom forskningen ställs krav på såväl 

kvalitén i det arbete som produceras som på integriteten hos forskaren. Ett reflekterat etiskt 

förhållningssätt och agerade utifrån forskarrollen är därmed av yttersta vikt. Vid granskning 

av de etiska aspekterna kring föreliggande studies genomförande ligger betoningen främst på 

konfidentialiteten. Kuratorns yrke och situation kräver en väl fungerande tystandsplikt 

gentemot eleven. Föreliggande studie har genom sin semistrukturerade intervjuguide avhållit 

sig från frågor om specifika fall av elevvårdsarbete. Istället har intervjuerna riktats in på ett 

generellt beskrivande av elevernas problematik. Något som har varit en förutsättning för 

kuratorernas möjlighet att ställa upp på intervjuerna.  

    Enligt Hermerén (2007) är en av de viktigaste aspekterna intervjudeltagarnas anonymitet 

och deras möjlighet till integritet. Detta innebär att forskaren alltid strävar efter att hålla 

konfidentialiteten gentemot deltagarna oavsett hur marginaliserat eller betydelsefullt 

forskningsområdet är. Inom resultatredovisningen innebär detta att individuella uttalanden 

aldrig skall kunna kopplas till eller röja identiteten hos en specifik deltagare. Det finns vidare 

fördelar i att tidigt poängtera detta för intervjudeltagarna då det skapar en trygghetskänsla, 

vilket i sin tur kan leda till att dessa vågar öppna sig ytterligare under kvalitativa intervjuer. 

Något som föreliggande studie tog fasta på.  

    Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) belyser vidare hur förutsättningarna för den 

vetenskapliga studien måste göras tydliga och motiveras. Undersökningen bör uppvisa ett 

tydligt syfte att besvara och tydliga frågeställningar att belysa. Likaså måste forskaren hantera 

de valda metoderna på ett korrekt och kompetent tillvägagångssätt, där det empiriska 

materialet genomgår en systematisk och kritisk analys. Inom detta blir det vidare viktigt att 

den insamlade empirin aldrig förvrängs eller förskönas i syfta att vinna stöd för den uppsatta 

hypotesen. Hermerén (2007) tillägger här att det blir viktigt att behålla en neutral ställning till 

empirin, samt att inte utnyttja den ett sätt så att det får negativa konsekvenser för de 

inblandade. Föreliggande studie har såväl eftersträvat en korrekt hantering av 
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intervjumaterialet, både vad gäller sekretess, anonymitet, integritet som neutral inställning för 

att undvika förvanskning. Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) påpekar slutligen att 

val av metod är avgörande för resultatets värde och karaktär, vilket inte minst gäller för 

samhällsvetenskapen. Inom den senare diskussionen kan således resultatets generaliserbarhet 

komma att stå mot intresset och ”djupet” i deltagarnas utsagor. Intressant nog belyser 

Gustafsson, Hermerén och Petersson vidare att ett vanligt och frestande misstag är att 

överskatta den betydelse som resultatet uppvisar, samt att utvidga dess bärkraft långt utanför 

det område där forskaren funnit att de gäller.  

 

Kunskapsanspråk och validering 

När det gäller kunskapsanspråk och validering utifrån föreliggande uppsats, dess resultat och 

slutsatser måste dessa frågor ses i ljuset av hur det generellt är möjligt att validera kvalitativ 

forskning. Thomsson (2002) beskriver att syftet med förståelsegrundade undersökningar blir 

att öka förståelsen för någonting som det redan finns en viss mängd kunskap om, men där 

denna kunskap räknas som otillräcklig. Undersökningen leder således till att förståelsen ökar 

och att nya aspekter blir synliggjorda. Thomsson påpekar att en kvalitativ studies resultat 

aldrig kan bli slutgiltigt utan enbart genererande av fördjupad förståelse och avtäcka nya 

områden vilka även de kräver vidare fördjupning. Föreliggande studies resultat kommer 

således inte att kunna ses som objektivt eller en gång för alla fastslaget. Istället blir det som 

Thomsson (2002) menar att resultaten verkar för att ge ett bättre underlag för dem vilka 

önskar förstå kuratorernas relation till den sökande eleven samt de förutsättningar som måste 

finnas för att kunna mötas. 

    Kvale (1997) menar att kvalitativa studier kan sträva mot att öka valideringen genom att 

ställa sig kritiska till sina analyser, vara observant på hur forskaren gått tillväga samt att 

granska sitt utgångsperspektiv. Kvale betonar vidare att validering handlar om att forskaren 

har en bra teoretisk föreställning om vad det är som undersöks. Om föreliggande studie är 

valid framgår således om resultatet och diskussionen är välgrundad och hållbar för kritisk 

granskning. Föreliggande studie kan öka validiteten genom att se till att empirin motsvarar 

syftet och frågeställningarna utifrån skapandet av en utförlig intervjuguide. En intervjuguide 

vilken är indelat efter de olika teman som vi önskar beröra under intervjuerna och således nå 

ett relevant underlag. Studiens validitet kan även ökas och försöka garanteras genom att den 

tydligt redovisar alla steg som tas under undersökningen, vilket då påvisar att 

forskningsprocessen har skett på ett relevant och rättfärdigt sätt. Inom föreliggande studie blir 

det viktigt att vi i hög grad tolkar det vi avser och anser oss tolka. Enlig Hartman (1998) kan 
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föreliggande studie vidare uppnå hög reliabilitet, det vill säga hur trovärdigt och tillförlitlig 

undersökningen samt resultatet är, genom att påvisa sambanden och relevansen mellan de 

olika delmomenten i undersökningen. Utifrån Allwood och Erikson (1999) beskrivs en 

cirkulär process för validering utifrån Paul Ricoeur. Med den cirkulära processen avser 

Ricoeur en argumenterande tolkningsakt där valideringen kommer utifrån att forskaren ställer 

alternativa tolkningar mot varandra. Syftet blir då att visa att den valda tolkningen i studien är 

det mest sannolika utifrån konkurrerande tolkningar. Detta förfaringssätt kan även i viss mån 

liknas vid Karl Poppers strävan mot falsifiering. Thomsson (2002) tillägger slutligen att den 

förståelsegrundande forskningen varken syftar till verifiering eller falsifiering och därför bör 

lämna dessa begrepp och strävan efter objektivitet bakom sig. Genom ovanstående olikt 

beskrivna resonemang kan föreliggandes studies tillämpning av den hermeneutiska ansatsen 

ses som ett bra metodval för att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse och 

ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkuratorn och sökande elev. 

 

 

Resultat 

 

Samtalsrelationen mellan kurator och elev 

Resultatet utifrån kuratorerna visar att samtalsrelationen byggs upp av flertalet faktorer och 

består av flera delar. Samtliga av kuratorerna beskrev att den sökande elevens problematik 

inverkar på hur samtalet kommer gestalta sig. Samtidigt beskrev kuratorerna att hur eleven 

söker samtal, på eget bevåg eller via rekommendation, avgör kuratorns aktiva roll i samtalet. 

På motsvarande sätt framlyftes av vissa kuratorer att samtalsstilen påverkas av könsaspekter, 

om det är en tjej eller kille som söker samtal. Slutligen beskrev även kuratorerna att det egna 

valet av samtalsstil och det egna synsättet påverkar hur kuratorn och elevens samtalsrelation 

gestaltar sig.  

 

    Sökande elevers problematik  

Vid inledande samtal om den samtalsrelation som kuratorerna önskade skapa till eleverna 

nämndes främst att det strävas efter olika typer av relationer beroende på vad eleverna söker 

samtal för. Kuratorerna beskrev att eleverna söker hjälp utifrån att de upplever skolan som 

stressande, upplever höga krav på sig själva, att de inte trivs hemma eller har dåliga 

hemförhållanden överlag. Här inom berättade även några kuratorer att elever söker samtal och 

stöd för att föräldrarna ligger i skilsmässa, upplever våld, övergrepp eller missbruk hemma. 
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Vidare beskrevs elever som söker för att de upplever ångestkänslor utifrån olika varierande 

bakgrundsfaktorer som exempelvis oro inför stundande sommarlov, relationsproblem i 

hemmet eller med vännerna, alternativt kärleksbekymmer med partnern. En kurator beskrev 

att det verkar som att verkligheten kommer ifatt en del av de elever som går sista året på 

gymnasiet, och först då upplever de en rädsla inför framtiden. Andra faktorer som benämndes 

vara bidragande var sömnproblem eller övermäktiga krav på sig själv att prestera sitt yttersta, 

samtidigt som det finns få vuxna runtomkring som idag har tid att lyssna på de unga och deras 

problem. En kurator belyste: ”jag tror nog att det är tuffare för de unga idag, jag tänker 

många gånger på alla de här valmöjligheterna som ungdomarna har idag /…/ man ska göra 

så mycket och man ska uppleva så mycket, om man inte kan det, ja då blir livet meningslöst”. 

Vidare berättades om elever som har svårigheter att fungera inom grupp, samt har en svårare 

problematik av social fobi och ibland andra tvångssyndrom. 

     Generellt beskrevs det av merparten av kuratorerna att flickor i högre grad söker för 

relationsproblem, samt för problem med att de inte kommer med i tjejgruppen eller för att de 

upplever att de inte har några närmare vänner. Inom detta beskrevs flickorna, utifrån 

kuratorerna, även vara de vilka i högre grad söker för sviktande självförtroende, även om det 

av två kuratorer påpekades att även killar söker för dåligt självförtroende. Vidare beskrev 

flertalet kuratorer att både flickor och killar söker för att de känner sig deprimerade. Två 

skillnader som kuratorerna överlag lyfte fram var att sökande flickor ofta uppvisar ett mer 

destruktivt beteende mot sig själva medan killarna oftare visar aggression och hamnar i bråk. 

Här inom beskrev en kurator att denna arbetade mycket med att lära ut tekniker för kontroll 

och bemästring av ilskan. En kurator beskrev vidare att det inte alltid rör sig om ilska som 

mynnar ut i rena slagsmål utan även där det blir grova kränkningar som följd. Vidare 

berättade samtliga kuratorer att det finns tillfällen då eleven inte självmant söker upp 

kuratorn. I dessa fallen är det i stället kuratorn som genom olika vägar söker upp eleven och 

ber om ett samtal. Här rör det sig då oftast om att kuratorn genom föräldrar, skolledning, 

lärare eller elevhälsan fått berättat för sig att det finns misstankar om olika former av 

missbruk av hos eleven, eller att eleven på andra sätt ser ut att behöva stöd.  

    Vidare framhölls att elever vilka har hög frånvaro och skolkar mycket ofta blir föremål för 

ett eller flera samtal. Här inom beskrev två av kuratorerna hur eleverna då ofta uppfattas som 

håglösa, energilösa samt att de uttrycker en tristess inför livet. Intressant var vidare att tre 

kuratorer belyste hur antalet samtal och typ av problematik kan variera från termin till termin. 

Således kunde elevernas problematik ses gå i vågor. Följande citat belyser: ”mängden elever 

som inte verkar må riktigt bra har ökat, men antalet elever som hamnar hos mig är periodvis 
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många och periodvis ett mindre antal”. Ytterligare en kurator lyfte fram liknande 

tankegångar: ”olika år är det precis som att nu är det dessa med de problemen och nu är det 

mycket av det här”. Flertalet kuratorer benämnde också vikten av att se till elevens naturliga 

utvecklingsfaser och vad dessa kan innebära för eleven. Här inom poängterades att skolåren är 

en tid av osäkerhet inför den egna utvecklingen eller inför det stundande vuxenlivet. Slutligen 

framlyfte även flertalet av kuratorerna att det finns elever som söker kontakt då de behöver 

hjälp med mer praktiska göromål. I dessa fall rör det sig om ansökningar till CSN för 

studiemedel, ansökningar till socialtjänsten om eget boende etcetera. Ett par kuratorer beskrev 

här även hur de kan använda ansökningar till CSN som en utväg för osäkra och ängsliga 

elever att ta en första kontakt och inleda ett första samtal. Ett samtal som senare genom 

uppbyggandet av relationen kommer att närma sig den egentliga problematiken. 

 

    Gestaltandet av samtalsrelationen  

Vid berättandet om hur kuratorerna försöker skapa och bygga upp en god samtalsrelation med 

sökande elever så beskrev samtliga kuratorer att relationen till stor det blir beroende av den 

problematik som eleven söker för. Samtliga kuratorer framhöll dock att det finns generella 

drag i varje samtalsrelation. Kuratorerna redogjorde för att samtalskontakten ofta rör sig kring 

en stödjande samtalskontakt. En kurator redogjorde här för hur hon anser sig vara inriktad på 

ett lösningsfokuserat perspektiv där hon tillsammans med eleven försöker tänka framåt kring 

vad som hindrar och vad som hjälper eleven. En kurator beskrev uppkommande svårigheter i 

att etablera en kontakt och en samtalsrelation med elever som trycker ned andra elever. Här 

inom så beskrevs vidare att samtidigt som det är svårt att etablera förtroende och tillit inom 

denna relation så ser kuratorn det som en höjdpunk när det väl sker: ”det ligger en utmaning i 

att vinna deras förtroende”. Här inom poängterades även hur viktigt det är att kuratorn kan 

skilja på och betona för eleven att kuratorn inte är ute efter att granska eleven som individ, 

utan istället vill granska och se till beteendet. En kurator beskrev hur samtalsrelationen blir 

mycket lättare att etablera när eleven självmant söker för att denna vill ha en förändring. 

Följande citat belyser: 

 

”Alltså det är ju lättast att arbeta med de här eleverna som vill ha en förändring, de har ju redan 

kommit en stor bit på vägen /…/ de har tänkt att det här vill jag arbeta med eller det här vill jag 

förändra /…/ svårast att arbeta med är de som inte kommit dit och då få dom att inse att en förändring 

hade varit bra”. 
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Flertalet kuratorer framhöll vidare att deras samtal, förutom den stödjande funktionen kan ses 

som utredande samtal med inslag av en hjälpande karaktär, eller kan ses som en variant av 

informerande samtal. Ett par kuratorer betonade även de utredande samtalen som viktiga där 

kuratorn ska försöka göra en kartläggning av vad som hindrar eleven i skolavseenden. En 

kurator framlyfte här att hon kallar sina kortare samtal för punktinsatser där det då finns en 

specifik problematik som de tillsammans snabbt kan lösa. En kurator beskrev att en del av 

hennes arbete rör rådgivning om sömn och mat, samt hur dessa faktorer kan påverka 

skolinsatsen hos elever som känner sig trötta och slutkörda. En annan kurator beskrev hur hon 

arbetar med motiverande samtal när det gäller frånvaro samt tillämpar en del kognitiva 

tekniker när det gäller att bryta negativa tankemönster eller för att skapa reflexion hos    

eleven. 

     Alla kuratorer framhöll vidare att de vid varje inledande kontakt måste göra en avvägning 

eller bedömning av den problematik som eleven söker för. Detta beskrevs som speciellt 

viktigt och samtliga kuratorer poängterade med eftertryck att de inte är några behandlare, eller 

syftar till att bedriva behandling av svårare psykiska tillstånd hos eleverna. Istället handlar det 

här om att slussa eleven vidare till psykiatrisk vård för ungdomar eller socialtjänst. Dock 

poängterades det av flera kuratorer hur svårt det kan vara att dra gränsen mellan ”vanliga” 

samtal och mer terapeutiska samtal. En kurator beskrev dock här att: ”man får rätt snabbt en 

känsla av att det här kan jag inte sitta med själv, utan här måste jag nog försöka hjälpa 

eleven vidare”. En annan kurator beskrev delar av sitt arbete som en typ av motiverande 

samtal. Inom detta rörde det sig ofta om samtal med elever som uppvisar någon slags 

beroende eller om elever som behöver förändra något i sin miljö eller hos sig själva. Här inom 

beskrevs då vikten av en stor taktkänsla som balanserar mellan försiktighet och konfrontation. 

En kurator beskrev i sin tur hur det inom vissa samtal hänt att hon och eleven bjudit in 

föräldrarna till ett gemensamt samtal och sedan sett till att slussa dem vidare till 

familjerådgivning där de haft möjlighet att få bättre hjälp med sina familjesvårigheter, vilket i 

sin tur anfört en lösning även för eleven. 

    Samtliga kuratorer skildrade vikten av att betona samtalskontakten med eleven som frivillig 

samt att främja relationen genom att flera gånger påminna om sin tystnadsplikt. Det betonades 

att det är upp till eleven att bestämma hur många samtal det kan bli tal om, samt när samtalen 

ska upphöra. Merparten av kuratorerna beskrev här inom hur de kollar av med eleven efter 

varje samtal om denna vill komma igen. En kurator beskrev mer ingående att det gäller att 

vara lyhörd inför elevens vilja och önskan. Samtliga kuratorer beskrev vidare hur de med 

vissa elever enbart har ett samtal, medan de med andra elever har tre till fyra samtal, samt 
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med några elever har samtal under en hel termin eller upp till alla tre skolåren. Här inom 

framhölls även hur elever kan återkomma till nya samtal när de känner ett behov av det, 

samtalskontakten kunde här inom bli väldigt sporadisk. En kurator framlyfte speciellt att även 

om det fanns inbokade tider så kunde det bli som så att eleven hörde av sig och bad om en 

tidigare eller senare tid beroende på utvecklingen av den problematik eleven sökt för. Vidare 

nämndes av flera kuratorer att det upprepade gånger händer att elever uteblir från bokade 

tider. Här betonades då att kuratorn så småningom, på ett eller annat sätt, måste ta kontakt 

med eleven och se efter hur det står till med eleven. Samtliga kuratorer beskrev även hur de 

tillsammans med eleven, om denne är inbokad för flera samtal, bestämmer att de tillsammans 

efter tre samtal ska utvärdera och sedan efter det bestämma om vidare samtalskontakt. Ett par 

kuratorer beskrev hur de själva inte direkt tar kontakt med elever som uteblir från planerade 

samtal, medan ett par kuratorer beskrev hur de själva söker upp eleven för att se vad som har 

hänt.  Följande citat belyser: 

 

”Det kan ha varit jag som inte varit bra inom samtalet… det kan vara så att det inte gav någonting /…/ 

men oftast är det som så att det hänt någonting som personen skäms för. Är det något som hänt hemma 

så är de oftast ledsna och kommer hit istället, men är det en beroendeproblematik kan det vara skam 

över att ha tagit igen /…/ det blir viktigt att göra någonting och då måste man söka upp dem”. 

 

Ett par kuratorer framlyfte i sin tur hur de indirekt tog kontakt med eleven genom läraren, e-

post eller andra tillvägagångssätt. Flertalet kuratorer berättade vidare om att mängden samtal 

varierar från period till period. Ibland är kuratorn mer uppbokad med mindre utrymme till 

spontana samtal. Samtidigt som de alltid försöker hålla dörren öppen ifall det händer något på 

skolan eller om det kommer elever som mår extra dåligt och är i behov av snabbt stöd. 

Flertalet kuratorer betonade starkt vikten av att vara flexibel och närvarande i de stunder de 

behövs snabba insatser. Samtliga kuratorer berättade att ett samtal brukar vara cirka 45-

minuter och att detta känns lagom då de inom samtalet hinner med en början, ett mittenparti 

och en avslutning. Inom dessa samtal beskrevs då möjligheten att övergripande se hela 

samtalet med möjlighet att sammanfatta och summera i slutet av samtalet. Flertalet kuratorer 

beskrev att samtal över 45-minuter tenderar att bli för långa och ogripbara, där både eleven 

och kuratorn blir för trötta i slutet av samtalet. Följande citat belyser: ”Det känns lagom för 

idag att sammanfatta, det här kan vi ta upp nästa gång utifrån vad eleven vill /…/ det är bra 

om eleven själv är delaktig i vad vi ska prata om”, eller som en kurator beskrev att hon alltid 

avslutar samtalen med: ”Känns det okej med det här och hur tänker du framåt, samt vad 
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behöver du för att kunna klara av att gå framåt /…/ tycker du att det känns meningsfullt så 

pratar jag gärna med dig fler gånger… men det är helt upp till dig”. Ett par kuratorer 

framlyfte vidare hur samtalen kan bli väldigt olika beroende på om eleven själv kan samtala 

frigående eller om det är som så att kuratorn måste vara mer delaktig inom samtalet och driva 

det framåt med frågor.  

    Vid samtal om hur kuratorerna skapar förtroende och bygger upp samtalsrelationen beskrev 

kuratorerna något olika strategier. Inledningsvis underströk dock alla kuratorer att det tar tid 

att bygga upp samtalsrelationen till eleven så att denna vågar börja berätta om sina 

svårigheter. Ett förtroende sågs här som en grundpremiss för att ett samtal ska kunna få en bra 

effekt. En kurator beskrev att ett sätt att skapa en allians med eleven och bygga förtroende 

med elever som inte vill samtala är att påpeka för eleven att dennes föräldrar eller lärare blir 

lugna av att eleven går i samtal. Inom samtalet kan det då byggas en grund av att samtalen är 

till för att lugna andra och inte är så allvarliga för eleven själv. Här inom identifierades även 

strategier som att låta eleven veta att: ”din mamma och pappa är oroliga för detta och när du 

inte säger någonting gör du mig ännu mera orolig, vi behöver samtala innan vi kan avsluta 

vår kontakt”. Genom detta ansågs det att även eleven fick ansvar och en känsla av att själv 

kunna påverka så att samtalen efter hand kan avslutas. Här inom identifierades det även som 

viktigt att kunna bjuda på sig själv som människa. En kurator beskrev vikten av att inte börja 

samtala om de ”djupa sakerna” på en gång, utan istället försöka hitta någonting som 

intresserar eleven. Här sågs det då även som viktigt att kuratorn kan vara öppen och 

återkoppla till det som eleven finner intressant, samt att samtalet vissa gånger tillåts vara mer 

på ”ytan”. Ett par andra kuratorer berättade hur de kan öppna upp samtalet genom att beskriva 

hur de fått signaler om att exempelvis eleven ser ovanligt trött ut och sedan be eleven berätta 

om hur den tänker kring detta och inledningsvis bygga samtalet kring detta.  

    Som särskilt betydelsefullt poängterade alla kuratorerna hur de aldrig får klanka ner eller 

anklaga en elev. Istället handlar det om att öppna upp samtalet och få eleven att berätta. En 

kurator beskrev hur de ofta får arbeta mycket på tilliten och hur det kan ta flera samtal innan 

de kommer fram till kärnan på problemet. En annan kurator berättade att det är på elevens 

villkor som processerna inom samtalet sker. Arbetet som görs inom samtalen är utifrån 

elevens vilja av att det sker, därför är en av förutsättningarna att eleven har en önskan att 

komma på samtal. Av ett par kuratorer beskrevs vidare att när det rör sig kring 

relationsproblematik så blir samtalen relativt enkla eftersom de inte behöver ”bygga upp” så 

mycket förtroende från eleven, utan eleven ofta mer eller mindre ”lägger det i knäet” på 

kuratorn. En kurator beskrev hur hon ser relationen till eleven: 
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”Relationen bygger på att två stycken har något gemensamt /…/ det blir viktigt att man hela tiden 

kollar av med eleven så att vi är på rätt spår och att det är det här som vi ska prata om. Likaså 

avslutas samtalet med att ta upp vad vi ska tala om nästa gång och sedan så tar man i början av 

samtalet upp att det här bestämde vi att tala om idag /…/ det är viktigt att man hela tiden har dom med 

sig”. 

 

Samtliga kuratorer beskrev även vikten av att skapa ett lugnt rum för eleven och samtalet. Här 

sågs det som mycket viktigt att dörren är stängd och telefonen urkopplad. En kurator belyste 

här med att använda ordet ”fredad zon” som en benämning på där kuratorn och eleven 

befinner sig under samtalen. En annan kurator beskrev hur rummet gör att kuratorn och eleven 

kan stänga ute den stress som finns kring eleven. Flertalet av kuratorerna lyfte även fram 

vikten av att tidigt vara tydlig inför eleven så att det inte skapas missförstånd som senare kan 

skada förtroendet. Här rörde det sig om att exempelvis beskriva för eleven att kuratorn har 

anmälningsplikt men att kuratorn inte kommer att ta kontakt med föräldrarna innan denna har 

sagt detta till eleven. Här inom identifierades även vikten av att låta eleven få möjlighet att 

själv välja att berätta för föräldrarna innan kuratorn tar kontakt med dem. Flera kuratorer 

beskrev sig som i högsta grad relationsorienterade där de kontinuerligt har i åtanke att eleven 

ska få tillfälle att prata av sig utan för mycket styrning i samtalet. En kurator beskrev målande 

sin plats i samtalsrelationen: 

 

”Jag är som en närvarande vuxen som har tid att lyssna, tid att se och det är min uppgift här. Sedan 

har jag kunskapen som hjälper mig om hur jag ska bygga upp det här samtalet och jag har även 

kunskap om kringkontakter /…/ Men relationen till eleven är A och O och grunden är förtroendet”. 

 

Flera kuratorer beskrev att när det gäller elever som behöver ett skydd i tillvaron så blir rollen 

något mer ”moderlig” där kuratorn värnar om eleven och ger indirekt stöd. Eleven kan då 

känna att den står ut med vardagen eftersom det finns någon att falla tillbaka på vid motgång 

och osäkerhet. En kurator beskrev hur hon inom samtalet betonar för eleven att hon kommer 

att följa med eleven under hela tiden: ”är det så att det kommer fram någonting som vi måste 

arbeta vidare med så är det inte som så att jag lämnar dig, utan då försöker jag följa med 

under resans gång”. En kurator beskrev hur det inledningsvis handlar om att ”hålla kvar” 

eleven i rummet och motivera eleven till att börja samtala och sedan kontinuerligt motivera 

till att fortsätta samtala, samt att våga fördjupa sig i sig själv. En kurator beskrev hur det inom 

samtalet blir viktigt att vara nyfiken på eleven och intresserad inför vad denna har att berätta. 
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Här identifierades även vikten av att eleven måste kunna uttrycka alla sin ”svarta tankar” utan 

att bli dömd samt att eleven ska kunna gråta utan att skämmas. En annan kurator beskrev hur 

eleverna ibland kan uttrycka, berätta och beskriva riktigt förskräckliga saker men att det då 

gäller att samla sig och hålla sig till principen av att lyssna och bekräfta. Att lyssna och 

bekräfta framhölls av samtliga kuratorer som en viktig kärna i samtalsrelationen. En tredje 

kurator beskrev hur samtalet kan användas till att skapa trygghet inom eleven som gör att 

eleven orkar vara i skolan eller orkar gå hem på kvällen. Samtalsrelationen benämndes i 

samband med detta av flertalet kuratorer som en plats för avlastning. Här inom beskrev även 

flertalet kuratorer att det gäller att prata med eleven om att det alltid går att göra någonting åt 

situationen och samtliga kuratorer betonade vikten av att bibringa hopp till eleven. En kurator 

beskrev väldigt belysande:  

 

”Man blir van att ställa mycket frågor, lyssna in vad problemet är. Jag försöker ställa mycket frågor 

runt omkring vem eleven är och hur den har det /…/ så kommer man så småningom in på vad bekymret 

är /…/ vissa samtal får man driva rätt mycket själv, kanske är eleven tyst och då får man försöka ha 

fantasi, även om de samtalen kan bli jobbiga”. 

 

Här inom beskrev några kuratorer vidare hur de ibland måste lägga fram tankar och förslag 

inför eleverna som de sedan enkelt kan svara jakande eller nekande på. Vid svåra samtal 

beskrev dock en kurator hur hon brukar förklara att hon inte kan tvinga eleven att prata utan 

istället betonar att: ”du får känna lite på mig och du får se hur det är att sitta här och möta 

mig /…/ så får du känna efter och komma tillbaka”. Ett par kuratorer framhöll vidare hur det 

inom samtalet kan bli nödvändigt att kommentera hur eleven reagerar. Detta sågs vara 

speciellt viktigt vid samtal där eleven sluter sig. Det kan då handla om att kuratorn påpekar 

att: ”Jag förstår att det här är ett känsligt ämne för dig, jag ser på dig och din kropp”. En 

kurator beskrev att i samtalen med eleverna måste kuratorn vara beredd att improvisera och 

vara alert eftersom varje samtal kan bli så olika varandra. 

    Flera kuratorer beskrev vidare vikten av att vara synlig på skolan. Här inom nämndes att 

kuratorn inte får bli en osynlig människa eftersom detta skulle kunna skapa misstro och press 

inför att träffa denna ”okända” kurator. Ett par kuratorer illustrerade skillnaden mellan att 

samtala med flickor eller med pojkar. Flickor ansågs vara lite enklare eftersom dessa 

upplevdes som: ”mera naturliga och självlyssnade i sitt samspel”. Med pojkarna ansåg en 

kurator att hon var tvungen att vara mer påhittig för att få dem till rummet för ett samtal och 

sedan för att samtalet ska fortskrida. Vidare beskrevs av en kurator att när pojkarna söker 
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kuratorn så är de oftast i sämre skick än flickorna. Pojkarna beskrevs som att de låter det gå 

längre innan de självmant söker hjälp för sina svårigheter. Inom samtalen med pojkarna så 

betonades än mer vikten av förtroende. Här ansåg flera kuratorer att de får kämpa hårdare och 

mer för att bygga upp ett bra förtroende. En kurator beskrev kortfattat: ”man öppnar sig inte 

för vem som helst när man är kille i 17-årsåldern”. En annan kurator framhöll dock att även 

killar söker för relationsproblem och att många killar lärt sig prata om relationer och om sig 

själva på ett sätt som är mycket likt flickornas förmåga att verbalt berätta om sig.  

    Intressant är vidare att en kurator identifierade att samtalets uppbyggnad kan se olika ut 

beroende på om det är en tjej eller kille som söker. När flickor söker så upplevs det som att 

själva samtalet är viktigt för dem, att de får sitta ned och prata, sedan kommer hjälpen utav 

det. Medan det för killar bör hända något i samtalet, något konkret och handfast för att de ska 

känna att samtalet går framåt. Vidare nämndes det av flera kuratorer aspekter som att det är 

lättare för kuratorerna att identifiera sig med flickorna där tystnaden inom samtalet känns mer 

som ett samförstånd. Tystnaden inom ett samtal med killar kan istället, av kuratorerna, 

upplevas som pressande för killen. Utöver dessa nämnda skillnader betonade kuratorerna att 

det var minst lika intressant, lärorikt och inte minst viktigt med samtalsrelationer till killar och 

deras problematik. Flera kuratorer framhöll vidare vikten av att eleven genom samtalen får 

möjligheten att prata generellt om livet. En kurator benämnde detta som att eleven kan 

komma till mig och ”andas” när allt annat i livet är jobbigt. Det handlade här om att göra en 

del av livet till en någorlunda dräglig och ”okej” plats för eleven. Samtliga kuratorer framhöll 

vidare vikten av att kuratorn kan lyssna aktivt och genom lyssnanden kan få eleven att känna 

trygghet. Det blir genom tryggheten som relationen byggs upp. En kurator beskrev belysande: 

”de är väldigt nervösa och många tycker det är lite småläskigt att komma till kuratorn /…/ då 

berättar jag om ramarna samt att jag har ansvaret för detta samtal och att det inte kommer 

att bli en massa tystnad” samt vidare att: ”jag kommer att hjälpa dig och ställa frågor tills du 

känner dig varm i kläderna”.  

    Slutligen framlyftes även av flertalet av kuratorerna att det inom kuratorstjänsten numera 

ingår att handleda och stödja lärarna till att bättre hantera enskilda elever. Inom detta ansåg 

några kuratorer att deras roll har förändrats till att stödja eleven genom att stödja pedagogerna. 

Kuratorsyrket handlar enligt dessa kuratorer inte längre om det enskilda elevsamtalet i fokus. 

Här inom framlyftes även skillnader i hur skolan ser kuratorns relationer till eleverna. Oftast 

har skolan förväntningar på snabba förändringar hos eleven i samband med att denna går hos 

kuratorn. Kuratorerna framhöll i sin tur hur de genom sin kunskap har rimliga förväntningar 
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på vad som kommer uppnås, samt att de låter eleven få den tid som behövs, någon som då 

beskrevs skapa en skillnad i synsättet på vad kuratorernas samtalsrelationer leder till. 

 

Känslor, reaktioner och stöd 

Vid samtal om de känslor och reaktioner som framträder inom samtalsrelationen hos 

kuratorerna själva beskrevs en mångfald av olika uppkommande känslor. En kurator beskrev 

hur hon kan förargas när hon ser brister i den omgivning som ska finnas kring eleven och 

skydda denna. När omhändertagandet brister upplever hon en irritation och genom denna 

uppkommer så småningom kraftigare känslor av ilska. Flertalet kuratorer beskrev liknande 

situationer av irritation när de vuxna inte tar sitt ansvar av omsorg inför sina barn. Här inom 

framhöll en kurator att när hon hör berättelser av hur dessa elever mår så sätts det igång egna 

processer och hon kan känna sig riktigt arg och upplever sedan efteråt känslor av ledsenhet. 

Inom dessa situationer betonades av flertalet kuratorer hur viktigt det är att inte spela upp hela 

sitt egna känsloregister inför eleven inom samtalssituationen. Men god tillgång till de egna 

känslorna betonades emellertid av flertalet kuratorer som ett mycket hjälpfullt verktyg för att 

bättre känna med och förstå eleverna och deras upplevelser: ”viktigaste är att man tänker på 

känslorna, inte bara trycker ned dem, utan faktiskt funderar över vad det var med samtalet 

som gjorde att jag gick igång” samt ”vad gjorde mina känslor med samtalet”. En kurator 

beskrev här att hon kan bli väldigt känslomässigt berörd av vissa elevers berättande. Vid 

sådana tillfällen beskrev hon att hon får tårar i ögonen, någonting som hon dock inte försöker 

dölja inom samtalet, utan istället ser som ett uttryck för sin medkänsla. Följande citat belyser: 

 

”Du får reagera på ett vuxet sätt /…/ blir jag ledsen så är det inte konstigare för dem än att jag ser 

ledsen ut, man kan säga att det här berör mig väldigt mycket /…/ men samtidigt får man vara vuxen 

nog och säga att jag kan ta emot dig, jag finns kvar här och jag kan hjälpa dig”.  

 

Flertalet av kuratorerna framhöll vidare att det händer att arbetet, speciellt då vissa samtal, 

följer med hem och att det kan kännas mycket tungt efter en arbetsdag med krävande 

samtalssituationen och svåra berättelser. En kurator förtydligar: ”man måste på sätt och vis bli 

drabbad emellanåt, jag menar att jag använder ju mig själv som ett redskap hela tiden och 

jag kan ju inte ha för mycket skydd mellan mig och eleven /…/ så ibland har det hänt att jag 

kommit hem och gråtit”. Ett par kuratorer betonade dock att de med tiden lärt sig att lämna 

kvar en stor det av arbetet på skolan vid dagens slut när de går hem. En annan kurator beskrev 

i samband med detta hur hon kan känna rädsla inför hur många elever det är som har det så 
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svårt och är så utsatta, vilket leder till känslor av oro inför helgen och vad eleven då kommer 

att göra. Detta medför vidare att hon ibland upplever en form av okänslighet när hon möter 

kollegor eller elever som brusar upp över små svårigheter. Dessa känslor identifierades dock 

som en styrka hos kuratorn, genom att hon inte går upp i varv eller blir stressad vid akuta 

situationer utan kan hålla sig lugn. En annan kurator framhöll det som jobbigt när lösningen 

på en elevs problematik drar ut på tiden och då det inte går att påverka de faktorer som 

bromsar upp. Ytterligare en kurator beskrev att liknande situationer av motstånd väcker 

känslor av frustration som hon ständigt måste brottas med. Följande citat belyser: ”ibland kan 

jag känna frustration över att jag inte når fram, jag känner mig otillräcklig, hur sjutton ska 

jag göra här… vi kommer ingenstans”. Samtliga kuratorer beskrev vidare att intensiteten på 

de känslor som förekommer i samtal med eleverna till stor del är beroende på vem eleven är. 

Här identifierades att det finns elever som berör och väcker starkare känslor än andra elever. 

En kurator betonade att det inte alltid är så att hon känner sig bekväm med alla elever hon har 

samtal med, en del elever är krävande och påfrestande. En kurator tydliggjorde att det alltid 

sker en kontinuerlig och parallell process inom kuratorn genom hela samtalet med eleven.  Ett 

par kuratorer menande vidare att det är viktigt att kuratorn kan se sin egen process och 

utnyttja den till att bättre förstå eleven och samtalsrelationen. Här inom nämnde flera 

kuratorer att det sker processer av överföring, motöverföring, projektion och projektiv 

identifikation. 

    Även positiva eller givande känslor och reaktioner framhölls av flertalet kuratorer i 

samband med samtalsrelationen. Här rörde det sig om känslor av glädje, känslor av att 

verkligen ha bidragit till lättnad och hjälp, samt känslor av att vara betydelsefull och 

uppskattad. En kurator beskrev även hur samtalen kan väcka starka känslor av empati och 

medkänsla. Känslor som ibland tenderar att övergå till att kuratorn känner medlidande för 

eleven. En annan kurator framhöll att de svåra samtalen upplevs som de roligaste eftersom 

hon då känner lite av en utmaning i dem. En kurator beskrev vidare hur hon genom 

erfarenheten har lärt sig att känna efter när en stark känsloupplevelse är på väg. Här framhölls 

då att hon enkelt kan samtala med sin kollega innan anstormningen av känslor bryter ut, vilket 

har skapat ett större lugn inom henne. Ytterligare en kurator beskrev hur erfarenheten bidrar 

till att göra uppkommande känslor uthärdliga. Följande citat belyser: 

 

”Jag är van vid det, jag har mött det innan /…/ jag vet vad man ska göra och var man ska vända sig 

/…/ jag blir inte lika stressad, de kan berätta jättetragiska saker, det låter konstigt, men jag är nu mer 

trygg med det”  
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Som stöd för uppkommande känslor och reaktioner nämnde i princip alla kuratorerna att de 

har handledning. Även om det av de flesta av kuratorerna betonades att handledningen är mer 

inriktad på ärendedragning än samtal om de egna känslorna. Här framlyfte ett par kuratorer att 

de gärna skulle se att handledningen i högre grad behandlade de egna känslotillstånden. En 

kurator betonade vidare handledningen som för sällan inträffande. Istället vände hon sig till en 

mindre grupp kuratorer och hoppas att de tillsammans ska få igång ett fungerande utbyte. En 

annan kurator beskrev att hon själv bär sina känslor inom sig utan större möjlighet till att 

samtal om dem. Ett par kuratorer framhöll även att de gärna skulle se att kuratorerna fick 

enskild handledning och inte enbart handledning för hela elevvårdsteamet.  

    Utöver detta beskrevs det av merparten kuratorer att de har ett nära utbyte och stöd utifrån 

sina kuratorskollegor. Kollegan framhölls i många fall som den särskilt betydelsefulla 

personen när det gäller att få ventilera känslor och reaktioner. Ett par kuratorer beskrev vidare 

hur de skulle vilja utvecklas och öka sin förmåga av att använda sig själv som verktyg, genom 

att själva gå i professionella samtal som ett komplement till handledningen. Detta var dock 

något som ansågs vara svårt eftersom kostnaden för detta är hög. En kurator beskrev att när 

hon tackade ja till tjänsten som kurator så var kravet att det skulle finnas en erfaren kollega att 

lära av och diskutera med. Vidare beskrev en kurator hur hon, när hon reagerar känslomässigt 

på det eleven berättar, påminner sig om att sitta lugnt och tryggt och lyssna vidare: ”jag 

behöver inte göra något direkt, det räcker långt med att lyssna”.  

    Flertalet kuratorer beskrev vidare att det inte finns någon avsatt tid för reflexion eller 

återhämtning mellan samtalen. Istället blir det som så att samtalen faller tätt inpå varandra 

utan längre pauser. Utöver känsloupplevelser kopplande till samtalsrelationen nämnde ett par 

kuratorer att de upplever sig splittrade och får känslor av otillräcklighet av sin arbetssituation. 

Följande citat belyser: ”otillräcklighet och maktlöshet tycker jag är de värsta känslorna som 

kommer /…/ när man känner att man vill göra något i det yttre, men inte kan”. Här inom 

framhölls även känslor av frustration när kuratorerna märker att det sociala skyddsnätet eller 

skolorganisationen brister i omhändertagandet av utsatta elever. Samtidigt beskrevs här av en 

kurator hur det då gäller att inte ge upp utan istället försöka hitta ny kraft och nya vägar. 

Vidare beskrev nästan samtliga kuratorer att yrket många gånger är ensamt samt att de måste 

förlita sig på sig själva och på sin omvärld att eleverna får hjälp. Slutligen framhöll flertalet 

kuratorer den egna personlighetens betydelse för uppkommande känslor och reaktioner. En 

kurator berättade här inom att det krävs en öppen och stark personlighet som har nära till 

skratt och framtidstro. Att kunna skämta men samtidigt vara rak identifierades som viktigt. En 

annan kurator identifierade att kuratorn bör ha lätt att nå andra människor, måste kunna känna 
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in samt kunna använda andra personers språk och stil. Samtidigt betonades av flera kuratorer 

vikten av att kunna vara spontan samt att kunna bjuda på sig själv. En kurator framhöll vikten 

av en i grunden lugn och stabil personlighet med förmågan att kunna handskas med andras 

svårigheter utan att ta till flykt när det blir svårt. Flertalet kuratorer beskrev vidare hur de 

anser att personligheten utvecklas och mognar genom yrkeserfarenheten av kuratorsyrket. 

 

Kunskap och erfarenhet 

Vid resonemang kring kuratorernas kunskap och erfarenhet framhöll samtliga kuratorer 

erfarenheten som viktigare än den kunskap de erhållit via sin grundutbildning. Utbildningen 

beskrevs som bristande kring områden rörande samtalsmetodik, samt kring områden rörande 

kunskap om utvecklingspsykologi och psykologiska begrepp överlag. En kurator beskrev 

speciellt att hon saknar kunskap om barn och ungdomars utveckling, vilket även ytterligare en 

kurator betonade som viktigt att ha kunskap om: ”genom att ha med sig det här med 

utvecklingspsykologin så förstår man det eleven berättar bättre”. En annan kurator beskrev att 

det var svårt att sätta fingret på vad utbildningen givit för kunskaper, men att dessa ändå finns 

någonstans i bakhuvudet. En kurator framhöll att hon var något besviken på utbildningen, den 

var inte så givande som hon förväntat sig. Flera andra kuratorer beskrev upplevelser av att de 

saknar en del verktyg i arbetet. Verktyg som främst identifierades som bättre kunskaper i 

samtalsmetodik. En kurator identifierade att det inte alltid räcker till med socionom-

utbildningen: ”förr eller senare så kommer man dit då man känner vad man missat och 

behöver få mer kunskap”. Kuratorn beskrev även här hur svårt det var att föra samman 

kunskapen från utbildningen till de samtal som sker inom kuratorsyrket: ”det var något helt 

annat att komma ut i verkligheten”.  

    En annan kurator framhöll att även om kunskapen ibland är bristande så räcker den för de 

samtal som en kurator möter. Istället är det när kuratorssamtalen närmar sig behandlande 

samtal eller blir svårthanterliga som kunskapen är svag och otillräcklig. En annan kurator 

betonade att hon tycker att hon fått en mycket bra grund i skolan men att avgörande kunskap 

kom utifrån att hon ytterligare läst en kurs i familjebehandling. Ett par kuratorer beskrev 

vidare hur viktigt det är att våga be om hjälp när den egna kunskapen inte räcker till. Här kan 

det handla om att konsultera läkare eller psykologer, samt att vara bekväm med att skicka 

eleven vidare till andra samhällsinstanser: ”om inte min kunskap räcker till i det jag möter i 

samtalet så måste jag ta hjälp och jag kan ringa och diskutera med socialtjänsten eller 

ungdomspsykiatrin”. En annan kurator fördjupar och beskriver i samband med detta att hon 

likväl utgör ett viktigt forum för eleven: ”då räcker inte min kunskap lika långt, men då blir 
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jag en viktig kugge i detta och kan stödja både eleven och föräldrarna”. En kurator beskrev 

att hon just nu överväger sin situation eftersom hon känner att hon inte har alla redskapen som 

behövs för att hjälpa eleverna på bästa sätt. Här inom uttryckte hon en önskan om att arbeta 

mer påtaglig och inte enbart genom samtalskontakt. En kurator beskrev en frustration över att 

hon som kurator måste ha en mycket stor kunskapsbredd inom både samtalsmetodik som 

vanliga skolfrågor där det exempelvis handlar om busskort. Här inom tycker hon det är synd 

att hon inte hinner fördjupa sig inom ett område och bli riktigt kompetent inom detta. 

Ytterligare en kurator beskrev en liknande situation: ”skolan är ett enormt ställe och det är 

hela tiden nya saker /…/ jag hinner inte göra en ny plan förrän det är en ny ute”. Utifrån 

erfarenhet av kuratorsyrket samt erfarenhet av samtalssituationer identifierades dock att 

kuratorerna tillägnar sig stor kunskap om grunderna för samtalsmetodik, hur de handskas med 

svåra samtal samt hur tillvägagångssättet sker med myndigheter. Här inom beskrev en kurator 

det uppbyggda kontaktnätet som en oerhört viktigt resurs för arbetet. En annan kurator 

beskrev belysande om erfarenhetens betydelse: ”jag tycker nog att det mera är min erfarenhet 

som hjälper mig, mer än min utbildning /…/ det bästa med min utbildning var att jag blev 

engagerad i ideella projekt och fick erfarenhet”. En annan kurator berättade följande om 

betydelsen av erfarenhet: 

 

”Erfarenhet ger vidare kunskaper än vad man får på socialhögskolan, jag tror aldrig man kan sätta 

sig in i hur det är att möta människor när man går sin utbildning /…/ man är inte färdigutbildad för att 

man pluggat färdigt och har grunderna”. 

 

Här inom beskrev även en kurator hur det är viktigt med egen livserfarenhet som exempelvis 

egna förhållanden bakom sig eller egna barn och ungdomar. En kurator förtydligade tron på 

att arbetet som skolkurator kräver en mycket stor allmänkunskap samt erfarenhetsbredd, och 

benämner detta som livserfarenhet. En annan kurator framhöll att hon fått oerhörd hjälp av 

sina långa erfarenhet utifrån vården och psykiatrin innan hon började utbilda sig till kurator. 

Kopplat till upplevelsen av kunskap beskrev även kuratorerna sin teoretiska kunskapssyn. Här 

framhöll merparten av kuratorerna att teorin spelar en underordnande roll gentemot samtalet 

som helhet. Här inom menade kuratorerna att så länge samtalsrelationen blir tillfredställande 

och god för eleven så kan effekt uppnås, sedan spelar det mindre roll vilket teoretiskt synsätt 

som kuratorn sällar sig till. En kurator skildrade: ”det finns forskning om att det egentligen är 

relationen som spelar roll, men sedan tror jag att det aldrig är fel att ha en stor 

verktygslåda”. Samma kurator framhöll även att hon främst arbetar lösningsfokuserat och att 
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det bäst passar hennes sätt att tänka, någon specifik teori har hon aldrig sällat sig till. En 

annan kurator framhöll att hon blandar utifrån olika skolbildningar, även om den kognitiva 

teorin om att kunna förändra tankemönster faller henne väl i smaken. Likväl påpekade hon 

vikten av att se till påverkan utifrån hela systemet där familj och kamrater finns medräknade: 

”att se individen i sitt sammanhang det är viktigt /…/ inte som vissa gör att ställa sig till en 

teori”. Ytterligare en kurator beskrev sitt synsätt som systemteoretiskt med både individen 

och omgivningen i fokus. Även om denna kurator också påpekade: ”det är ganska viktigt att 

poängtera att jag inte jobbar utifrån någon specifik teori eftersom jag inte har något 

behandlingsarbete”. 

    Flertalet av kuratorerna identifierade det psykodynamiska perspektivet som viktigt även om 

det här inom speciellt betonades att det varken finns sakkunskap nog eller tid för att gå 

tillbaka och belysa för mycket av elevens tidiga bakgrund och barndom. Här inom beskrev en 

kurator att hon inte heller tror att eleverna skulle vara mogna eller rustade för ett 

psykodynamiskt inriktat samtal. En kurator beskrev det som att hon lutade mer åt kognitiv 

beteendeterapi som samtalsteknik, även om hon ansåg sig behöva det dynamiska perspektivet 

för att förestå orsaken och inte bara se till beteendet som eleven uppvisar. Vidare framhöll 

även denna kurator hur hon anser att en systemteoretisk syn är viktig i arbetet med eleven. En 

tredje kurator beskrev att hon fått viss utbildning i grunderna av kognitiv beteendeterapi och 

att detta haft stor inverkan och hjälpt vid svårare samtalssituationer. Ytterligare en kurator 

beskrev inom samma område hur hon skulle vilja lära sig mer teori för att kunna få fler 

förklaringsmodeller för elevernas problematik. Ett par kuratorer beskrev slutligen hur de inte 

ansåg att de olika vetenskapsteoretiska synsätten måste ställas mot varandra, utan istället kan 

komplettera varandra väl.  

    I samband med kuratorernas upplevda kunskap beskrevs även tillgången till fortbildning. 

Här beskrev merparten av kuratorerna att det finns avsatta medel för fortbildning och inköp av 

litteratur, men att detta utnyttjas mycket dåligt. Ett par kuratorer identifierade orsaken som 

tidsbrist och förklarade här inom att de inte arbetar heltid och därav är mycket upptagna på 

den arbetstid de har till förfogande. En kurator beskrev närmare hur hon inte ens haft tid att 

fundera på vilken litteratur som skulle vara relevant att köpa in. Vidare beskrev även ett par 

kuratorer hur de gärna skulle se att en Steg-I-utbildning i psykoterapi köptes in, men att detta 

var svårt att motivera eftersom de inom skolan inte är ämnade att arbeta med behandlande 

samtal. Ett par kuratorer beskrev i sin tur hur de önskar vidareutbildning inom kognitiva 

tekniker. En kurator betonade i samband med detta hur hon önskar en handledarutbildning för 

att även kunna arbeta mer mot lärarna. Merparten av kuratorerna beskrev vidare hur de ibland 
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går kortare utbildningar över några timmar och upp till en dag, men att dessa utbildningar inte 

ger så mycket fördjupad kunskap utan mest skrapar på ytan. Ytterligare en kurator beskrev 

hur hon önskar få fler verktyg för bemötande och stödjande samtal så att samtalen enligt 

henne verkligen kan leda till en hjälpande insats. En kurator beskrev hur hon fått utbildning i 

motiverande samtal och att detta var ytterst värdefullt i kuratorsyrket. Utbildning i denna 

samtalsteknik, fast över längre tid och med en egen handledare som stöd, var något som 

framhölls som mycket attraktivt. Ett par kuratorer beskrev slutligen hur de för tillfället går en 

nätverksutbildning för att arbeta mer mot att sätta eleven i centrum för olika kontakter. Här 

beskrev även dessa kuratorer hur de överlag upplever att de får god och kontinuerlig 

fortbildning. 

 

Engagemang och yrkesutveckling  

Vid samtal om engagemang och utveckling betonade samtliga kuratorer att de har ett oerhört 

stort engagemang och känner en genuin inlevelse i sitt yrke. Flera kuratorer beskrev här inom 

att de inte kan tänka sig något annat yrke och att det många gånger känns som att de är 

privilegierade. En kurator beskrev det stora engagemanget som något självklart eftersom hon 

annars inte skulle kunna skapa så givande samtalsrelationer. Ytterligare en kurator beskrev 

liknande tankegångar: 

 

”Det är en av mina starka sidor och jag tror de upplever mig som engagerad /…/ forskning visar att 

relationen har mycket större vikt än vad själva metoden har och det tror jag verkligen på, och för att 

relationen ska bli där måste det finnas engagemang”. 

 

Inom detta beskrev kuratorn dock att hon för tillfället känner sig stressad och att hon då 

känner att hennes engagemang är större än vad hon har tid med. Ytterligare en kurator 

beskrev sitt engagemang som väldigt stort och arbetet som roligt, men att hon samtidigt ibland 

känner hur hon börjar tappa gnistan och att det börjar bli slitsamt. En kurator beskrev 

belysande att: ”som kurator måste du vara väldigt självgående och initiativrik”. Flertalet 

kuratorer betonade vidare att arbetet kräver en nyfikenhet. Följande citat förtydligar:  

 

”Jag tror att man ska vara nyfiken på ett bra sätt /…/ brinna för det du gör. Så länge du tycker det är 

roligt när det kommer någon till dig så tror jag att det lyser igenom och att ungdomarna snabbt kollar 

av dig”. 
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Inom nyfikenheten betonade ett par kuratorer vidare hur det blir som så att desto konstigare 

eleven uppträder, berättar om sig eller inte vill samtala alls, desto starkare väcks deras 

nyfikenhet. Ett par kuratorer påpekade att engagemanget inför yrket och människosynen är 

bundna till varandra. Här inom framlyfte ett par kuratorer att alla människor är lika värda och 

att det blir viktigt att förmedla detta både verbalt och i känslan inom samtalen, speciellt i 

samband med att eleven har blivit kränkt eller har dålig självkänsla. Här inom förtydligar en 

kurator att det inte handlar om att man är bättre eller sämre, utan att man är lika som alla 

andra. Här betonas att ett bekymmer många gånger inte enbart kommer utifrån eleven själv, 

utan utifrån omständigheter kring eleven. En annan kurator framlyfte att de vilka arbetar med 

samtal har en utvecklad förmåga och känslighet i att känna av andra människor. En kurator 

beskrev att hon såg människor vilka söker hjälp som modiga. Att de sökande vågar be om 

stöd och hjälp samt berätta om sina liv är modigt. Inom människosynen framlyfte även 

flertalet av kuratorerna hur viktigt det är att se samspelet mellan arv och miljö, samt att ingen 

elev eller ungdom är ensamt ansvarig för sin situation.  

    I samband med engagemanget betonade även ett par kuratorer att situationen för dem blivit 

mer stressfylld, dels genom att eleverna idag mår sämre och är under större press, samt att det 

idag går fler elever på respektive skola. Här inom underströks även att det idag är mer 

accepterat att söka kuratorshjälp, samt att kuratorn är mer synlig, vilket då leder till att fler 

elever söker hjälp genom samtal. En kurator pekade även på vikten av kuratorns möjlighet att 

arbeta i ett fungerande arbetslag, något som nerdragningar försvårar. Vid samtal om vilken 

yrkesutveckling som kuratorerna kunde se beskrevs genomgående utbildning som en viktig 

aspekt för kuratorerna själva samt att antalet kuratorer per elever ökar. Detta för att kuratorn 

ska få tid att ägna sig tillräckligt åt varje elev men även få tid över till förebyggande arbete i 

form av föreläsningar, värderingsövningar med hela klasser, samt att arbeta med livskvaliteten 

på skolan överlag. Kuratorerna beskrev här gemensamt hur de önskar blir mer synliga. Vidare 

framhölls det även som viktigt att få tid över för att hålla sig uppdaterad med all den 

information och litteratur som kommer.  

    En kurator beskrev även hur hon gärna skulle arbeta mer tillsammans med övrig 

skolpersonal och på så sätt komma bort från sin ensamma roll. Några kuratorer identifierade 

även att kuratorsrollen på skolan skulle behöva definieras tydligare genom en 

arbetsbeskrivning. På så sätt skulle det tydligare kunna urskiljas vilka områden och uppgifter 

som kuratorn ska arbeta med. En kurator beskrev här: ”vi har egentligen igen självklar roll 

som skolkurator”. Ett par kuratorer beskrev vidare hur de skulle önska en jämnare 

könsfördelning både hos kuratorerna själva som hos eleverna som söker. Slutligen påpekade 



 

  44 

ett par kuratorer hur de önskade få bättre arbetslokaler för sina samtalsrum, både för att 

samtalsrelationen ska få optimala förutsättningar som för att eleven lätt ska kunna hitta 

kuratorerna och känna sig bekväm i att söka den första kontakten med dem. 

 

 

 Analys 

 

Föreliggande studies syfte är att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse och 

ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkurator och sökande elev, samt vilka 

förutsättningar som enligt skolkuratorerna måste föreligga för ett givande möte. Analysen 

kommer att utgå ifrån de två frågeställningarna: 1. Hur gestaltas samtalsrelationen mellan 

skolkurator och elev? 2. Vilka faktorer identifierar kuratorerna som betydelsefulla för ett 

lyckat samtal? Resultatet kommer att analyseras av delar utifrån teorier av George Herbert 

Mead, Moira von Wright samt Johan Asplund. 

 

Samtalsrelationens grunder 

Under rubriken samtalsrelationens grunder ses det till hur kuratorn, utifrån sig själv, beskriver 

samtalsrelationen till eleven. Genom att analysera kuratorns beskrivningar av samtals-

relationen och sätta dessa beskrivningar i en ny kontext hoppas vi nå en ökad insikt i hur 

relationen utifrån kuratorn kan tänkas gestalta sig. Resultatet i föreliggande studie visar att 

samtalsrelationen mellan kuratorn och eleven inledningsvis tar sin form kring den problematik 

vilken eleven söker för. Resultatet visar att samtalsrelationen utifrån kuratorn definieras som 

olika varianter av samtal, vilka kan ses som följande: utredande samtal, praktiskt hjälpande 

samtal, undervisande samtal samt stödjande samtal. Utredande samtal uppkommer främst när 

det finns misstankar om att eleven på olika sätt mår dåligt, missköter skolan eller missbrukar. 

Kuratorn måste då bygga samtalet utifrån en icke-värderande, öppen och undersökande 

attityd. Dessa samtal karaktäriseras även av sitt kortare genomförande där det många gånger 

enbart sker ett eller ett par samtal. Här inom föreligger ofta en informerande karaktär där 

eleven upplyses om risker och skolans syn på missbruk. Praktiskt hjälpande samtal handlar 

om att eleven söker för att få hjälp med olika ansökningsförfaranden som exempelvis 

studiemedel eller rätt till eget boende. Inom dessa samtal förekommer även en variant av 

samtal som kallas punktinsatser där kuratorn gör en snabb insats för eleven vilken då har en 

specifik problematik att lösa. De undervisande samtalen rör olika tekniker för att exempelvis 

hantera aggression, att bygga vardagsrutiner samt betydelsen av sömn. Inom detta samtal kan 
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det emellertid inte ses föreligga en ren samtalsrelation eftersom konversationen är begränsad. 

Likafullt kan det ses att det undervisande samtalet är något som kan uppkomma enstaka 

gånger inom den stödjande samtalsrelationen. Resultatet visar genomgående att den främsta 

samtalsrelation som förekommer och utvecklas mellan kurator och elev är den stödjande 

samtalsrelationen. Stödjande samtal uppkommer då eleven söker för svårigheter inom eller 

utom sig själv. Inre svårigheter handlar ofta om att eleven upplever stress eller ångest, har 

höga ambitionskrav, social fobi, depression, aggression eller en relationsproblematik. Till de 

yttre faktorerna identifieras skilsmässoproblematik, våld hemma eller i umgängeskretsen, 

övergrepp, samt olika former av missbruk. Dessa samtalsrelationer fortgår ofta över en längre 

tid, upp till alla tre skolåren, med en kontinuerlig samtalskontakt. Vid fortsatt analys av 

föreliggande studies resultat kommer betoningen att ligga på den stödjande samtalsrelationen 

och den konversation som skapas där inom. Värt att framhålla innan fortsatt analys är att 

resultatet även visar på den svåra avvägning som finns mellan stödjande samtal och 

behandlande samtal. Här är det av vikt att identifiera kuratorernas avståndsmarkering för att 

inte vara behandlare eller besitta kompetens för behandlande samtal.  

    Vidare visar resultatet på att den främsta och inledande grundförutsättningen i 

samtalsrelationen mellan kurator och elev är etablerandet av förtroende och tillit. Samtliga 

kuratorer beskriver att det är mycket viktigt att förtroende och tillit utvecklas, både för 

kuratorn som för relationen i sig. Utan dessa två element blir samtalsrelationen mellan kurator 

och elev mycket svårbemästrad och nästintill omöjlig. En framkommande aspekt för 

utvecklandet av förtroendet och grunden av samtalsrelationen är att kuratorn och eleven är 

samstämmiga och införstådda i vilken typ av samtalsrelationen de kommer att ingå. Det måste 

här inom finnas en överenskommelse efter det första samtalet om vad samtalen syftar till och 

hur konversationen kommer att se ut. 

    Utifrån att använda Meads teoribildning och begrepp kan samtalsrelationen problematiseras 

och utforskas ur ett nytt djupare perspektiv. Samtalsrelationen kan ses som den bas och det 

”interpersonella rum” där kuratorn och eleven, positionerat sig för att kunna få till stånd ett 

utbyte av det Mead beskriver som gester. I det interpersonella rummet kommer då både 

verbala som icke-verbala gester att utväxlas för att så småningom utvecklas till ett 

samförstånd. Med vårt formulerande av begreppet ”interpersonellt rum” avses en deskriptiv 

bild av samtalsrelationen som tar tillvara på den specifika situation som föreligger mellan 

kuratorn och eleven då dessa möts i ett inledningsvis konstlat samtal på en fixerad plats. Det 

interpersonella rummet är både relationsbetingat som platsbetingat och kan ses skapa 

möjligheter för utveckling samtidigt som det kan ses hindra möjlighet för att verkligen få till 
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stånd en konversation och ett möte. Ovanstående resonemang kan även ses utifrån Jansson 

som genom Asplund menar att det avancerade responsoriet alltid är kontextbundet men att 

kuratorn och eleven inom samtalet har en förmåga att anpassa sig och välja sammanhang. För 

att det interpersonella rummet ska skapas krävs att en viss form av konversation föreligger, 

vilken gör att eleven och kuratorn får möjlighet att mötas. Kuratorn och eleven kommer vid 

en konversation att inta olika roller och använda sig av gester för att påverka varandras 

beteenden. Hit räknas då även verbala gester vilka måste ses som grunden för konversationen. 

Kuratorn och eleven kan vidare sätta en gräns där det interpersonella rummet upprättas, 

vidhålls eller upphävs. Här kan det tänkas att eleven avslutar det interpersonella rummet 

genom att ta till asocial responslöshet, eller att kuratorn genom sina känslor på ett eller annat 

sätt begränsar det interpersonella rummet.  

   Samtalsrelationen kan vidare ses som en specificerad social handling där kuratorn och 

eleven har ömsesidigt inflytande på varandra och kommer att försöka påverka varandra. 

Kuratorn kan här tänkas vara den som inledningsvis främst ses använda och antyda 

begynnande handlingar för att framkalla eller förändra elevens förhållningssätt till samtalet. 

Kuratorn kan således antas att via sina begynnande handlingar föregripa elevens reaktioner av 

avstånd till samtalsrelationen för att istället vända detta och få eleven att utveckla förtroende 

för relationen. Detta kan då kopplas till resultatet som visar hur viktigt framhållandet av 

”ramarna” inledningsvis är för samtalet, för att skapa trygghet hos eleven. Vidare kan det 

tänkas att eleven i sin tur inledningsvis kommer att föregripa kuratorns gester och det blir då i 

detta samspel som samförståndet i samtalsrelationen kan växa fram och uppstå. Utifrån Meads 

begrepp signifikanta symboler kan det antas att samtalsrelationen mellan kurator och elev till 

att börja med inte uppvisar någon större gemensam innebörd. Kuratorn och eleven har till att 

börja med olika utgångspunkter och har med sig var sin historia som ännu inte påverkat 

varandra. Det blir först senare i samtalsrelationen som kurator och elev kan tillskriva de olika 

gesterna samma mening och betydelse. Meningsbildandet inom samtalsrelationen kan då 

antas utvecklas först när kuratorn och eleven genom vokala gester beskrivit sig själva, berättat 

för varandra och således börjar förstå varandra. Här kan det tänkas att signifikanta symboler 

uppstår genom att de narrativa skildringarna har framkommit och skildrats inom samtalet, 

något som i sin tur också ökar förmågan till ett rollövertagande. 

    En viktig aspekt är att elevens narrativa berättelse kan antas bli mer uttalad, medan 

kuratorns narrativa berättelse kan ses som mer återhållen, vilket då kan ledas till att kuratorn 

är den som främst gör rollövertagande i syfte av att bättre förstå och hjälpa eleven. Kuratorns 

narrativa berättelse kan istället antas bli synlig i de känslor som förekom hos kuratorn och i 
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det icke-verbala språk som då föreligger. Det kan dock även tänkas att eleven genom ett 

rollövertagande kan ses sig själv via kuratorn, något som då kommer att främja den egna 

identitetsbildningen hos eleven. Ett resonemang som ligger väl i linje med föreliggande 

studies resultat där det framkommer hur viktigt det är att kuratorn inom samtalet speglar 

eleven. Eleven kan inom samtalsrelationen anses få en unik möjlighet till att se sig själv 

utifrån kuratorns ögon. Detta kan vidare beskrivas som att eleven inom samtalsrelationen får 

förmågan att vara en annan inför sig själv. Något som kan ske i den ”trygga bas” som 

samtalsrelationen genom förtroendet och tilliten utgör. Här kan det antas att eleven kan 

”spela” med olika roller inom samtalet, även om dessa inte blir direkt iakttagbara för kuratorn. 

Vidare kan kuratorn antas utmana eleven att pröva sin egen roll för att slutligen välja att 

förkasta den eller förändra den. Samtalsrelationen kan här ses i ljuset av Winnicotts begrepp 

”mellanrummet” där det inte finns någon yttre hotande eller pressande verklighet, utan istället 

frihet i uttrycken, vilket möjliggör att processerna kan ske. Samtalsrelationen som helhet kan 

även ses utifrån von Wright. Här inom blir relationen den intersubjektiva arena vilken leder 

till att kuratorn och eleven kan dela den verklighet som skapas i det enskilda samtalet, ett 

delande som möjliggör att de kan mötas i kommunikationen. Kuratorn och eleven kan här 

inom antas utveckla en större förståelse för varandra, genom att flytta fokus från de enskilda 

subjekten och istället se till relationens skapande kraft. I samtalsrelationen blir då kuratorn 

och eleven betraktade av varandra utifrån den samtalsrelation som de har och inte utifrån 

föreställningar om vem den andre är eller har gjort, något som kuratorerna i resultatet lyfter 

fram som viktigt. 

    Belysande blir vidare att beskriva samtalsrelationen utifrån Meads begrepp ”I” och ”me”.  

Enligt Mead bildar ”I” och ”me” den väsentliga grunden för att ett senare rollövertagande ska 

kunna äga rum. Samtalsrelationen kan utifrån våra tankegångar tänkas ta formen av ett ”me” 

för eleven, där samtalet blir till en instans, förlagd utanför elevens egna jag, som reflekterar 

över elevens ”I”, och som då kan göra eleven till ett objekt för reflektion. Det skulle kunna 

tänkas att samtalsrelationen skapas och fyller en funktion utifrån att eleven behöver ett bättre 

forum för sitt ”me”. Asplund påpekar att när det sociala beteendet brister så är det utifrån hur 

”me” är organiserat och reglerat. Det som samtalsrelationen då vidare kan tänkas leda till är 

att vidareutveckla elevens subjekt-objekt-enhet inom jaget. Ovanstående tankegångar går 

även att knyta till Israel som påpekar att det blir när ”I” inte klarar att anpassa sig efter 

omgivningen som det uppstår problem i det sociala samspelet och som ”me” träder i funktion. 

Om eleven då inte har ett fullt utvecklat ”me” så kommer de sociala problemen att kvarstå, 

vilket föranleder att eleven söker hjälp och förändringen kommer först att ske när 
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samtalsrelationen erbjuder reflexion och blir en plats för utveckling. Kuratorn kan således 

tänkas få något av en ”me-funktion” inom samtalsrelationen. Vidare ses det i resultatet att 

samtalsrelationen utmärks av grunddrag såsom att kuratorn tillsammans med eleven efter 

varje samtal utvärderar situationen samt om de ska fortsätta sin samtalsrelation. Ytterligare ett 

grunddrag som samtliga kuratorer beskriver är att varje samtal varar i cirka 45-minuter. Här 

inom identifieras det av kuratorerna att varje samtal innehåller en början, ett mittenparti samt 

ett avslut vilket gör att samtalet blir möjligt att greppa och sammanfatta. Även grunddraget av 

att skapa ett lugnt och avlastande rum för eleven och samtalet identifierades som mycket 

viktigt, något som även det kan kopplas samman med begreppet interpersonellt rum. Till 

kärnan av samtalsrelationen identifieras vidare vikten av att kuratorn aktivt lyssnar på elevens 

berättelse, men även att kuratorn bekräftar det som eleven berättar. Något som även utmärker 

den stödjande samtalsrelationen är att det oftast finns ett uppsatt mål eller ett fokus inför 

framtiden, det sker således inte enbart en fritt flytande konversation. Slutligen kan det ses att 

en förutsättning för samtalsrelationen ligger i att kuratorn har förmågan att genom hela 

samtalskontakten även se sin egna inre process och utnyttja denna för att bättre förstå 

utvecklingen av samtalsrelationen och eleven. 

 

Samtalsrelationen med utgångspunkt från kuratorn 

Under rubriken samtalsrelationen med utgångspunkt från kuratorn och efterföljande 

underrubriker ses det till de betydelsefulla aspekter vilka kuratorerna själva lyfter fram som 

betydelsefulla för samtalsrelationen. Resultatet visar inledningsvis att kuratorerna bedömer 

kvalitén på samtalsrelationen samt effekten av samtalsrelationen som beroende av det 

förtroende och den tillit som skapats inom samtalsrelationen. Utan ett förtroende kommer inte 

en konversation att bli möjlig, förtroendet ses som grundaspekten för om det kommer att 

uppstå en konversation eller en icke-konversation. Kuratorerna beskriver här inom hur de 

anstränger sig för att skapa förtroende genom olika förhållningssätt. Resultatet visar på 

betoningen utifrån kuratorn att det är på elevens villkor som konversationen och processer där 

inom sker. Kuratorn måste visa en öppenhet inför konversationen och inte försöka styra den 

till allt för känsliga områden utan istället låta elevens eget intresse och val av samtalsämne gå 

före den egna viljan. Innan ett förtroende är etablerat beskrivs det som att konversationen inte 

bör röra sig kring mer djupgående eller genanta samtalsämnen. Konversationen måste tillåtas 

vara på ytan, samt att kuratorn är bekväm med att det kan ta flera samtal innan den egentliga 

problematiken visar sig. Här kan det inledningsvis ses handla om att kuratorn måste få eleven 

att stanna kvar i det interpersonella rummet och den konversation som finns där inom. En del 
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av att få eleven att fortsätta vara inom samtalsrelationen är enligt kuratorerna att påpeka 

samtalens frivillighet, där eleven då kan göra valet av att engagera sig i relationen. Inom 

konversationen betonas det i resultatet även som viktigt att kuratorn hela tiden återkopplar och 

ser till att hon och eleven samtalar om samma företeelser samt att de är på rätt spår. 

Ovanstående kan knytas till von Wright som betonar att inom intersubjektiviteten så kan 

subjekten välja förhållningssätt gentemot varandra. Kuratorn kan här antas välja en 

omfamnande, klargörande och accepterande inställning. I samband med skapandet av 

förtroende och tillit identifieras det vidare som viktigt att kuratorn kan bjuda på sig själv och 

att eleven får tid att själv känna av vem kuratorn är, samtidigt som kuratorn känner nyfikenhet 

inför eleven. Kuratorn måste vidare vara tydlig med vad som kan hända inom 

samtalsrelationen och vilka skyldigheter som kuratorn har, så att det inte skapas missförstånd 

mellan kurator och elev. Intressant att understryka är synsättet hos kuratorerna att det är själva 

relationen i sig som blir den viktigaste faktorn till hjälp för eleven, inte vilken teori eller 

samtalsteknik som kuratorerna tillämpar inom samtalsrelationen. Därav en möjlig förklaring 

till varför förtroende och tillit får en så framträdande plats i beskrivningar av 

samtalsrelationen. Vidare kan det ses som att ramarna för samtalsrelationen blir viktiga och 

skapar ett stöd både för kurator som för elev. Ett stöd som de båda kan utgå ifrån när de 

bygger och skapar samtalsrelationen. 

    Utifrån Asplunds begrepp social responsivitet och asocial responslöshet kan resonemanget 

om betydelsen av förtroende inom relationen fördjupas. Utvecklas inget förtroende för 

samtalsrelationen kan det tänkas att eleven upphör med sitt sociala gensvar på kuratorns 

försök till kommunikation, det sker således inget möte. Utvecklas däremot förtroende och 

tillit så kan det ses som att samtalsrelationen blir till en konkret socialitet där kuratorn och 

eleven möts ansikte mot ansikte, samt där responsiviteten är förankrad och så småningom blir 

målinriktad. Samtalsrelationen blir då den specificerade aktivitet vilken leder till den sociala 

responsiviteten, som i sin tur skapar det genuina mötet. Konversationen kan då vidare antas 

hänvisa till något utöver kuratorn och eleven själva samtidigt som konversationen innefattar 

känslor utifrån de båda. Denna process kan vidare tänkas fortgå till målet är uppnått för att 

sedan upphöra eller svänga till en ny målinriktning. Inom detta resonemang återfinns även 

betydelsen av lyssnandet och bekräftandet hos kuratorn i uppsatsens resultat. Kuratorerna 

betonar betydelsen av att lyssna aktivt, dels för att kunna följa eleven i dess berättande och 

dels för att kunna få eleven att känna trygghet. Bekräftandet av eleven ses som viktigt då detta 

skapar säkerhet hos eleven och motiverar eleven till fördjupande reflexion av sig själv. 

Användandet av bekräftande handlingar bör dock även ses utifrån Asplund som påpekar att 
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likväl den konkreta socialisationen kan bli monoton och ensidig, vilket då kan tänkas leda till 

asocial responslöshet hos eleven. Ovanstående resonemang kan vidare kopplas samman till 

det som Asplund benämner som feedback. Frånvaro av bekräftelse leder till att eleven själv 

kommer att upphöra att respondera på kuratorn samt att känslolivet inom relationen då gör en 

tillbakagång och försvagas. Det sker inte längre några affektiva uttryck inom relationen. 

Föregående tankegångar kan även återkopplas till hur samtalsrelationen genom tidigare 

resonemang gestaltats utifrån Meads begrepp ”I” och ”me”. För att samtalet ska kunna spela 

rollen av ”me” och låta eleven reflektera över ”I” måste kuratorn finnas som en motpol vilken 

utmanar och uppmanar eleven till att respondera både på kuratorn, som på sig själv. Slutligen 

kan samtalsrelationen återigen knytas till Asplund som menar att kuratorn och eleven på ett 

elementärt plan kommer att anpassa sig till den interaktion vilken de är inbegripna inom och 

genom anpassningen till varandra kan de ses skapa en gemensam kontext där det finns 

möjligheter till förändring. Viktigt att poängtera utifrån detta synsätt blir att samtalsrelationen 

kontinuerligt kommer att prövas och omprövas av både kurator och elev. Samtalsrelationen 

kan därmed inte ses som för en gång alltid etablerad och fortgående. Utan bör istället 

betraktas som en dynamisk och utvecklande process som alltid står inför möjligheten att 

upphöra. 

 

    Eftersträvade processer inom samtalsrelationen 

I föreliggande studies resultat så framgår en skillnad i hur mycket kuratorerna måste ingripa 

för att få eleven till en konversation. Här inom beskrivs att vissa elever har en mer naturlig 

förmåga till att konversera frigående medan det inom andra konversationer krävs att kuratorn 

är mer delaktig i uppbyggandet av konversationen. Således kan det antas finnas 

grundläggande språkliga faktorer av hur väl eleven kan utrycka sig verbalt som inverkar på 

konversationen. En förmåga som kan tänkas få stor betydelse då Mead benämner de vokala 

gesterna som en grundförutsättning för interaktion. Inom de samtalsrelationer där den 

språkliga förmågan hos eleven för att få till stånd en narrativ berättelse om sig själv på ett 

eller annat sätt är begränsad beskriver kuratorerna olika tillvägagångssätt för att underlätta 

konversationen. Det identifieras här som viktigt att kuratorn inom konversationen fokuserar 

på egna uppkommande tankar, idéer och förslag utifrån vad den ser hos eleven, och om hur 

det kan tänkas vara. Kuratorn kan exempelvis då kommentera elevens icke-verbala 

kommunikation. Här kan det ses som att kuratorn inledningsvis guidar eleven i de emotioner 

som uppkommer och försöker sätta ord på dessa. Detta kan antas vara av stort värde då en 

konversation utgörs av både verbalt språk som emotioner. Exempelvis kan en kurator som ser 
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att en elev sluter sig kommentera att denna ser att ämnet är känsligt och på så vis nå en 

passage till vidare samtal. Här kan det utifrån Mead ses som att kuratorn försöker stimulera 

eleven till mothandlingar och fortsatt konverserande. Vidare kan det öppna och flytande 

samtalet här antas bidra till att eleven får inledande träning i att samtala om sig själv och på så 

vis bygga upp sin narrativa berättelse. Resultatet visar även på det intressanta av att kuratorn 

kan dra ner konversationen till en neutralare nivå och betona att det blir eleven som inom 

samtalet får sitta och möta och känna av kuratorn. Detta tillvägagångssätt skulle kunna ses 

som något av ett rollbyte inom samtalsrelationen. 

    En intressant skillnad som vidare framträder utifrån resultatet är skillnaden i 

samtalsrelationen mellan flickor och pojkar. Flickor identifieras som lättare att konversera och 

samspela med, medan pojkar uppfattas som mer avvaktande och behöver känna ett större 

förtroende. Intressant är vidare att flickorna ses bli hjälpta av själva samtalet och 

konversationen i sig, medan pojkarna ses kräva konkreta händelser för att de ska känna att 

konversationen går framåt och leder till hjälp. Ytterligare en aspekt som inverkar på 

konversationen är om den sökande eleven söker för att den vill uppnå en förändring och då är 

redo att engagera sig, eller om eleven själv inte är medveten om att en förändring vore det 

bästa. Inom resultatet framhåller kuratorerna även vikten av förmågan att improvisera och 

vara uppmärksam inom samtalen, samt att det finns elever som inledningsvis söker för 

enklare hjälp men som med lite stöd berättar sin verkliga problematik. Kuratorerna kan vidare 

genom resultatet anses betrakta samtalsrelationen som utgörandes av både egenskaper hos sig 

själva som hos eleven. Detta leder till att relationen kan knytas till von Wrights resonemang 

om det relationella perspektivet där bilden av eleven växer fram inom och i samband med den 

samtalsrelation som kuratorn och eleven ingår i. Här kan då tänkas att när eleven träder in i 

samtalsrelationen så får den en ny möjlighet att skapa ett nytt ”jag” inom relationen.  

    Inom resultatet syns tydligt att kuratorerna värderar sin erhållna erfarenhet betydligt högre 

än sin högskoleutbildning, samtidigt som de menar att kunskapen de tillägnade sig under 

utbildningen inte är helt oväsentlig. Överlag identifierar kuratorerna att de önskar fler 

”verktyg” inom samtalsmetodik, utvecklingspsykologi, teoretiska förklaringsmodeller samt 

psykologiska teorier över lag. Den teoretiska grundsynen hos kuratorerna kan ses som en 

blandning av psykodynamisk teori och kognitiv beteendeterapi. Det psykodynamiska önskas 

här att användas för att förstå den bakomliggande problematiken, medan beteendeterapi anses 

som viktigt för att nå resultat inom samtalsrelationen. Vidare beskrivs inom resultatet att 

kuratorn inom konversationen måste uppvisa en stor taktkänsla som ballanserar mellan 

försiktighet och konfrontation samtidigt som kuratorn är öppen inför vad som kan uppkomma 
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i samtalsrelationen. Genom att teoretisera utifrån von Wright kan betydelsen av kuratorns 

öppenhet sättas i ett nytt perspektiv. Von Wright talar inom det relationella perspektivet om 

den öppna människan, vilket kan jämföras med kuratorns roll. Här inom kan kuratorn då ses 

vända sig utåt från sitt eget inre för att istället se till samtalsrelationen mellan kurator och 

elev, och de processer som skapas här. Detta kan då åter knytas till varför kuratorerna i 

resultatet framhåller samtalsrelationen i sig som viktigare än underliggande teoribildning. Det 

kan här inom även antas att relationen då kommer att bli en framåtgående social process där 

det sker ett skifte från imitation till konstruktion. Där det kan tänkas att det genom reflexion 

uppstår en rekonstruktion hos eleven som möjliggör en hantering av problematiken. 

Ovanstående resonemang kan återigen ses i ljuset av att kuratorn har förmågan att se sin egen 

plats samtidigt som det ses till elevens plats, samt relationens inverkan på de båda. Detta leder 

till att kuratorn kan se eleven som ett vem i ständig förändring, i motsats till att uppfatta 

eleven utifrån problematiken, ett vad.  

    Vidare kan det ur resultatet om eftersträvade processer från kuratorerna ses aspekter av det 

intressanta att kuratorerna försöker framkalla elevens nyfikenhet inför att ingå i 

samtalsrelationen. Här kan det antas vara av stor betydelse att kuratorn lyckas väcka elevens 

nyfikenhet och att kuratorn inte ger upp när det under den inledande konversationen inte 

kommer till stånd ett möte. Ytterligare en viktig aspekt som kan tänkas inverka på 

samtalsrelationen som kuratorerna inom resultatet vidrör är vad de anser att samtalsrelationen 

syftar till. Här framkommer något olika beskrivningar, men även gemensamma linjer. 

Gemensamt är det relationsorienterade synsättet där kuratorerna ser att eleven ska få ett 

tillfälle att tala av sig utanför mycket styrning i samtalet. Kuratorerna ser sig här som 

närvarande vuxna vilka kan erbjuda tid för konversation, och som samtidigt har kunskap för 

att bygga upp samtalet och sätta in återgärder ifall det behövs. Kuratorerna beskriver även hur 

de avser att få eleven att känna att denna kan stå ut med vardagen och har någon att falla 

tillbaka till vid motgångar, där samtalsrelationen då kan ses som en plats för avlastning och 

andhämtning. Kuratorerna vidrör även hur de önskar motivera eleven till att våga fördjupa sig 

i sig själv samt påvisa att det finns hopp i elevens situation samt att det går att göra någonting 

åt situationen. Slutligen beskrivs även hur samtalsrelationen bör bli så att eleven kan gråta 

utan att skämmas och våga uttrycka sina svarta tankar utan att bli dömd. I samband med 

ovanstående beskrivning av vad kuratorerna önskar uppnå genom samtalsrelationen kan det 

tänkas att det uppkommer starka känslor hos kuratorerna när deras målsättning överskrider 

och sträcker sig utanför det interpersonella rummet. 
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    Påverkan utifrån kuratorn på samtalsrelationen 

Angående de känslor och reaktioner som kuratorerna upplever visar resultatet en relativt stor 

variation, men även gemensamma drag. Samtliga kuratorer beskriver hur de i någon mån 

upplever frustration, irritation och ilska när de hör att eleven far illa och att föräldrarna inte tar 

sitt ansvar. Frustration beskrivs på liknande sätt som uppkommande när kuratorn känner att 

samtalsrelationen kört fast, eller när kuratorn inte når fram till eleven, samt när elevens 

situation ligger utom påverkbarhet från kuratorn. Även känslor av att kuratorn upplever sig 

som splittrad och otillräcklig framhålls som uppkommande. En kurator identifierar hur de 

egna känsloprocesserna alltid sätts igång av elevers berättelser. Här inom identifierar alla 

kuratorer hur viktigt det är att använda de egna känslorna som verktyg i samtalsrelationen, 

men att samtidigt inte ”spela upp” känslorna inom samtalsrelationen. Vid känslomässiga 

situationen måste kuratorerna påminna sig om att sitta lugnt och tryggt, samt att förlita sig på 

sin förmåga att lyssna vidare och härbärgera det svåra.  

    Att använda känslorna som ett verktyg inom samtalsrelationen kan utifrån Mead antas som 

nära förbundet med hur väl kuratorns förmåga till att själva se sig som ett objekt är utvecklad, 

och därmed även kuratorns egna självmedvetenheten. Att vissa känslor av sorg tillåts synas 

inom samtalsrelationen identifieras likväl som att det visar på empati för eleven. Även 

positiva känslor identifieras av kuratorerna. Här rör det sig om glädje över att kunna stödja, 

hjälpa och vara en betydelsefull faktor i elevens liv. Här inom beskrivs även känslan av 

arbetet som ett givande och intressant yrke vilket erbjuder stor utmaning och stimulans. En 

central aspekt att fånga upp ur resultatet är att kuratorerna inom samtalsrelationen måste agera 

utifrån nyfikenhet. Förmåga att i svåra situationen finna ny kraft, nya vägar med bibehållen 

inställning av nyfikenhet kan ses utifrån von Wrights resonemang där subjekten inom 

relationen kan välja sitt förhållningssätt gentemot den andre. Att bibehålla nyfikenheten kan 

då antas bidra till att ytterligare öka förmågan att se eleven som ett unikt vem skapat inom 

samtalsrelationen. Kuratorn och eleven kan då ses mötas genom konversationen och 

tillsammans dela den verklighet och nyfikenhet som skapas inom mötet. Ovanstående 

resonemang kan vidare ses som den konkreta socialiteten utifrån Asplund där deltagarna möts 

ansikte mot ansikte och där responsiviteten är förankrad och fortgår utifrån nyfikenhet inför 

vad som kan utvecklas. 

    Flertalet kuratorer beskriver vidare hur de uppkommande känslorna till stor del är beroende 

av vilken elev det är i relationen. Här beskrivs att det finns elever som berör och väcker 

starkare känslor än andra. Vid i högre grad svårhanterliga känsloupplevelser kan känslorna 

tänkas föranleda att även kuratorn kan bli asocialt responslös och då börjar se eleven utifrån 
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det von Wright benämner som punktuella perspektivet. Här skapas då synen av eleven att den 

är någon som är möjlig att definiera utifrån biologiska eller sociala faktorer, och kuratorn kan 

ses bli den ”slutna människan” som främst utgår från sitt eget perspektiv utan nyfikenhet inför 

eleven. Den asociala responslösheten kan vidare antas vara ett sätt för kuratorn att avskärma 

sig för att säkra det egna psykiska välmåendet, eller som ett resultat av en redan utgjord 

utbränning. Inom resultatet beskrivs även utifrån kuratorerna hur erfarenheten bidrar till att 

bättre kunna hantera de uppkommande känslorna och hur dessa påverkar samtalsrelationen för 

att undvika en negativ påverkan. En annan faktor vilken beskrivs som grundläggande för 

känslohanteringen är tillgången till avlastning genom kollegialt stöd samt tillgången till 

handledning.  

    Viktigt att framlyfta i samband med känsloupplevelser är att Asplund benämner att 

individen alltid består av både social responsivitet som asocial responslöshet. Kuratorerna bör 

därmed inte ses som sämre professionella samtalare om de stundtals upplever de egna 

känslorna som hinder för konversation. I samband med uppkommande känslor och reaktioner 

framhåller kuratorerna även betydelsen av den egna personligheten. Betydelsefulla 

personlighetsdrag identifieras här som att vara öppen och stark samtidigt som det finns en 

närhet till hopp och skatt. Vidare beskrivs grundläggande personlighetsdrag av att kuratorerna 

kan vara lugna och stabila för att ge inlevelse och trygghet, mogna, spontana, samt att de 

därigenom kan bjuda på sig själva. Personlighetsdragen skulle även de kunna ses utifrån 

Meads tankegångar av hur väl kuratorns egen subjekt-objekt-enhet inom jaget är utvecklad, 

och därigenom även förmågan att uppfatta sig själva som bidragande till skapandet av 

samtalsrelationen.  

    I resultatet framgår vidare vilken människosyn som kuratorerna har och här betonas att alla 

elever måste ses som lika värda, samt att detta blir betydelsefullt att förmedla inom 

samtalsrelationen. På motsvarande sätt betonas att ingen elev är ensamt ansvarig för sin 

situation, utan att det måste ses till de omständigheter som finns kring eleven. Här blir det då 

av värde med ett synsätt som ser till samspelet mellan arv och miljö. Något som kan kopplas 

samman med kuratorernas tidigare beskrivning av ett systemteoretiskt synsätt. I resultatet 

framgår vidare vilket engagemang kuratorerna känner inför sitt yrkesval, något som till stor 

del kan antas påverka uppbyggandet och underhållandet av samtalsrelationen. Kuratorerna 

beskriver här inom att de har ett stort engagemang i sitt yrke samt att de känner sig 

privilegierade och upplever en genuin inlevelse i sina samtalsrelationer. Vilket enligt von 

Wright kan ses som en förutsättning för att den relationella subjektiviteten ska kunna 

utvecklas. Kuratorerna ser vidare det stora engagemanget som något självklart för att kunna 
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skapa givande samtalsrelationer. Det stora engagemanget kan vidare antas skapa den form av 

acceptans som måste finnas hos kuratorn gentemot eleven. Genom kuratorernas väl 

utvecklade acceptans kan det slutligen ses som att eleven kan utveckla förtroende, kan 

genomföra rollprövningar, kan berätta sin historia och reflektera över sig själv samt våga 

möta kuratorn och stanna kvar inom samtalsrelationen.    

 

 

Avslutande reflexioner 

 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare 

förståelse och ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkurator och sökande elev, samt vilka 

förutsättningar som enligt skolkuratorerna måste föreligga för ett givande möte. Genom 

uppsatsens resultat har det framkommit att samtalsrelationen mellan kurator och elev är en 

komplex företeelse bestående av en mängd delelement, som både påverkar den enskilda 

kuratorn som den enskilda eleven, men som även påverkar det band som finns mellan de 

båda. Genomgående i resultatet visas att kuratorerna upplever att eleverna söker utifrån olika 

problematik samt att denna påverkar valet av samtalsrelation, där den stödjande 

samtalsrelationen är vanligast. Inom samtalsrelationen blir skapandet av förtroende och tillit 

genom olika tillvägagångssätt betydelsefullt. Inom samtalsrelationen sker även processer 

inom kurator som skapar känslor av irritation och frustration, men även känslor av glädje 

utifrån att kunna hjälpa. Centralt blir att se till de egna processerna och använda dessa för att 

bättre förstå eleven. För stöd i svåra samtalsrelationer framhålls de egna kollegorna och 

handledningsgruppen som viktigast. Kunskapen beskrivs som bristande gällande 

samtalsmetodik och längre erfarenhet av samtalsrelationer benämns som viktigare. Främst ett 

systemteoretiskt synsätt tillämpas när kurator ser eleven och betoningen ligger på alla elevers 

lika värde. Engagemanget beskrivs av kuratorerna som stort och de beskriver vidare en genuin 

inlevelse i sitt yrke. Inför framtiden önskas ytterligare vidareutbildning och fler verktyg för att 

klara av att möta framtida elevers behov.  

    Uppsatsen kan till stora delar uppvisa ett bekräftande och liknande resultat som tidigare 

forskning framhållit. Resultatet överensstämmer med Jäderberg (1983) samt D-Wester (2005) 

vilka beskriver sökande elevers problematik samt att de elever som söker önskar en 

förändring av något slag, och att antalen stödsamtal här inom varierar från några enstaka 

samtal till en längre period av samtal. Vidare stämmer uppsatsens resultat väl med Ekstrand 

(2001) som påvisar att kuratorn utgör en neutral vuxen som eleven kan uttrycka sina tankar 
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inför. Även betoningen av förtroende och tillit stämmer väl överense med tidigare forskning 

utifrån D-Wester (2005). Likaså den genuina önskan utifrån kuratorn att få hjälpa eleven 

återfinns i tidigare forskning. Uppsatsens resultat skiljer sig dock något i fråga om forskning 

som visar att samtalsrelationen inte är så fritt flytande utan istället ofta uppvisar ett klart mål. 

Vidare finns skillnader utifrån Olsson (2000) som menar att kuratorerna idag kontinuerligt 

vidareutbildar sig och har en god utbildning i samtalsmetodik, något som föreliggande uppsats 

inte till så stor del funnit. För att spegla uppsatsens syfte kan valet av metod samt upplägget 

ses som relevant och följsamt. Även om kvalitativa studier inte leder till generaliserbarhet så 

kan det ses som viktigt att utveckla en djupare förståelse för samtalsrelationen mellan kurator 

och elev. En brist i uppsatsen som blivit synlig i efterhand är att det vid användandet av 

intervjutemana kunde ha fokuserats tydligare på att fånga aspekter av själva samtalsrelationen 

i sig. En avgränsning hade här troligtvis anfört ett mer sammanhållet och koncentrerat 

resultat. Genom skapandet av begreppet ”interpersonellt rum”, och analysen utifrån Mead, 

Moira och Asplund hoppas vi som författare dock att vi kunnat sprida ett lite klarare ljus över 

samtalsrelationen samt kuratorns del i denna.  

     Sammanfattningsvis kan följande lyftas fram som viktiga aspekter utifrån föreliggande 

uppsats: Att det inledningsvis i samtalsrelationen sker ett utbyte av gester mellan kurator och 

elev. Att kuratorn använder sig av begynnande handlingar för att skapa förtroende och tillit 

hos eleven. Att det inom samtalsrelationen utvecklas samförstånd vilket sedan främjar 

rollövertagande och reflexivitet inom relationen. Eleven kan sägas få ett forum för att vara en 

annan inför sig själv genom samtalsrelationen. Relationen kan vidare betraktas i formen av ett 

”me” för eleven där denna kan reflektera över sitt ”I”, kuratorn kan här ses få en ”me-

funktion”. Samtalsrelationen kan vidare ses som en konkret socialisation där eleven och 

kuratorn kan mötas ansikte mot ansikte. Vidare kan det i uppsatsen ses som framkommande 

att kuratorn är den ”öppna individen” och då speciellt utifrån fyra betydelser: 1. Att kuratorn 

ser till hela samtalsrelationen. 2. Att kuratorn är accepterande inför det eleven berättar. 3. Att 

kuratorn härbärgerar det som framkommer och genom sina egna processer försöker förstå 

eleven. 4. Att kurator känner nyfikenhet inför den elev som kuratorn möter.  

    Vidare har det framkommit att samtalsrelationen kontinuerligt kommer att prövas och 

omprövas av både kurator och elev. Grovt förenklat kan det ses som att varje samtalsrelation 

har möjlighet att utvecklas i två riktningar. Den ena riktningen pekar mot en social 

responsivitet där det kommer till stånd ett möte mellan kuratorn och eleven baserat på 

nyfikenhet utifrån dem båda. Den andra riktningen pekar mot en separation genom asocial 

responslöshet som förhindrar möjligheten till ett givande möte. För framtida forskning vore 
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det av intresse att även se hur eleven upplever samtalsrelationen med kuratorn. Då skulle de 

subjektiva beskrivningarna av samtalsrelationen utifrån eleven kunna jämföras med 

föreliggande studies resultat och gemensamma betydelsefulla aspekter av samtalsrelationen 

skulle kunna framhållas. 
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