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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer ser på samverkan mellan hem och skola 

och att identifiera vilka förhållningssätt i socialt arbete samt förebyggande och åtgärdande 

insatser som skolkuratorer använder i föräldrasamverkan. Betydelsen av föräldrars delaktighet 

i barnens skolgång är erkänd internationellt, tillsammans med skolkuratorers roll i samverkan 

mellan hem och skola. Behov av mer förebyggande arbete i form av samverkan mellan hem 

och skola lyfts fram internationellt, medan behovet av mer främjande och förebyggande 

arbetet i Sverige lyfts fram utan någon tydlig koppling till föräldrasamverkan. Det finns ingen 

svensk forskning om skolkuratorers roll i skolans föräldrasamverkan. För 

informationsinsamling har fem skolkuratorer i grundskolor inom Örebro län intervjuats. 

Materialet har analyserats med hjälp av tre teoretiska modeller. Resultaten visar att 

kuratorerna ser många uttryck i skolan för att hem och skola ska vara åtskilda och att de 

önskar en ökad samverkan. Kuratorerna använder de olika praktikteoretiska förhållningssätten 

uppgiftscentrerat, systemteoretiskt, empowerment och antiförtryckande förhållningssätt i sitt 

arbete, med tonvikt på det förstnämnda. Kuratorerna arbetar i högre grad åtgärdande än 

förebyggande.   
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the view of school counselors concerning the 

cooperation between the home and school and to identify what practice theories in social 

work as well as preventive and treatment efforts are used in the cooperation with parents. The 

importance of parent participation in education are internationally recognized, as well as 

school counselors´ part in cooperation between school and families. Need of more prevention 

work are highlighted internationally, combined with models for school and family 

cooperation. Prevention perspective is also a part in the guidelines for Swedish school health 

care, but the connection to school and family cooperation is weak. There is no Swedish 

research concerning school counselors´ role in the cooperation with parents. To collect new 

information in this area five school counselors working in Örebro län has been interviewed. 

The material has been analyzed with the help of three different theoretical models. The result 

shows that even though the counselors want more cooperation there are many signs and 

expressions to keep the school and parents divided. There are a few different approaches used 

by the counselors, the task centered, the system theoretical, empowerment and the anti-

oppressive. The most used approach is the task centered and the work is more focused on 

treatment activities than prevention. 
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1. Inledning 

Utbildning är av yttersta vikt för samhällets utveckling, exempelvis när det gäller att bekämpa 

fattigdom (Unicef, 2017). Mot bakgrund av att låga eller ofullständiga betyg är associerade 

med senare psykosociala problem (Socialstyrelsen, 2010) är en väl genomförd utbildning 

också av yttersta vikt för våra barns välmående. FN:s konvention om barns rättigheter anger i 

artikel 28 att varje barn har rätt till utbildning och att grundskolan ska vara kostnadsfri. Idag 

är det över 260 miljoner barn i världen som inte går i skola, främst på grund av fattigdom 

(Unicef, 2017). Även i stater som erbjuder barn utbildning och där skolgången är obligatorisk 

och kostnadsfri finns hinder som försvårar för barn att tillägna sig utbildning, såväl 

personliga, som inom familj, skola och samhälle, exempelvis fattigdom, våld, ohälsa och 

andra psykosociala svårigheter. En yrkesgrupp som har utbildning för att kunna bemöta barns 

psykosociala svårigheter är skolkuratorer och deras professionella kunskaper bör tas tillvara 

för att hjälpa barn att kunna fullfölja sin utbildning (Huxtable & Blyth, 2002). 

Skolkuratorer ingår i det team av skolpersonal som utgör skolans elevhälsa, vilken enligt 

skollagen (SFS 2010:800) ska finnas på svenska skolor. I skolkuratorns uppgifter ingår bland 

annat att främja barns psykosociala behov. Om dessa inte tillgodoses kan detta utgöra ett 

hinder för att barnet ska kunna fullfölja utbildningen. Ett sätt att stärka upp arbetet med att 

tillgodose barnens psykosociala behov är att samverka med barnens föräldrar. Den svenska 

skolan har dock en svag tradition av att samverka med eller se föräldrar som 

samarbetspartners/resurser (Eriksson, 2008a). Det är därför av intresse att undersöka hur 

skolkuratorer i Sverige bedriver socialt arbete i skolans kontext när det gäller samverkan med 

föräldrar och studien utgår från skolkuratorers egen beskrivning av sitt arbete. Det saknas 

svensk forskning om skolkuratorns arbete i skolans föräldrasamverkan. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är undersöka hur skolkuratorer ser på samverkan mellan hem och skola 

och att identifiera vilka förhållningssätt i socialt arbete samt förebyggande och åtgärdande 

insatser som skolkuratorer använder i föräldrasamverkan. 

2. Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten innehåller en beskrivning av internationell forskning om betydelsen av 

föräldrars delaktighet i barnens skolgång och exempel på hur detta lyfts fram i svensk 

litteratur. Vidare hur skolkuratorers arbete lyfts fram internationellt och kontexten runt det 

skolkurativa arbetet i Sverige. 

2.1 Betydelsen av föräldrars delaktighet i barnens skolgång och samverkan mellan hem 

och skola 

I ett historiskt perspektiv har skolan hållit föräldrar på avstånd, men under de senaste 

decennierna har relationen mellan skola och föräldrar förändrats. Föräldrar har fått ett större 

inflytande och ansvar, både avseende skolans verksamhet och det egna barnens utbildning. 

Bakgrunden till detta är att utbildning allt mer börjat ses som en angelägenhet för familjen, 

mer än för samhället. Den förändrade relationen mellan hem och skola är komplex och inte 
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helt okomplicerad. Under de senaste åren har även nödvändigheten av bättre skolresultat och 

ökad måluppfyllelse fått allt större fokus och statsmakternas strävan om att utöka föräldrarnas 

inflytande kan tolkas som en förhoppning om att det ska bidra (Eriksson, 2008a).  

Ett flertal internationella studier visar att föräldrars delaktighet i barnens utbildning har 

positiva effekter på barnens skolresultat (Jeynes, 2005; Epstein & Voorhis, 2010; Walker, 

Shenker & Hoover-Dempsey, 2010; Jeynes, 2012; Borgonovi & Montt, 2012; Wilder, 2014 & 

Castro, Expósito-Casas, Lopez-Martín, Navarro-Ascencio & Gaviria, 2015). Epstein et al. 

(2010) menar att skolor måste förstå att samverkan mellan skola, hem och närsamhälle är en 

viktig del för att lyckas med elevernas utbildning. Barn lär sig mer när föräldrar, skola och 

andra i samhället tar ett gemensamt ansvar för barnens lärande. En god samverkan hjälper till 

att skapa en bra skolmiljö, ökar föräldrarnas självförtroende att hjälpa sina barn med 

skolarbetet och utbildningsmässiga beslut och förbättrar barnens attityd till skolan, samt deras 

motivation, beteende och resultat. Föräldradeltagande i form av höga förväntningar på sina 

barns studieresultat, att prata med sina barn om skolarbetet och att uppmuntra sina barn till 

läsning, har starkast samband med förbättrade studieresultat (Castro, Expósito-Casas, Lopez-

Martín, Navarro-Ascencio & Gaviria, 2015). 

Det står alltså klart att det finns ett samband mellan föräldrars delaktighet och barnens 

studieresultat, men det är dock svårt att fastställa vilka strategier i skolan som är effektiva för 

att öka föräldrars deltagande. En forskningsöversikt av See et al. (2015) visar att det 

föreligger en stor brist på seriös forskning på området. De flesta rapporter som finns att tillgå 

visar allvarliga begränsningar och kan enligt översikten inte peka i någon egentlig riktning. 

Vissa rapporter menar att det är framgångsrikt med insatser för föräldramedverkan, medan 

andra visar att det är ineffektivt eller till och med kan försämra barnens studieresultat om det 

medför att skolor utnyttjar sina resurser felaktigt. Några enstaka av de mer trovärdiga 

rapporterna visar positiva resultat om föräldrars delaktighet är en del av flera insatser som 

görs för att förbättra elevers skolresultat.  

Om man tittar lite vidare på föräldrars delaktighet än det direkta sambandet mellan föräldrars 

delaktighet och barnets studieresultat, så finns det ett starkt samband mellan elevers mående 

och lärande och det är fastställt i forskning att samverkan mellan skola och föräldrar ökar 

möjligheterna att påverka elevernas hälsa och mående i positiv riktning vilket i sin tur främjar 

lärandet (Axford, Farrington, Clarkson, Bjornstad, Wrigley & Huthings, 2015).   

2.2 Samverkan mellan hem och skola i Sverige 

Enligt Skolverket (2011) har skolan och vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för elevernas 

skolgång. Skolan ska samarbeta med vårdnadshavare för att utveckla skolans innehåll och 

verksamhet. Läraren ska löpande samverka med och informera vårdnadshavare om elevens 

skolsituation, trivsel, kunskapsutveckling, studieresultat och kunskapsbehov. Lärarens ska 

också hålla sig informerad om elevens personliga situation. Minst en gång per termin ska 

läraren bjuda in vårdnadshavare till utvecklingssamtal. I skollagen (SFS 2010:800) anges att 

både elev och vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen och 

informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter. Detta innebär 
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bland annat att vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utarbetandet av 

åtgärdsprogram.  

Det finns mycket kunskap om hur framförallt lärare kan spela en viktig roll i samarbetet 

mellan skola och föräldrar (Jensen & Jensen, 2008; Andersson, 2004; Nilsson, 2008; 

Eriksson, 2008b & Asp-Onsjö, 2006). Lärarnas bemötande av föräldrar och betydelsen av en 

dialog lyfts fram på flera sätt. Föräldrar anser att det är viktigt med bra kommunikation, där 

läraren har tid att prata, är öppen, tydlig och ärlig, samt lyssnar på och respekterar föräldrarna 

(Andersson, 2004). Vid en dialog kan lärares, föräldrars och elevens olika bilder komplettera 

varandra och ge bättre möjlighet att anpassa insatser och undervisning efter elevens 

förutsättningar. En aktiv medverkan från både elev och förälder vid utarbetande av 

åtgärdsprogram har en stor betydelse för elevens måluppfyllelse (Asp-Onsjö, 2006). 

Utvecklingssamtalet ska vara professionellt och strukturerat och kan användas till att utbyta 

bilder av barnet och försöka se om det finns områden som fordrar samarbete mellan de vuxna. 

Verkligt utbyte i ett samtal skapas genom att de som deltar förväntar sig att andras perspektiv 

kan bidra med något konstruktivt. Även om skolan har mandat att fatta beslut på egen hand, är 

det inte alltid skolans lösning som är den bästa. Det kan vara gynnsamt att involvera föräldrar 

och kanske även barnet i problemlösningen och väga in deras synpunkter innan beslut fattas 

(Jensen & Jensen, 2008). Det finns många olika sätt att engagera föräldrarna, men det centrala 

handlar om att föräldrarna ska känna förtroende för skolan. Föräldrarna ska känna sig trygga 

med skolan och deras synpunkter ska respekteras. Om föräldrarna har större kunskap om 

skolan och möjlighet att påverka förbättras elevens möjligheter till goda skolprestationer 

(Nilsson, 2008).  

Skolverkets forskningssammanställning ”Särskilt stöd i grundskolan” visar dock att föräldrar 

och elever endast i begränsad omfattning medverkar vid utformandet av åtgärdsprogram. 

Makten över dokumentationen och skolans intressen väger tungt och föräldrars perspektiv blir 

många gånger marginaliserade. Det är vanligt att skolans personal diskuterar ett barns 

svårigheter utan elev och föräldrar och därefter kommer fram till åtgärder som presenteras för 

elev och föräldrar. Ibland övertalas föräldrar att acceptera skolans version eller förslag. Det är 

ovanligt att föräldrar opponerar sig mot skolans synsätt (Skolverket, 2011). 

2.3 Skolkuratorns arbete internationellt 

Globalt har det skolkurativa arbetet utvecklats i samband med att utbildning blivit obligatorisk 

(Huxtable & Blyth, 2002). De första skolkuratorerna kom till i Storbritannien redan på 1870-

talet med titeln ”school attendance officer”. Arbetet gick till stor del ut på att ge föräldrar 

varningar och driva rättsliga processer vid skolfrånvaro. Funktionen har senare bytt titel till 

”education welfare officer” eller ”education social worker” (Huxtable & Blyth, 2002 & 

Sheldon, 2007). I USA började de första skolkuratorerna några år senare och där var 

samverkan mellan hem och skola en viktig uppgift från start (Huxtable & Blyth, 2002). I USA 

finns två olika yrkestitlar för socialarbetare i skolan, ”school social workers” och ”school 

counsellors”. Utbildningskraven är lägre för ”school social workers” och de har inte samma 

legitimitet som ”school counselors” (Altshuler & Webb, 2009). Det tycks dock finnas stora 

likheter i yrkesutövningen (Agresta, 2004). Båda yrkeskategorierna arbetar företrädesvis med 
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enskilda elever, elevgruppsamtal och konsultation med lärare. De uppger att de använder ca 

tio procent av sin arbetstid till konsultation och utbildning till föräldrar. Det finns även studier 

som visar att de båda yrkesgrupperna kompletterar varandra (Jonson-Reid, Kontak, Citerman, 

Essma, & Fezzi, 2004). I norden infördes begrepp kurator från det latinska orden curare (one 

who cares) (Huxtable & Blyth, 2002). Skolkurator har funnit i Sverige sedan 1940-talet. 

Arbete med elever och mellan elever, föräldrar, skola och sociala myndigheter, samt 

information om samhällets sociala resurser, har sedan dess varit centrala uppgifter (Isaksson 

& Larsson, 2012). 

I denna studie kommer framöver begreppen skolkurator och kurator användas som 

översättning för samtliga yrkestitlar. 

2.3.1 Skolkuratorers lämplighet för att arbeta med samverkan mellan hem och skola 

Ett flertal studier, företrädesvis från USA, lyfter fram skolkuratorer som en profession som 

lämpar sig väl för arbete rörande samverkan mellan hem och skola (Huxtable & Blyth, 2002; 

Taylor & Adelman, 2000; Bemak & Comely, 2002; Bryan & Holcomb-McCoy, 2007; Epstein 

& Voorhis, 2010; Alvares, Bye, Bryant & Mumm, 2013; Drolet, Paquin & Soutyrine, 2006 & 

Walker, Shenker & Hoover-Dempsey, 2010). Skolkuratorers utbildning och kompetens lyfts 

fram på olika sätt; bemötande, kommunikation och att se till helheten (Bemak & Comely, 

2002 & Walker, Shenker& Hoover-Dempsey, 2010), kommunikation, att anpassa information 

om barns utveckling till föräldrar och gruppdynamik (Epstein & Voorhis, 2010), samt 

förmåga att se vidare på betydelsen av föräldrars delaktighet (Dor, 2012). Vidare lyfts 

skolkuratorers strategiska position fram (Taylor & Adelman, 2000 & Drolet, Paquin & 

Soutyrine, 2006).  Kuratorer kan verka inom skolans system och samtidigt ha kontakter 

utanför skolan. De kan peka på hinder inom skolans organisation, vilket gör dem fria att se 

situationen utifrån olika perspektiv (Drolet, Paquin & Soutyrine, 2006). En skolkurator kan 

främja effektiv kommunikation mellan skola och föräldrar och stödja samarbetsinsatser på 

olika nivåer. De kan bidra till att lyfta fram både barnets, föräldrars och skolans perspektiv, 

ansvar och svårigheter. De kan uppmuntra parterna att samarbeta mot målet att hitta 

lösningar. Skolkuratorn kan försvara barnen och deras familjers rättigheter, stärka föräldrar 

och samverka med skola och samhälle för att ge familjer stöd. Det är viktigt att föräldrar 

deltar i utformandet av nya strategier. När föräldrar litar på skolan är det mer sannolikt att de 

ska berätta om svårigheter i hemmet och är mer benägna att ta emot hjälp. Tilliten måste 

komma först, då det annars är sannolikt att de möter försök till hjälp med misstro och försvar. 

Skolkuratorer kan skapa möjlighet för föräldrar att framföra sina synpunkter och på det sättet 

växa i sin föräldraroll. De kan hjälpa skolan att hitta lösningar och sätt att hantera svårigheter. 

Kuratorn kan medverka som stöd för lärare (Drolet, Paquin & Soutyrine, 2006). Skolkuratorer 

kan med hjälp av SFC-program (School-Family-Community) överbrygga kulturella hinder, 

hjälpa barn och stärka familjer (Bryan & Holcomb-McCoy, 2007). 

Enligt Kurtz et al. (1989) studie av skolkuratorers arbete med föräldrar har dessa alltid hävdat 

arbete med familjer som en nödvändig del för att hjälpa elever med skolrelaterade problem 

och för att hjälpa familjer att öka skydds- och minska riskfaktorer för lärande. Studien visar 

att skolkuratorerna ägnade förhållandevis stor del av sin arbetstid till arbete med föräldrar, 
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men att kuratorerna försökte lösa problem snabbt genom ett eller några möten med föräldrar, 

oavsett problemets art och att det fanns brister i dokumentationen av effekter runt arbetet med 

föräldrar. Kurtz et al. menar att om skolkuratorer ska fortsätta påstå att de är bäst lämpade att 

arbeta med föräldrar utifrån sina färdigheter, bör de hitta sätt att påvisa det. 

20 år senare presenterar Franklin et al. (2009) en sammanställning av studier från åren 1980-

2007 med en hänvisning till påpekandet från Kurtz et al. runt brist på forskning rörande det 

skolkurativa arbetet. Franklin et al. visar i sin sammanställning att skolkuratorer har en positiv 

inverkan på elevers skolresultat, vilket senare stöds av Alvarez et al. (2013) som kan visa att 

antalet skolkuratorer samvarierar med antalet elever som slutför sin utbildning, men att det 

fortfarande saknas forskning som kan bevisa att det var insatser från kuratorerna som 

orsakade skillnaden. Altshuler et al. (2009) menar att det är det individinriktade arbetet som 

leder till att skolkuratorer blir missförstådda, icke uppskattade och underutnyttjade. Anand 

(2010) pekar på att arbetet med enskilda leder till att skolkuratorers insatser inte blir så 

synliga.  

2.3.2 Ny roll för skolkuratorer. Från åtgärd till förebyggande.  

Utvecklingen inom det skolkurativa arbetet i USA har gått från att företrädesvis arbeta med 

samverkansfrågor mellan hem och skola, via enskilda kontakter till förebyggande miljöarbete. 

Skolkuratorer bör kunna utnyttja sina kunskaper inom systemisk teori för att arbeta på flera 

nivåer (Kelly, Berzin, Frey, Alvarez, Shaffer & O´Brien, 2010). Utbildning i systemisk teori, 

barns utveckling och kulturella faktorer gör skolkuratorer särskilt lämpade att arbeta med 

miljöfaktorer och strukturella och sociala hinder, särskilt för utsatta elevgrupper (Dupper, 

Rocha, Jackson & Lodato, 2014). Skolkuratorer behöver enligt Epstein & Voorhis (2010) få 

nya roller och arbeta med program som stärker delaktighet i skolan hos familjer och 

närsamhället. Skolor måste göra ett aktivt val, fortsätta som tidigare eller bereda utrymme för 

andra arbetsuppgifter. Kuratorer behöver hjälpa skolor att organisera och genomföra insatser 

som främjar samverkan mellan skola, hem och samhälle, t ex arbete för ett välkomnande 

klimat i skolan och en samverkan som involverar alla parter (Epstein & Voorhis, 2010). 

Skolkuratorer kan på en mängd olika sätt påverka både skolans personal och familjer till ett 

bättre samarbete, t ex genom att påverka lärares attityder till samarbete med föräldrar, hjälpa 

lärare att förstå sina elever bättre genom kontakt med hemmen, förmedla till föräldrar hur 

viktigt deras deltagande är, förbereda föräldrar att ta emot skolans invitationer på ett positivt 

sätt, underlätta dialoger mellan hem och skola och få föräldrar att känna sig viktiga och 

bekväma i skolan (Walker, Shenker & Hoover-Dempsey, 2010). I en nypublicerad bok från 

USA beskrivs evidensbaserade strategier för skolkuratorer och andra för att engagera familjer 

i deras barns utbildning genom att bygga på styrkor i familjen (Chavkin, 2017). Det handlar 

om att bygga ett samarbete mellan familj, skola och samhälle för att öka elevernas 

skolframgångar. Strategierna bygger på metoder som är vanligt förekommande inom socialt 

arbete varför skolkuratorer kan se en tydlig inriktning mot deras roll, kompetens och 

värderingar. Författaren betonar vikten av ett paradigmskifte där vår syn på familjen som 

ledare och beslutsfattare ändras, med empowerment som teoretisk bas, för att arbeta 
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tillsammans med familjer. Skolkuratorer kan ta täten i arbetet med att bygga förtroendefulla 

relationer mellan hem och skola så att familjer aktivt engagerar sig i barnens skolgång.  

2.3.3 Faktorer som hindrar/underlättar samverkan och förebyggande miljöarbete  

Flera internationella studier visar att finns en skillnad mellan skolkuratorernas breda 

utbildning och de arbetsuppgifter de utför, på så sätt att kuratorer ägnar större delen av sin 

arbetstid till enskilda elevärenden och lite tid till arbetsuppgifter med fokus på skolmiljön 

(Dupper, Rocha, Jackson & Lodato, 2014; Epstein & Voorhis, 2010; Anand, 2010 & Lee, 

2012). Försvårande omständigheter för skolkuratorer är generellt brist på tid och resurser, för 

många ärenden, olika problem med lärare (attityder, oförståelse för socialt arbete, 

okvalificerade) och problem med föräldrar (inställning till hjälp, föräldrar som inte deltar, 

närvarar eller kommunicerar med skolan) (Bryan & Holcomb-McCoy, 2004; Anand, 2010 & 

Teasley, Canifield, Archuleta, Cruthfield & Chavis, 2012). Valen av arbetsuppgifter påverkas 

inte av skolkuratorernas kön, etnicitet, utbildning eller elevernas ålder. Däremot påverkar 

organisatoriska och strukturella faktorer. Det finns t ex ett samband mellan antalet skolor och 

val av insatser, där fler skolor per kurator leder till högre grad av arbete med enskilda 

elevärenden. Kuratorerna har kunskaper, men hindras att utföra arbetet (Dupper, Rocha, 

Jackson & Lodato, 2014).  

Den viktigaste möjliggöraren är samarbete inom skolan (Teasley, Canifield, Archuleta, 

Cruthfield & Chavis, 2012). Skolkuratorers möjligheter att utföra uppdraget underlättas av 

stöd från rektor, andra kollegor på skolan och resurser. Andra faktorer som påverkar är 

skolans generella förhållningssätt till samarbete och kuratorernas egen inställning (Epstein & 

Voorhis, 2010). Både organisation och person (bl a självförtroende och känsla av kompetens) 

påverkar om skolkuratorer deltar i arbete med SFC (School-Family-Community) (Bryan & 

Holcomb-McCoy, 2007). Flera studier visar ett behov av utbildningsinsatser som riktas mot 

socialt arbete inom skolan (Bryan & Holcomb-McCoy, 2004; Bryan & Holcomb-McCoy, 

2007; Kelly, Berzin, Frey, Alvarez, Shaffer & O´Brien, 2010 & Teasley, Canifield, Archuleta, 

Cruthfield & Chavis, 2012). Skolkuratorer behöver själva definiera sin roll för att bli tydligare 

och kunna bedriva förändringsarbete i skolan (Bryan & Holcomb-McCoy, 2004). Verksamma 

skolkuratorer behöver dela erfarenheter om hur hinder kan övervinnas och andra yrkesgrupper 

behöver få kunskap om vad kuratorer kan bidra med (Bryan & Holcomb-McCoy, 2007). 

2.3.4 Skolkuratorers syn på föräldrar och sin egen roll  

Det finns få studier som belyser hur skolkuratorer själva ser på sin roll, men en från 2004 

lyfter fram att skolkuratorerna anser att de spelar en viktig roll i skolans samverkan med 

familjer och närsamhälle (Bryan & Holcomb-McCoy, 2004). En studie från Israel jämför 

attityder hos lärare och skolkuratorer rörande föräldrars delaktighet i skolan (Dor, 2012). 

Både lärare och skolkuratorer anser att delaktighet av föräldrar är viktigt och de beskriver 

föräldrarna som partners till lärarna. Föräldrarna kan erbjuda skolan feedback, idéer och 

samarbete. Lärarna framhåller främst fördelar som att regelbunden information ökade 

föräldrars delaktighet i ”volunteering” (frivilligarbete) och ökade elevernas måluppfyllelse. 
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Kuratorerna framhöll att föräldrars känsla av tillhörighet, stolthet över skolan (som de 

förmedlar till barnen) och samarbete med lärare, var gynnsamt för barnet.  

2.4 Elevhälsa i Sverige  

Enligt skollag (SFS 2010:800) ska alla elever ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan omfattar 

skolans medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. I socialstyrelsens och skolverkets gemensamma riktlinjer definieras 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete enligt följande; hälsofrämjande arbete är att 

stärka eller bibehålla människors välbefinnande genom att stärka människors möjlighet till 

delaktighet och tilltro till sin egen förmåga, förebyggande arbete är att minska risken för 

ohälsa genom att reducera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer och åtgärdande arbete är att 

hantera problem som uppstått (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s.28). 

Samma riktlinjer sammanfattar elevhälsans generellt riktade insatser i tre punkter: 

* främja elevers lärande, utveckling och hälsa 

* förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 

* bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.  

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s.30) 

En mängd exempel på arbetsuppgifter för elevhälsan som helhet och för elevhälsans 

psykosociala insats följer därefter, men inget rör specifikt arbete runt samverkan mellan hem 

och skola. Föräldrar nämns vid ett exempel under skolkuratorernas arbetsuppgifter: 

att genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och 

rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s.32) 

Vidare finns i samma vägledning ett stycke rörande Samarbete med elevers vårdnadshavare: 

 
Det finns forskning som visar att vårdnadshavares engagemang, deras förväntningar på 

sina barns skolarbete samt ett ömsesidigt förtroende mellan skola och vårdnadshavare är 

viktiga variabler för att elever ska nå framgång i skolan.  

Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och för att 

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Alla som 

arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna för att utveckla skolans innehåll och 

verksamhet. 

 

Grunden i samarbetet med vårdnadshavarna, både för elevhälsan och den övriga 

skolpersonalen, är att utveckla en dialog och därmed skapa en tillitsfull relation. 

Samarbetet kan dock vara komplext och något som utmanar både lärare och elevhälsans 

personal. En viktig del av ett framgångsrikt samarbete är att rektorn initierar och skapar 

förutsättningar för självreflektion och kollegiala samtal, exempelvis om skolans 

förhållningssätt. Hur ser skolans personal på vårdnadshavare? Vilka förväntningar har 

skolan på vårdnadshavarna? Hur talar man om dem i personalrummet? Hur välkomnas 

vårdnadshavare av dem under barnets första tid i skolan? Hur kommunicerar skolans 
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personal med varandra och med vårdnadshavare när eleven är i svårigheter? 

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s.79) 

Som ett sista exempel på förebyggande arbete nämns senare: 

 
Elevhälsans arbete för att utveckla goda relationer mellan hem och skola är också en del i 

det förebyggande arbetet. Det kan innebära att delta på möten med föräldrar och 

informera om tecken på till exempel psykisk ohälsa. Vid behov kan det innebära 

hembesök eller föräldrastöd.  

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s.91) 

 

I artiklar av Monika Törnsén respektive Jonas Höög som är publicerade på Skolverkets 

hemsida beskrivs att elevhälsan framför allt fokuserar på elevers ohälsa, på individnivå. 

Vidare framkommer att många av elevhälsopersonalen har vaga eller inga uppfattningar om 

de nationella målen för elevhälsan och skolan. Elevhälsans personal har inte tydliga mål för 

sitt arbete eller så finns det mål men personalen har inte kunskap om dem (undantaget 

skolsköterskor). Det saknas resultatuppföljning, utvärderingar och mätbara mål. Generellt är 

elevhälsoarbetet svagt anknutet till skolans huvuduppdrag. En stor osäkerhet om vad som styr 

elevhälsan tycks råda och kopplingen mellan det pedagogiska uppdraget och elevhälsan 

saknas, eller är otydligt (Skolverket, 2014). Skolinspektionen rapporterar att varken 

elevhälsan, elev eller vårdnadshavare är delaktiga i framtagande av åtgärdsprogram. 

Elevhälsan deltar sällan i utredningsarbetet trots att skollagen anger att elevhälsan ska 

involveras om det inte är uppenbart onödigt (Skolinspektionen, 2016).  

2.5 Skolkuratorer i Sverige 

Antalet skolkuratorer i Sverige har mer än fördubblats sedan år 2000 och 2016 fanns över 

2000 skolkuratorer (SKL, 2017). Skolkuratorns roll har successivt förstärkts och skollagen 

(SFS 2010:800) anger att elever ska ha tillgång till kurator och att denna ska ingå i en samlad 

elevhälsa. Elevhälsan styrs nationellt genom föreskrifter och allmänna råd, men beskrivningar 

om det skolkurativa arbetet är vaga. Inte heller socionomutbildningen specificerar 

skolkuratorns arbete (Isaksson, 2016). Åsa Backlund skriver i sin avhandling ”Elevvård i 

grundskolan- Resurser, organisering och praktik” (2007) att skolkuratorsrollen i princip varit 

outforskad i Sverige. Den forskning som finns om skola och elevvård är producerad av 

pedagoger, utbildningssociologer och psykologer (Backlund, 2007). En liknande tendens kan 

märkas i forskningssammanställningen ”Evidensbaserad elevhälsa” (Milerad & Lindgren, 

2014). Av förordet framgår att det finns ny forskning kring barns och ungdomars utveckling, 

hälsa och lärande och att det är författarnas ambition att sammanställa en del av denna för att 

vara lättillgänglig för den samlade elevhälsan. Tjugoåtta av Sveriges experter och forskare har 

sammanfattat kunskapsläget. Huvuddelen av dessa författare är läkare och några är 

psykologer. Endast en författare är socionom. 

Backlund visar att skolkuratorns roll är vagt reglerad. Till skillnad från skolsköterskor och 

skolpsykologer saknar kuratorer tydliga, yrkesspecifika teknologier som bara får användas av 

dem. Skolkuratorernas vanligaste arbetsuppgifter; samtal med elever, stöd till lärare och 
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kontakter med det omgivande samhället, kan även utföras av andra yrkesgrupper. Kuratorerna 

saknar dessutom legitimation, som både sköterskor och psykologer har och upplever att 

yrkesgruppen har låg status (inte tas på allvar, inte syns, kommer i skymundan). 

Kombinationen av svag reglering, oklar yrkesroll, avsaknad av egen tydlig teknologi och låg 

status, gör skolkuratorn särskilt känslig för omgivningens förväntningar (Backlund, 2007). 

Christine Isaksson visar i sin avhandling ”Den kritiska gästen. En professionsstudie om 

skolkuratorer” (2016) att skolkuratorer har en specifik teknologi, men att de har svårt att 

beskriva sin praktik i teoretiska termer. Studien visar att kuratorerna använder fyra vedertagna 

praktikteorier i sitt arbete- uppgiftcentrerat arbete, systemteoretiskt förhållningssätt, 

empowerment, samt anti-förtryckande förhållningssätt. Isaksson menar att kuratorerna utifrån 

sin grund i empowerment och det anti-förtryckande perspektivet skulle kunna ta en mer 

framträdande roll i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Även Isaksson visar att 

skolkuratorns roll i skolan är oklar. Styrdokumenten är vaga och kuratorerna uppger att de är 

beroende av tydliga beskrivningar eller stöd från rektor eller närmaste chef. Att lyfta fram 

brister i skolan och hävda att elever inte får det stöd de behöver, kan göra kuratorn obekväm i 

organisationen och skapa konflikter med andra professionella. Att ledas av en chef med annan 

yrkestillhörighet kan vara problematiskt. Det är viktigt att luta sig på en stabil professionell 

grund för att kunna hantera svårigheterna (Isaksson, 2016). 

2.6 Sammanfattning kunskapsläget 

Betydelsen av föräldrars delaktighet i sina barns skolgång är, om än omtvistad, både 

väldokumenterad och erkänd såväl internationellt som nationellt. I Sverige finns stor kunskap 

om framför allt lärares betydelse för samverkan mellan hem och skola.   

Skolkuratorers arbete för ökad samverkan mellan hem och skola framställs som mycket 

betydelsefull, framför allt i USA. Behov av mer främjande och förebyggande arbete lyfts fram 

över hela världen tillsammans med modeller för hur detta perspektiv kan kombineras med 

föräldrasamverkan. Det främjande och förebyggande perspektivet har även slagit igenom i 

riktlinjerna för den svenska elevhälsan. Riktlinjerna är dock vaga och skolkuratorns roll är 

generellt otydlig. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Resultatet för denna studie kommer att analyseras med hjälp av tre olika teoretiska modeller. 

Den första är en modell som belyser olika principiella sätt att se på relationen mellan föräldrar 

och skola eller olika perspektiv för samverkan mellan hem och skola. Modellen beskrivs i en 

artikel av Eriksson (2008a) (Föräldrar och skola- olika innebörder). Den andra är en typologi 

som ursprungligen utformats för att studera olika förhållningssätt inom det sociala arbetets 

praktik. En tillämpning av typologin om förhållningssätt i socialt arbete inom skolans värld, 

som jag tar fasta på här, finns redovisad i en studie genomförd av Isaksson & Sjöström, 2017 

(Looking for ´Social Work´ in School Social Work). Den tredje modellen är ett kodschema 

som identifierar skolkuratorers förebyggande och åtgärdande arbete med föräldrar. Detta 

kodschema återfinns i Epstein & Voorhis studie från 2010 (School counselors´ Roles in 

Developing Partnerships with Families and Communities for Student Success). Under detta 
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avsnitt kommer dessa modeller beskrivas på svenska (i bilaga 3 och 4 återfinns de två senare i 

sin helhet på originalspråk). 

3.1 Olika perspektiv för samverkan mellan hem och skola 

Eriksson (2008) menar att relationen mellan föräldrar och skola kan uppfattas på fyra olika 

sätt och har utifrån det utvecklat en modell med fyra olika principer: isärhållandets princip, 

partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen. Varje princip 

innehåller ett antal komponenter som skiljer principerna från varandra. Eriksson (2008) menar 

att begreppet ”samverkan” i praktiken framför allt är relaterat till isärhållandets princip och 

partnerskapsprincipen, varför jag kommer beskriva dessa två utförligare och senare använda 

dessa som stöd i analysarbetet. 

Isärhållandets princip utgår från de skillnader som finns mellan hem och skola. Det kan 

exempelvis handla om olika roller och uppgifter när det gäller att tillgodose barns utveckling 

och behov, som att lärare ser till delar av barnets utveckling medan föräldrar ser till barnets 

hela utveckling, eller att lärare behöver förhålla sig till alla barn i klassen medan föräldrar 

endast behöver se till det egna barnets behov. Den här komponenten benämns som 

konstitutiva skillnader. Dessa grundläggande skillnader mellan roller inom hem och skola kan 

vara värdefulla för barns utveckling mot självständiga individer och blivande 

samhällsmedlemmar. Forskning har visat att barn och unga ofta bevakar gränsen mellan hem 

och skola, vilket tolkas som ett sätt att skapa ett avstånd mellan föräldrar och lärare och på så 

sätt få ett privat utrymme. Ett sådant utrymme kan bidra till elevers integritet, vilken är den 

andra komponenten i denna princip. En tredje komponent är jämlikhet. Som en följd av 

politiska reformer om starkare samverkan mellan hem och skola genom att involvera föräldrar 

i skoluppgifter i hemmen, växte en farhåga om att detta kan skapa ojämlikhet genom att 

gynna elever med resursstarka föräldrar och missgynna dem utan.  En fjärde komponent 

hänger ihop med läraryrket som profession. Historiskt har läraren beskrivits som fackman och 

i professionsbegreppet har förhållningssätt som självständighet, distans, oberoende och 

emotionell kontroll betonats. Dessa professionsideal kan medföra att lärare ser sig som 

experter i möte med föräldrar och håller ett visst avstånd. Ett exempel från isärhållandets 

princip kan vara när en skola bjuder in föräldrar att komma och titta vid t ex en lektion, men 

att de inte vill att föräldrarna blandar sig i undervisningen. 

Partnerskapsprincipen bygger på idéer om hemmiljöns stora betydelse för barns 

skolframgångar och strävan att minska avståndet mellan hem och skola. Under 50-, 60- och 

70-talen fanns även inom denna princip komponenten jämlikhet, men i en annan betydelse än 

inom isärhållandets princip. Inom partnerskapsprincipen antogs ett ökat partnerskap mellan 

hem och skola ge alla barn ökade möjligheter till goda studieprestationer, vilket i sin tur 

skulle leda till ökad jämlikhet och rättvisa. Under senare decennier har en förskjutning skett 

från jämlikhet till lärande och effektivitet. Det har blivit tydligare att föräldrar kan bidra till 

förbättrade skolprestationer och i takt med att resultaten i skolan allt mer börjar betraktas som 

otillräckliga, stärks synen på föräldrar som en potentiell resurs för barnens lärande. Utifrån 

partnerskapsprincipen kan föräldrarna som besöker skolan i exemplet ovan bjudas in att 

fungera som ”hjälplärare”. 
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Brukarinflytandeprincipen har utvecklats i ett politiskt sammanhang där representativ- och 

deltagardemokratiska ideal lyfts fram.  

Valfrihetsprincipen är även den grundad i politiska ideal, i detta fall liberalism. Principen 

handlar om rätten att välja skola för de egna barnen. 

3.2 Centrala förhållningssätt inom det sociala arbetets praktik- exemplet skolan 

Isaksson och Sjöström (2017) har modifierat ett teoretiskt ramverk skapat av Healy (2005) 

och utformat en typologi med fyra centrala förhållningssätt inom socialt arbete: 

uppgiftscentrerat, systemteoretiskt, empowerment och antiförtryckande förhållningssätt.  

Modellen som Isaksson och Sjöström utvecklat anger en definition av varje metod, nyckelord 

och typiska tekniker, vilka jag eftersträvat att översätta ordagrant. Jag har även valt att lägga 

till ett eget exempel under varje förhållningssätt. 

Det uppgiftscentrerade förhållningssättet avser insatser som under en begränsad tidsperiod 

fokuserar på problem som klienter kommer med. Förhållningssättet beskrivs som strukturerat 

och fokuserat på den nuvarande situationen. Exempel på detta förhållningssätt är att göra en 

handlingsplan med enskilda elever och deras föräldrar när ett problem uppstått.  

Nyckelord: Fokuserat, små framsteg, här och nu, kontrakt  

Typiska tekniker: strukturstöd, förändringskontext (förstå och skapa), börja där klienten är, 

tydliggöra ansvar och förväntningar, systematisk uppföljning. 

Det systemteoretiska förhållningssättet fokuserar på omgivningens inverkan på klientens 

problem och strävar efter en helhetssyn där faktorer på olika nivåer påverkar varandra. 

Förhållningssättet syftar både till att stärka enskildas anpassningsförmåga och att påverka 

organisationer. Exempel på detta förhållningssätt är att lyfta fram helhetsperspektivet och se 

att barnet är en del av flera olika system och att dessa system påverkar varandra. 

Nyckelord: psykosocialt perspektiv, komplexitet, stressorer, stötta, försvar, bygga koalitioner, 

lobbying, positionering.  

Typiska tekniker: Identifiera stressorer i miljön, förändringar i grupp, organisation eller på 

samhällsnivå, stärka anpassningsförmågan, påverka organisationer. 

Empowerment syftar till att hjälpa klienter att få makt över sina egna liv. Det är ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt. Exempel på detta förhållningssätt är att lyssna på föräldrar, 

låta dem vara med och diskutera och känna sig delaktiga. 

Nyckelord: Lösningsfokuserat, hopp, inga etiketter, optimism, lyssna, respekt, 

självbestämmande, nätverk.  

Typiska tekniker: Icke-personifiera problem, söka resurser, framkalla tillgångar hos individen 

och dennes nätverk för att möjliggöra hjälp till självhjälp. 

Det antiförtryckande förhållningssättet anger att socialarbetare ska uppmärksamma 

förtryckande strukturer, inklusive den egna praktiken. Förebyggande arbete och tidiga insatser 
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är typiska för förhållningssättet. Exempel på detta förhållningssätt är en kritisk inställning till 

vissa förtryckande strukturer som föräldrar kan utsättas för i mötet med skolan. 

Nyckelord: åldersdiskriminering, sexism, patriarkat, kapitalism, rasism, sociala orättvisor, 

sociala klyftor, minimala insatser, förebyggande, försvar.  

Typiska tekniker: Prevention och tidiga insatser, informera om socialarbetarnas lagstadgade 

ansvar och organisationens begränsningar, kritiskt förhållningssätt till praktiken, reflektera 

över hur språket bidrar till att upprätthållande maktstrukturer, visa hur strukturella och 

kulturella orättvisor påverkar deras upplevelse av förtryck och att de inte är ensamma om att 

känna sig maktlösa. 

3.3 Skolkuratorers förebyggande och åtgärdande arbete med föräldrar 

Epstein et al. (2010) jämför skolkuratorers förebyggande och åtgärdande aktiviteter för sex 

olika typer av föräldradeltagande; föräldraskap, kommunikation, frivilligarbete, lärande 

hemma, beslutsfattande och samarbete med närsamhället. Modellen beskriver vad som avses 

med de olika typerna av föräldradeltagande och hur en kurator kan arbeta med ett 

förebyggande respektive åtgärdande syfte. 

Föräldraskap 

Skolkuratorns arbete med föräldrar vid denna typ av föräldradeltagande kan vara att möta 

föräldrars behov av information rörande barns eller ungdomars utveckling och att diskutera 

bekymmer som att förebygga drog- eller alkoholmissbruk, tidig sexualdebut, grupptryck eller 

disciplinära problem. 

Exempel på arbete med förebyggande syfte är att tillsammans med föräldrar planera och 

genomföra samtalsgrupper med ämnen som intresserar föräldrarna eller att skapa förälder-till-

förälder-forum för att diskutera gemensamma frågor. 

Exempel på arbete med åtgärdande syfte är att genomföra krisinterventioner när problem 

uppstår runt dessa och liknande frågor. 

Kommunikation 

Skolkuratorns arbete med föräldrar vid denna typ av föräldradeltagande kan vara att hjälpa 

föräldrar att förstå skolans information om elevens studieresultat, att förbereda sig för 

utvecklingssamtal, ha kännedom om vilka nivåkrav som ställs i läroplanen för att nå godkänt 

och skolans policy för närvaro och uppförande. 

Ett förebyggande arbete kan vara att genomföra samtalsgrupper och förbereda skriftligt 

material eller information på en hemsida för att hjälpa alla föräldrar att förstå skolans 

information om studieresultat och betygskriterier, att hjälpa lärare att komma överens med 

föräldrar om tider för utvecklingssamtal eller arbeta tillsammans med lärare och rektorer i 

strävan att föräldrar ska förstå sina barns studieresultat. 
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Ett åtgärdande arbete kan vara möten med enskilda elever som inte når eller riskerar att inte 

nå godkända studieresultat eller möten med elev och förälder om låga studieresultat och 

stödundervisning. 

Frivilligarbete 

Skolkuratorns arbete kan vara att organisera föräldrar att ställa upp och hjälpa till i skolan 

eller att uppmuntra familjer att vara publik vid olika elevaktiviteter, presentationer och 

sammankomster.  

Ett förebyggande arbete kan vara att bjuda in föräldrar att under en ”karriär-dag” presentera 

sina yrken för elever, att tillsammans med föräldrar bygga upp en databank med olika 

färdigheter hos föräldrar som vill ställa upp i skolan och att välkomna föräldrar att delta som 

publik i skolan. 

Ett åtgärdande arbete kan vara att samtala med enskilda föräldrar som har problem med att 

uppmuntra och stärka sina barn. 

Lärande hemma  

Skolkuratorns arbete kan vara att hjälpa föräldrar att förstå hur de kan bistå vid läxor, vid val 

till vidare utbildning och hur de kan diskutera andra studieval med sina barn. 

Ett förebyggande arbete kan vara att inspirera lärare att skapa skoluppgifter och interaktiva 

hemuppgifter som fungerar oavsett kulturell bakgrund eller att vägleda alla elever och 

föräldrar mot bättre studieteknik, betyg, genomförda hemuppgifter och att ta igen skolarbete 

efter frånvaro. 

Ett åtgärdande arbete kan vara samtal med enskilda elever och dennes föräldrar för att 

förbättra hemarbete eller studieteknik eller att rekommendera stödundervisning utifrån 

hänvisning från lärare. 

Beslutsfattande  

Skolkuratorns arbete kan vara att informera och engagera alla familjer i skolbeslut som 

påverkar dem eller att lyfta upp föräldrars synpunkter vid samverkansmöten och skolråd. 

Ett förebyggande arbete kan vara att etablera en regelbunden kommunikation mellan föräldrar 

och skola.  

Ett åtgärdande arbete kan vara att fungera som företrädare för familjer med särskilda 

bekymmer eller klagomål runt skolan. 

Samarbete med närsamhälle  

Skolkuratorns arbete kan vara att identifiera och samordna resurser i samhället som kan hjälpa 

elever, familjer, lärare och skolan. 

Ett förebyggande arbete kan vara att tillsammans med föräldrar och närsamhälle skapa en 

förteckning över resurser i samhället, tänkbara sommarjobb o s v. 
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Ett åtgärdande arbete kan vara att vid behov hänvisa enskilda familjer till medicinska, 

psykologiska eller sociala stödfunktioner. 

3.4 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Intervjumaterialet kommer senare att analyseras utifrån de tre teoretiska modeller som 

presenterats. Den första modellen (Eriksson, 2008) kommer användas för att se hur 

skolkuratorerna beskriver skolans samverkan med hemmen i förhållande till isärhållandets 

princip och partnerskapsprincipen. Den andra modellen (Isaksson & Sjöström, 2017) kommer 

användas för att identifiera kuratorernas olika förhållningssätt inom socialt arbete och 

slutligen den tredje modellen (Epstein & Voorhis, 2010) kommer användas för att identifiera 

skolkuratorernas förebyggande och åtgärdande insatser i arbetet med föräldrar. 

4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien har för avsikt att undersöka hur skolkuratorer ser på samverkan mellan hem och skola 

och att identifiera vilka förhållningssätt i socialt arbete samt förebyggande och åtgärdande 

insatser de använder i föräldrasamverkan. Utgångspunkt tas i hermeneutisk vetenskapsteori 

och påståendet att människor tillhörande en viss grupp, i det här fallet skolkuratorer, har 

bestämda föreställningar (jfr Hartman, 2004).   

Företrädare för hermeneutiken menar att man kan skapa sig kunskap om människors livsvärld 

genom att beskriva den mening de knyter till olika företeelser. Det går att förstå företeelser i 

människors livsvärld genom att tolka hur de beskrivs och kommer till uttryck i språk och 

handling (Patel & Davidson, 2011). Den här studien strävar efter att förstå mer av 

skolkuratorers livsvärld, genom att tolka erfarenheter av deras yrkesutövning så det som 

uttrycks genom språket. Den hermeneutiska teorin är holistisk. Enligt ett hermeneutiskt 

synsätt påverkar en människas olika föreställningar varandra, så att om en ändras påverkas de 

andra. Människors föreställningar om världen kan inte förstås separerade från varandra, utan 

strävan är att beskriva ett större sammanhang (Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2011). För 

denna studie innebär det strävan efter att se hur skolkontexten och olika faktorer i den 

påverkar kuratorernas föreställningar. 

Studien har under processens gång kommit att anta en abduktiv ansats, då materialet 

analyserats utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Dessa kan betraktas som enskilda 

hypotetiska mönster, vilket en abduktiv ansats utgår ifrån enligt Alvesson et al. (2008). Det 

går inte att bortse från den påverkan som också tidigare föreställningar och kunskaper har på 

forskningsprocessen. Forskarens förförståelse kan ses som en tillgång för att tolka och förstå 

forskningsobjektet. När man inom hermeneutisk forskning försöker se helheten, holism, kan 

forskaren pendla mellan att studera delarna och helheten, men också mellan intervjupersonens 

och sin egen synvinkel. Avsikten i hermeneutisk forskning är sällan att nå fram till en 

heltäckande teori (Patel & Davidson, 2011). 



20 

 

4.2 Forskarens förförståelse 

Jag är socionom med 15 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och 7-8 års erfarenhet av 

arbete med skolfrågor, företrädesvis runt elever med allvarlig skolfrånvaro. Har under 

yrkeslivet då och då samarbetat med skolkuratorer runt enskilda elevärenden, men har för 

studien försumbar egen erfarenhet av att arbeta som skolkurator. 

4.3 Litteraturanskaffning 

Litteratursökning har skett genom Örebro universitets sökmotor Primo (tidigare Summon) för 

orientering på området. Vidare har litteratur sökts via Libris, de svenska bibliotekens 

gemensamma katalog, och på olika databaser som Social Services Abstracts (socialt arbete), 

EBSCOhost och ERIC(EBSCO) (databaser för utbildning, pedagogik och lärande). 

Databasernas tesaurus (förteckning över kontrollerade ämnesord) har använts för att ta fram 

sökord så som School Social Work, Counseling, Counselor, Family School Relationship, 

Parent Participation. Dessa sökord har använts enskilt och i olika kombinationer. För svenskt 

material har bland annat sökorden skolkurator, elevhälsoarbete och föräld* använts. 

Vetenskapliga artiklar som blivit förgranskade (peer reviewed) har använts i huvudsak. 

Utöver detta har kurslitteratur från universitet använts och annan litteratur som funnits via 

referenslistor. En viktig källa för material om skolkuratorns roll i Sverige har varit olika 

offentliga dokument från myndigheter, till exempel lagtext, allmänna råd, vägledningar och 

rapporter.  

I litteratursökningen har även direkt kontakt tagits med några svenska forskare inom området. 

De har bidragit med tips på litteratur, men också samstämmigt uttryckt att det inte finns 

mycket svensk forskning på området. 

4.4 Urval 

Det är vanligt att målinriktat urval rekommenderas för kvalitativ forskning som grundar sig på 

intervjuer. Urvalet görs med utgångspunkten att intervjupersonerna ska vara relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I denna studie har frågorna rört skolkuratorers 

föreställningar, varför undersökningsgruppen varit personer med anställning som skolkurator.  

Urvalet begränsades till skolkuratorer inom grundskolan då det i Skollagen (SFS 2010:800) 

ställs högre krav på samverkan med föräldrar i grundskolan, än i gymnasieskolan. Av 

praktiska skäl begränsades urvalet geografiskt till Örebro. Namn och kontaktuppgifter till 

respondenter har eftersökts på kommunernas hemsidor. Det fanns vid tiden för urvalen 68 

namngivna kuratorer på kommunerna i Örebro läns hemsidor. Kuratorer på högstadieskolor 

prioriterades för att säkerställa att den elevgruppen blev representerad trots att det 

åldersspannet är mindre än det för låg- och mellanstadiet. Bortsett från denna prioritering 

valdes respondenterna för utskicken ut i den ordning som de stod namngivna på 

kommunernas hemsidor. 

Inledningsvis skickades förfrågan om deltagande till sjutton skolkuratorer. Fem av de sjutton 

anmälde intresse, men endast fyra valde att gå vidare till intervju. Därefter skickades 

förfrågan till ytterligare tio, utifrån samma urvalsprinciper, men ingen anmälde intresse. En 
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femte respondent som ingick i studiens undersökningsgrupp, men ännu inte hade fått någon 

förfrågan, tog på eget initiativ kontakt efter att ha hört talas om studien.  

4.5 Insamling av empiri 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer i ostrukturerad och ej standardiserad form. 

Det har inte funnits fasta svarsalternativ och frågor har ställts med stöd av en intervjuguide, 

med teman i viss ordning. Jag har använt det som Hartman (2004) beskriver som tratteknik, 

med först allmänna frågor och sedan mer precisa, för att få personen i rätt stämning. Enkäter 

och intervjuer innehåller ofta för många frågor, vilket kan bli tröttsamt för de som ska svara 

(Patel & Davidson, 2011). Med hänsyn till detta har inte alla frågor i intervjuguiden ställts, 

om temat bedömts vara täckt ändå. I intervjuer är det noga med formuleringar så att inte 

frågor missuppfattas och det är en fördel att genomföra pilotstudier för att justera frågor, såväl 

beträffande innehåll, sekvens, antal, som formuleringar (Patel & Davidson, 2011). Det var 

min avsikt, men jag överrumplades över hur snabbt de första respondenterna önskade 

genomföra intervjuerna och jag valde då att inleda intervjuerna utan pilotintervju. 

Alla intervjuer har spelats in för att slippa ägna så mycket tid till stödanteckningar, vilket tar 

onödig tid och kan försämra samtalet. Intervjupersonerna fick välja tid och plats för samtalet 

och gav tillstånd till ljudinspelning. En fördel är enligt Patel & Davidson (20011) att svaren 

registreras exakt, men att intervjupersonen kan känna sig obekväm och vara mer försiktig med 

hur den uttrycker sig. Jag uppfattade inte att respondenterna besvärades av inspelningen på 

detta sätt, utan att de obehindrat berättade om sin yrkesvardag. 

Transkriberingen utesluter samtalsstödjande hummanden från intervjuaren i de fall då 

intervjupersonen fortfarande pratar och skrivs ut i fall där intervjupersonen slutat prata. I 

sammanställningen av resultat översätts transkriberingens talspråk till skriftspråk för 

läslighetens skull och för att inte genera intervjupersonerna (jfr Trost, 2008). Ambitionen är 

att bibehålla innehållet i uttalanden som intervjupersonerna gjort, varför förändringar oftast 

handlar om ordföljd, men i vissa fall kan nyanseringen påverkas, t ex om intervjupersonen har 

sagt ”jätte jätte jättemycket”, framställs det i den skriftliga sammanställningen som 

”jättemycket”. 

4.6 Analysmetod 

Tolkning och analys har skett enligt hermeneutikens regler. Enligt Hartman (2004) kan en 

sådan systematisk tolkning leda fram till en teori som beskriver undersökningsgruppens 

livsvärld. En hermeneutisk meningstolkning tillåter dock flera legitima tolkningar och det är 

inte sannolikt att ett uttalande endast har en korrekt och objektiv mening (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För denna studie finns ingen strävan efter att komma fram till varje 

enskilds uppfattning, utan att med hjälp av de olika beskrivningarna utveckla en bredare 

förståelse för sammanhanget. 

Analysmetoden meningskoncentrering är utvecklad från den fenomenologiska filosofin och 

innebär att man drar ihop intervjupersonens uttalanden till kortare formuleringar som 

beskriver den huvudsakliga innebörden i uttalandet. Analysen kan beskrivas i fem steg: 
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genomläsning av hela intervjun för att få en känsla för helheten, fastställande av naturliga 

meningsenheter, utformande av teman, sökande efter svar kopplade till studiens syfte och 

slutligen en presentation av resultaten. Det sker en meningstolkning som innebär att 

uttolkaren går utöver direkta uttalanden för att se strukturer som inte framträder omedelbart 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

I resultaten varvas citat från intervjuer med egna kommentarer och tolkningar i enlighet med 

vad Patel och Davidson (2011) skriver om att slutprodukten ska vara en kvalitativ 

bearbetning. 

4.7 Forskningsetiska riktlinjer 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) finns fyra huvudkrav för forskning inom området: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet- Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

Av inbjudan som skickades ut framgick den projektansvariges namn och 

institutionsanknytning. Syftet med studien framgick och en kort beskrivning av studiens 

upplägg, samt att det vid deltagande endast rörde sig om ett intervjutillfälle. I inbjudan 

försäkrades att deltagandet är frivilligt, att intervjupersonen när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan, att uppgifter från intervjuerna kommer behandlas anonymt och konfidentiellt, 

samt presenteras på ett sådant sätt att de inte kan härledas till enskilda kuratorer, skolor eller 

kommuner.  

Samtyckeskravet- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

För deltagande i studien krävdes endast eget samtycke från de som önskade medverka. 

Undersökningen riktar sig mot yrkesverksamma om deras profession. Innehållet i intervjuerna 

kan därför antas vara mindre känsligt än om studien riktats mot civila om deras personliga 

omständigheter. Det kan dock framkomma kritik eller missnöje varför ställningstagandet 

gjordes att intervjupersonernas chefer inte skulle informeras. 

Inför anmälan lämnades skriftlig försäkran om att deltagandet är frivilligt och att 

intervjupersonen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Praktiskt underströks detta 

genom att intervjupersonerna fick välja plats och tid för intervjun, inklusive dess längd. En 

person tackade först ja till medverkan, men återkom därefter inte med förslag på tid för 

intervjun. Personen fick en ny förfrågan efter en tid, men utsattes ej för påtryckningar eller 

andra negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  
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Det är viktigt att intervjupersonerna förblir anonyma under hela processen, då det kan 

framkomma brister eller kritik. I denna studie har intervjupersonerna på egen hand fått välja 

plats och tid för intervjun och valde i något fall att genomföra intervjun på annan plats än sin 

arbetsplats och i något fall att genomföra intervjun under ett lov då övrig personal inte var på 

plats. 

Inspelningar och transkriberade utskrifter kommer förvaras så att de under processen är 

otillgängliga för utomstående och raderas efter att studien är slutförd.  

Intervjuer kommer inte presenteras i sin helhet, utan endast kortare citat används för att 

exemplifiera. Uppgifter presenteras på ett sådant sätt att de inte kan härledas till enskilda 

kuratorer, skolor eller kommuner. Enskilda intervjupersoner kommer i redovisningen inte 

presenteras utifrån t ex kön eller preciserad tid i yrket. Namnen i anslutning till citaten är 

fingerade. 

Nyttjandekravet- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Uppgifter som framkommer i t ex intervjuer får inte användas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. Något kommersiellt intresse kan knappast föreligga för 

uppgifter från denna studie, men det har förekommit frågor från medarbetare inom 

yrkesområdet om deltagarna i studien och det är möjligt att skolkuratorer som inte deltar i 

studien, och möjligen även chefer och andra medarbetare, ställer sådana frågor efter att 

studien presenterats. 

Vetenskapsrådet rekommenderar att uppgiftslämnare får en rapport eller sammanfattning av 

undersökningen när den är slutförd. Vid denna studie har samtliga intervjupersoner bett att få 

ta del av rapporten.  

4.8 Ytterligare etiska ställningstaganden 

I början av en undersökning är det viktigt att även ställa etiska frågor runt vilka fördelar och 

konsekvenser undersökningen kan ge, samt hur forskarens roll kommer påverka 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fördelar med denna studie kan vara att en fråga som tidigare varit tämligen outforskad 

belyses, vilket kan leda till att arbetsfältet utvecklas. Frågan som belyses under intervjuerna 

kan innebära att respondenterna får en ny syn på sitt arbete. De kan bli bekräftade och stärkta 

i sin yrkesroll, men det finns även en risk att respondenterna under eller efter intervjun 

drabbas av negativa känslor, som t ex stress, otillräcklighet eller missnöje. Kritiska resultat 

kan medföra negativa konsekvenser för intervjupersonerna och för hela den yrkesgrupp de 

representerar. 

Etiska riktlinjer, tidigare forskningsarbeten och vägledning från handledare har tillsammans 

med egen kunskap och erfarenhet fått vägleda arbetet i denna studie. Forskaren har varit helt 
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oberoende ”uppifrån” då forskningen inte skett på uppdrag eller finansierats av någon annan 

part (jfr Kvale & Brinkmann, 2014).  

4.9 Metoddiskussion 

Det är viktigt att använda en metod som lämpar sig utifrån den frågeställning man har. Att 

tänka igenom vilka möjliga metoder som står till buds, försäkra sig om att metoden är 

lämplig, inte använda för många metoder och undvika att samla in för mycket data 

(Silverman, 2014). För denna studie har detta bland annat tillämpats genom att överväga 

enkäter, men välja intervjuer och att noga fundera på intervjuguidens omfång och urval av 

respondenter.  

Att skicka förfrågan till samtliga kuratorer bedömdes medföra risken att för många skulle vara 

intresserade och att alla som anmälde sig inte skulle kunna bli intervjuade och att detta skulle 

kunna medföra besvikelse och obehag för enskilda. Det visade sig vara obefogad oro, 

eftersom det snarare visade sig vara svårt att få tillgång till respondenter. En av de första 

respondenterna berättade att skolkuratorer är en yrkesgrupp som relativt ofta får förfrågningar 

om deltagande i studier. Närheten till ett universitet med socionomutbildning kan medföra att 

vissa tycker att det blir för ofta. Ytterligare möjliga förklaringar till bortfallet kan vara att 

skolkuratorer, som många andra yrkeskategorier, är en grupp med hög arbetsbelastning. Det 

är fullt möjligt att kuratorer tvingas prioritera bland sina arbetsuppgifter och att arbete med 

barn i behov av stöd prioriteras framför deltagande i forskningsstudier. Den andra förfrågan 

gick ut under maj månad, vilket är i slutskedet av läsåret och därför en särskilt hektisk tid i 

skolans värld. 

Intervjutekniken har utvecklats under processens gång. Vid den första intervjun fördes 

begrepp in av intervjuaren, som senare användes av intervjupersonen. Det uttalandet har inte 

tagits med vid redovisningen. Frågorna ställdes vid den första intervjun vid några tillfällen på 

ett oprecist sätt, så att det blev två frågor i en. Detta bedöms inte ha påverkat resultaten, men 

ökade medvetenheten om vikten av hur frågor formuleras. En annan lärdom var att inte låta 

intervjupersonerna lämna ämnet i alltför stor utsträckning, med risk för att det skulle kommit 

fram något av stort värde om de hade fått fortsätta att prata opåverkat.  

4.10 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Traditionell samhällsvetenskap har haft invändningar mot kvalitativ forskning med hjälp av 

intervjuer, bland annat utifrån svårigheter att avgöra reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Begreppen kan till viss del behöva 

omformuleras för att vara relevanta för intervjuforskning. 

Reliabiliteten, resultatens tillförlitlighet, kan definieras utifrån möjligheten att reproducera 

resultaten av andra forskare eller vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan 

handla om sannolikheten att intervjupersonerna förändrar sina svar under intervjun, eller att 

de ger olika svar till olika intervjuare. En aspekt som lyfts fram är hur intervjupersoner kan 

påverkas av ledande frågor. Utifrån ett postmodernt perspektiv kan intervjun ses som ett 

samtal där kunskap konstrueras. Det avgörande är då inte om frågorna är ledande eller inte, 
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utan vart de leder och om de leder till ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). En del av de 

frågor som ställdes i denna studies intervjuer tycktes röra ämnen som intervjupersonerna 

tidigare inte tänkt på. Frågorna kan ha lett in intervjupersonerna i nya tankar och det kan 

mycket väl hända att de skulle svara annorlunda eller mer utförligt om de får samma fråga 

igen vid ett annat tillfälle.  

Ljudinspelningarna från intervjuerna höll god kvalitet och det var relativt lätt att höra allt som 

sades ordagrant. En fördel för denna studie var att samma person som genomförde 

intervjuerna också gjorde transkriberingen, till skillnad från om dessa görs av olika personer 

(jfr Kvale & Brinkmann, 2014).  

Validitet inom samhällsvetenskapen har kommit att gälla om en metod undersöker det den 

avser att undersöka. Valideringen är en kvalitetskontroll som behöver genomsyra hela 

forskningsprocessen, från teori och planering, till intervju, utskrift, analys och rapportering 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt samma författare får forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet stor betydelse, där trovärdigheten baseras på forskarens tidigare 

forskning. För denna studie gäller att forskaren i stort sett har obefintlig tidigare forskning att 

visa fram, varför validiteten i större utsträckning får bedömas utifrån hur denna studie 

genomförts.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en aspekt som lyfts fram kopplat till validitet om 

intervjupersonerna talar sanning. Sanningsbegreppet är dock komplicerat och frågan är vad 

man vill undersöka. En annan aspekt av validiteten är hur utskriften från intervjuerna 

genomförs. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ”finns ingen sann, objektiv omvandling från 

muntlig till skriftlig form”.  Forskaren bör välja en stil som passar för det forskningssyfte som 

finns och för denna studie väljs en översättning till skriftspråk, vilket beskrivits tidigare i 

metodavsnittet. För att påvisa att uppgifterna kommer från flera olika personer har fingerade 

namn kopplats till enskilda citat, en teknik som Patel och Davidson (2011) menar kan öka 

studien validitet. Resultaten presenteras genom citat och egna kommentarer och tolkningar, 

med en balans som förhoppningsvis ger läsaren möjlighet att avgöra tolkningens trovärdighet 

(jfr Patel & Davidson, 2011).  

Generaliserbarhet 

När det gäller generalisering av resultat som tagits fram med hjälp av intervjuer, bör vi inte 

ställa oss frågan om resultatet kan generaliseras i empirisk mening till en större population, 

utan om den kunskap som producerats kan överföras till andra relevanta situationer. Analytisk 

generalisering innebär att man gör en bedömning i vilken utsträckning resultaten från en 

studie kan säga något om vad som kan hända i en annan liknande situation. Bedömningen 

bygger på en analys av likheter och skillnader mellan de olika situationerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Strävan har varit att presentera resultaten i denna studie så att den 

forskarbaserade analytiska generaliseringen blir tydlig och att läsaren själv får möjlighet att 

göra en analytisk generalisering genom att få en kontextuell beskrivning och specificerade 

belägg. 
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5. Resultat och analys 

Fem kuratorer har intervjuats, samtliga med socionomutbildning och erfarenhet av annat 

socialt arbete innan de började som kurator. Det finns en spridning i antalet år som 

skolkurator, två har arbetat mindre än tre år, två har arbetat 3-6 år och en har arbetat mer än 

sex år. Den vanligast organisatoriska lösningen är att kuratorerna arbetar på flera skolor, ingår 

i flera elevhälsoteam under ledning av olika rektorer och har en av dessa rektorer som chef.  

Kuratorerna beskriver föräldrar som mycket betydelsefulla för barnens skolgång. Framför allt 

framhålls betydelsen av att föräldrar har tillit till skolans verksamhet och förmedlar det till 

sina barn. Pedagogerna, i sin roll som mentorer, lyfts fram som den yrkesgrupp som står för 

huvuddelen av skolans samverkan med föräldrar, men kuratorerna ser även samverkan med 

föräldrar som ett naturligt inslag i sitt eget yrkesutövande. De ger en samstämmig bild av 

kuratorsuppgifter som att se helheten, lyfta föräldrarnas perspektiv, skapa dialog, medla 

mellan hem och skola och ge stöd och hjälp till föräldrar. De riktlinjer som finns för arbetet 

beskrivs som breda och övergripande och i det vardagliga arbetet är det främst rektor och den 

egna uppfattningen om vad som ska göras som styr arbetets utformning. Kuratorernas 

förändringsönskemål handlar i hög grad om skolans generella förhållningssätt till föräldrar. 

Ett citat ringar ganska väl in kuratorernas önskan om mer samverkan, samtidigt som det visar 

på uppfattningen att det är lång väg kvar. 

… jag kan önska att man, i en fantasivärld tänkte jag säga, att man har mer samverkan 

med föräldrar. Att det skulle vara ännu mer. (Maggan) 

5.1 Skolkuratorers syn på samverkan mellan hem och skola 

Intervjuerna har analyserats utifrån de första två av de fyra principer som Eriksson (2008) 

presenterat i sin artikel ”Föräldrar och skola- olika innebörder”. De två principerna benämns 

isärhållandets princip och partnerskapsprincipen.  

Analysen inleds med att identifiera beskrivningar av det vardagliga arbetet som kan placeras 

inom isärhållandets princip. Komponenten konstitutiva skillnader, dvs att föräldrar och lärare 

har olika roller och uppgifter när de ska tillgodose barns utveckling och behov, kan 

identifieras i flera sammanhang och vi tittar först på skillnaden mellan att vara informerad och 

att vara delaktig.  Betydelsen av att föräldrar får information lyfts fram på olika sätt och 

informationen syftar till att föräldrarna ska ha tillit till skolan och vara positivt inställda.  

… föräldrarna kan gå in via nätet och se, vad jobbar barnen med, vad har de för läxor, 

man kan gå in och läsa precis vad är det för mål och vad är det för krav för att nå olika 

betyg, så föräldrarna har jättestor möjlighet att gå in och få koll på vad deras barn ska läsa 

och hur skolan ser ut och hur man har klarat sig och hur har det gått på olika prov och så. 

(Sara) 

Sen vet jag ju att det har hänt, att det hänt grejer och sen har man inte informerat 

föräldrarna tillräckligt snabbt /…/ och då förlorar de ju förtroendet för ledningen på 

skolan och ifrågasätter… (Johanna) 
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… det är viktigt att jobba med föräldrar hela tiden och inte att föräldrar är något problem 

utan föräldrar är... alltså ska vi nå att de [eleverna] är trygga i skolan och får bra betyg då 

måste vi ha föräldrar som litar till oss till hundra procent. (Sara) 

Detta kan jämföras med vad Nilsson (2008) skriver om att det är centralt att föräldrarna 

känner förtroende för skolan och att föräldrar med större kunskap om skolan och möjlighet att 

påverka, förbättrar elevernas möjligheter till goda skolprestationer. Kuratorerna i studien 

framhåller oftast betydelsen av information till föräldrar utan något uttalande om att föräldrar 

ska använda informationen till att påverka eller delta i skolans arbete. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska elev och vårdnadshavare erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen, 

bl a vid utarbetande av åtgärdsprogram, men forskning visar att föräldrar och elever endast 

medverkar i begränsad omfattning (Skolverket, 2011). Kuratorerna ger exempel på tillfällen 

då skolan inte skapar möjligheter för föräldrar att vara en delaktig part, vilket här tolkas som 

ett uttryck för isärhållandets princip. 

… jag kan tänka mig att man ställer för höga krav på vissa föräldrar att förstå det vi pratar 

om, föräldrar som själva kanske inte har haft en skolgång, som behöver lite hjälpmedel 

för att förstå. (Emma)  

… ibland så kan ju jag, som står lite utanför på något sätt, och inte har samma krav på 

mig med det här att man ska bli godkänd och allting sånt, så kan jag se att, att vissa elever 

kommer i kläm, eller att vissa föräldrar kommer i kläm också, att man, alltså deras 

intressen inte tillvaratas tillräckligt. /…/ Ibland så kan jag uppleva att vi har såna här SIP-

möten. Då kan jag uppleva att socialtjänsten och skolan och kanske BUP står som enad 

front mot föräldrarna och föräldrarna blir otroligt utlämnade och nedtryckta… (Sara) 

I likhet med vad som lyfts fram av bland andra Andersson (2004) och Asp-Onsjö (2006) 

beskriver kuratorerna att pedagogerna spelar en viktig roll i samarbetet mellan hem och skola. 

De upplever också att det är olika hur pedagoger ser på samarbete med föräldrar. 

… i samarbete med pedagoger, så är det väldigt olika hur man ser på samarbete med 

föräldrar. Ibland kan det kännas svårarbetat, men jag skulle ändå säga att de allra flesta i 

grunden har det med sig, men när det blir svårt och man tycker olika så kan det ju vara så 

att pedagogerna behöver stöd i det också tänker jag. Och sen har de barnet hos sig hela 

dagen och kunskapsuppdraget är deras primära uppdrag. (Magdalena) 

För denna analys blir den sista meningen i citatet särskilt intressant som ett uttryck för 

kuratorns perspektiv i enlighet med isärhållandets princip. Min tolkning av uttalandet är att 

kuratorn ser en motsättning mellan att pedagogen har kunskapsuppdraget som det primära 

uppdraget och deras samarbete med föräldrar. Enligt partnerskapsprincipen hade i stället 

kanske samarbete med föräldrar setts som en förutsättning för att klara det primära 

kunskapsuppdraget. En annan kurator är inne på det spåret genom att beskriva hur en ökad 

samverkan mellan hem och skola skulle kunna öka elevens måluppfyllelse. Här kan vi se hur 

kuratorn väger in komponenten profession för att förklara pedagogernas reaktion. 

Föräldrar vill gå in och styra vilka betyg eleverna ska ha, vilka… ja men min dotter är 

värd ett B, hur kan hon få ett D och det tycker inte pedagogerna är så kul för att, ja men 
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den här eleven ser jag varje dag, jag har ju mina kriterier att följa, hur kan föräldrarna, 

och då blir det frostigt däremellan. Men om, egentligen så tänker jag att jaha, men visar 

inte den här föräldern att den vill vara delaktig på något vis och hade den varit mer 

delaktig så hade den kanske fått förståelse för det här D:et, eller att om både elev och 

hemmet vill och önskar att det ska bli ett B, om man hade fler kontaktytor så kanske det 

hade varit lättare att nå ett B /…/ så att det blir en tydligare och mer frekvent samverkan. 

(Maggan) 

Andra uttryck för isärhållandets princip är uppfattningen om att lärare lägger ansvar för 

elevernas uppfostran och sociala svårigheter på föräldrar. Även dessa uttryck kan härledas till 

komponenten konstitutiva skillnader, dvs att föräldrar och lärare har olika roller och uppgifter.  

Skolan generellt tänker att huvuduppdraget för uppfostran ligger hos föräldrar, om jag ska 

hårddra det. Att skolan har ett ansvar för det pedagogiska uppdraget, men att uppfostran 

är föräldrarnas ansvar. (Emma) 

De sociala svårigheterna är av en annan kaliber och då tycker jag att det är lättare att man 

[lärare], man försöker nå fram och sen så blir det ingen förändring och då lägger man 

ansvaret hos föräldrarna. (Emma) 

När det gäller kuratorernas egna arbete är det främst ett område som placeras inom 

isärhållandets princip, med hänvisning till komponenten integritet, nämligen äldre elevers rätt 

till sekretess också gentemot sina vårdnadshavare.  

De [äldre eleverna] får ju ett behov av att ha egna kontakter och få säga saker och tycka 

saker och tänka saker som föräldrarna inte vet om. Och det är ju det här med identiteten 

att de är ju på väg att bli vuxna, så det klart att de behöver ett sånt forum. Och få bara 

prata fritt, utan att mamma vet om det liksom. (Johanna) 

Ett tydligt exempel på parterskapsprincipen är när en skola skickar hem skoluppgifter för ett 

barn att arbeta med hemma. I det fallet problematiseras hanteringen av kurator. 

… de [lärarna] skickar med material och informerar föräldrarna om att nu skickar jag med 

det här, och hur det går och varför. Så det är ju för att det ska gå bra i skolan först och 

främst. /…/ Jag tror att det kan bli så, ja den positiva sidan är ju att då kommer de ju 

ikapp, för då jobbar de ju hemma, om de har föräldrar eller syskon som kan hjälpa till 

/…/ Samtidigt så, funkar inte det så bra /…/ då lägger de ju lite ansvar på föräldrarna, att 

nu ska den här eleven göra hemma, och gör de inte det hemma så halkar de ju ännu längre 

bak, så jag kan tycka att det behövs mer insatser här, i vissa fall. (Johanna) 

Kuratorns sätt att problematisera detta tolkas som ett uttryck för isärhållandets princip, med 

hänvisning till komponenten jämlikhet. Kuratorn kan dela uppfattningen att barn med 

resurssvaga föräldrar missgynnas av denna hantering. Utifrån partnerskapsprincipen skulle en 

likartad situation kunna tolkas på ett annat sätt. 

Det kan vara bra för föräldrar att få mer information om hur skolans verksamhet, för att 

föräldrar ska förstå mer hur skolans verksamhet fungerar, hur betygssystemet fungerar, att 
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föräldrar får /…/ lite mer kunskap kring studieteknik och hur man kan hjälpa sina barn att 

lyckas i skolan. (Magdalena)  

När kuratorerna beskriver det egna arbetet framhålls betydelsen av att lyssna på föräldrar, 

vilket tolkas som ett uttryck för partnerskapsprincipen när det gäller frågor om föräldrarnas 

uppfattning om skolans insatser och hur de kan göras delaktiga i jobbet.  

… vad tänker föräldrarna om skolans insatser och på vilket sätt gör vi dem delaktiga i 

jobbet liksom. Att hela tiden ha det med på agendan, så att vi inte planerar för saker där 

de inte har fått vara med och påverka eller säga vad de tycker och tänker. (Magdalena) 

Kuratorerna beskriver hur de arbetar medvetet för att skapa en miljö som ger föräldrar ökade 

möjligheter att vara en samverkanspart, exempelvis när de bjuds in till skolan för ett samtal 

runt det egna barnet. 

… därför försöker vi att bara ha med de som är direkt insatta, så att det inte blir att det 

sitter en ensam förälder och sen fyra från skolan /…/ Så att det blir så bekvämt som 

möjligt. (Johanna) 

Kuratorerna i studien upplever att det är ett problem att föräldrar kommer längre och längre 

från skolan och i denna analys kan detta tolkas som ett uttryck för att både skola och föräldrar 

agerar i enlighet med isärhållandets princip.  

Ibland så är det så att man drar en skiljelinje mellan hem och skola, att det som händer på 

skolan är på skolan och det som är hemma hemma, men så ser inte jag det, för där 

emellan finns eleven som har benen i båda verksamheter. Ja det kan vara både från 

skolans håll och från hemmets håll. Jag tycker att det är mycket från hemmets. (Maggan)  

Även jag då kan ju vilja ha kontakt med föräldrar, som inte ringer tillbaka och att skolan 

känner att men den här föräldern skulle vi vilja ha kontakt med, för vi är lite bekymrade 

kring en elev på ett eller annat sätt och så, så är det jättesvårt att få med föräldern i det 

här, avbokar, man bestämt en tid, svarar inte i telefon, svarar inte på brev och sånt där. 

(Maggan) 

Man har väl upplevt över tid att föräldrarna kommer längre och längre ifrån skolan. Vid 

föräldramöten så är det en väldigt liten andel som kommer… (Magdalena) 

För att möta denna utveckling har kuratorerna förslag som tydligt positionerar sig inom 

partnerskapsprincipen genom att betrakta föräldrar som en potentiell resurs, vilket kan 

hänvisas till komponenten lärande och effektivitet.  

Det är svårt att ha samverkan med någon man träffar en gång om året. /… / Så att när det 

finns fler såna kontakttillfällen, så blir det naturligt mer, föräldrakvällar, 

informationskvällar, ja och så i en positiv anda och karaktär så att folk verkligen vill 

komma och att föräldrarna får vara med och diskutera så att det inte blir, att man kommer 

på föräldramöte och sen så sitter man i ett varmt klassrum, på för små stolar och bara 

lyssnar på lärare och sen ska man gå hem. Utan att det blir en livlig diskussion, att 

föräldrarna och hemmen får känna sig delaktiga i skolans verksamhet… (Maggan) 
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 Jag tänker att man skulle kunna ha tema utifrån hur vi hittar bra former för att samarbeta 

och samverka med föräldrar, i en positiv anda där man tänker att man hjälps åt och att 

man drar åt samma håll och att vi vill använda föräldrarna som en resurs. (Magdalena) 

Sammantaget kan vi konstatera att skolans generella förhållningssätt tycks vara väl förankrat 

inom isärhållandets princip. Samtliga komponenter konstitutiva skillnader, integritet, 

jämlikhet och profession har kommit till uttryck i materialet. Vi kan se inslag av 

partnerskapsprincipen i kuratorernas arbete, framför allt i deras uttryck för hur de önskar att 

det skulle vara. 

5.2 Centrala förhållningssätt inom det sociala arbetets praktik- exemplet skolan 

Intervjuerna har analyserats utifrån de praktikteorier som identifierats i Isaksson och Sjögrens 

studie (2017) - uppgiftscentrerat förhållningssätt, systemiskt förhållningssätt, empowerment 

och antiförtryckande förhållningssätt (se bilaga 3). Samtliga förhållningssätt framträder 

tydligt i samtliga intervjuer. 

Det uppgiftcentrerade förhållningssättet. Arbete med enskilda elever och deras föräldrar är 

den vanligaste formen av föräldrasamarbete som kuratorerna beskriver. De arbetar reaktivt, 

när ett problem uppstått. Det kan vara en elev som inte mår bra, föräldrar som inte mår bra 

eller känner sig oroade över barnets situation i skolan. Uttalanden som anger att man träffar 

föräldrar vid några enstaka tillfällen, att det är bra att göra en handlingsplan och att tydliggöra 

förväntningar, tolkas som uttryck för detta förhållningssätt. 

När det är elever som på något sätt inte funkar eller mår dåligt /…/ då hör föräldrarna av 

sig till mig /…/ Ganska vanligt att jag träffar föräldrar en eller två eller tre gånger så att 

man, och det går ganska fort. (Sara) 

Och sedan så började vi jobba tillsammans genom en handlingsplan. Alltså var tydligt, 

vad är bekymret, vad kan vi göra, vad kan ni som föräldrar göra. När man visualiserade 

och satte ord på dom olika förväntningarna hos varandra, då blev det ett jättebra 

samtalsklimat och det blev jättebra för barnet. (Emma) 

Det systemteoretiska förhållningssättet är det enda förhållningsätt som kuratorerna spontant 

namnger när de beskriver sitt arbete. Framför allt lyfts helhetsperspektivet fram, att barnet är 

en del av flera olika system och att dessa system påverkar varandra. Orden ”komplext” och 

”stressituation” kan liknas vid några av de angivna nyckelorden för förhållningssättet.  

Ja det är ju helt avgörande för att barnet ska lyckas i skolan att kontakten mellan skolan 

och hemmet fungerar och man känner att man har en fungerande samverkan och att vi 

drar åt samma håll. /…/ barnet är en del av flera olika system där skolsystemet är ett och 

familjesystemet är ett och om det blir en konflikt mellan de här två systemen, så att barnet 

på något sätt känner att man står mitt emellan /…/ så kommer barnet alltid att välja 

familjen, för att familjen och föräldrarna är så pass mycket viktigare för deras välmående 

och överlevnad, att har föräldrarna en uppfattning om att skolan inte gör det de ska, eller 

att skolan inte är bra för deras barn, då har inte vi en chans att nå deras barn. (Magdalena) 
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… jag är oftast den enda icke-pedagogen, så jag har mer en roll att försöka se helheten för 

familjen och hur går det för familjen och hur det fungerar hemma. Mer att man försöker 

se det systemiskt, så att man inte bara pratar om NO-lektioner och frånvaro, utan att man 

pratar om hur det fungerar hemma och vad föräldrarna har för inställning. (Sara) 

…jag tror nog att det här beror på hemmet, att det är en stressituation som gör att det här 

barnet beter sig eller inte klarar vissa saker… (Maggan) 

Det är ju komplext, vad som gör att elever beter sig som de gör… (Emma) 

Empowerment som förhållningssätt framträder tydligt under intervjuerna och flera aspekter 

lyfts fram, exempelvis vikten av att lyssna på föräldrar, låta dem vara med och diskutera och 

känna sig delaktiga och att använda föräldrar som en resurs. Andra betydelsefulla delar som 

lyfts fram i intervjuerna är att föräldrar inte ska mötas av fördömanden, att det positiva ska 

uppmärksammas och att hjälpa föräldrar att själva ta kontakt med andra instanser om de har 

behov av stöd.  

Ja, jag tänker att det behöver ges möjlighet till dialog när man möter föräldrar, så att det 

inte blir så att skolan bara informerar och att föräldrarna är mottagare av information utan 

att /…/ föräldrar också får berätta om sitt barn… (Magdalena) 

Hur kan vi hjälpas åt kring det här? Att man börjar där med föräldern och för samtal kring 

det. Så att man inte möts av fördömanden eller - Hur uppfostrar du ditt barn? (Emma) 

… för det är ändå viktigt att fokusera på det som är bra… (Maggan) 

Informera vad som finns också, väldigt vanligt med dom familjer som är utlandsfödda, 

som inte vet hur det fungerar, dom vet inte vart dom ska vända sig /…/ gör ett 

informationsblad, som ska hem till alla föräldrar med kontaktuppgifter, föräldratelefon, 

socialtjänsten, öppna ingångar och så där, så att dom kan få ta kontakt själva. (Johanna) 

Det antiförtryckande förhållningssättet visar sig genom en kritisk inställning till vissa 

förtryckande strukturer som föräldrar kan utsättas för i mötet med skolan. Det kan vara att 

skolan ställer för höga krav på att föräldrar ska förstå det skolan pratar om, frånvaro av tolk, 

okunskap om andra kulturer eller att föräldrar inte får information tillräckligt snabbt. Det kan 

vara vid möten mellan enskilda förälder och skola där skolan möter med för många personer 

och föräldrar kan känna sig nedtryckta eller vid föräldramöten där föräldrar inte får möjlighet 

att vara delaktiga.  

… frånvaro av tolk och bara ett samtal, det kan ju bli väldigt abstrakt. Speciellt om man 

redan är lite nedtryckt som förälder och har varit på många sådana samtal och det inte blir 

bättre. (Emma) 

… få utbildning /…/ kulturer, religioner, så att vi förstår, bättre sätt, så att vi vet hur vi 

ska kunna förhålla oss. (Johanna) 

Det kan vara så ibland också att det kör ihop sig, att det blir konfliktfyllt mellan skola och 

föräldrar /…/ Där har jag ibland kunnat finnas som en länk till föräldrar för att hjälpa till i 

kommunikationen mellan. Då kan det ha varit att träffa föräldrarna, höra deras bild, deras 
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upplevelse och att på något sätt vara länken emellan, att jämka, att försöka hjälpa så att 

man förstår varandra. (Magdalena) 

… så att det inte blir att man kommer på föräldramöte och sen så sitter man i ett varmt 

klassrum, på för små stolar och bara lyssnar på lärare och sen ska man gå hem. (Maggan)  

I likhet med det som framkom i Isakssons (2016) studie, att skolkuratorer har en specifik 

teknologi, kan vi se att de praktikteoretiska förhållningssätten tydligt framträder i kuratorernas 

beskrivning av sitt arbete. Det uppgiftscentrerade förhållningssättet har varit dominerande i 

denna studie. 

5.3 Skolkuratorers förebyggande och åtgärdande arbete med föräldrar 

Vid intervjuerna nämnde kuratorerna spontant begreppet förebyggande arbete vid enstaka 

tillfällen, då med hänvisning till skollagen eller kommunens skriftliga riktlinjer.  

… vi ska inte jobba så mycket behandlande, utan vi ska jobba mycket förebyggande och 

att etablera relation med föräldrar är verkligen förebyggande… (Sara) 

Och jag menar förebyggande arbete, alltså det är klart de här samtalen jag har kan vara 

förebyggande på ett sätt, men det är också väldigt åtgärdande /…/ Så att jobba 

förebyggande har vi inte hunnit fram till i dagsläget. (Emma) 

För att undersöka i vilken mån insatser av förebyggande eller åtgärdande karaktär 

förekommer i beskrivningen av det dagliga arbetet har intervjuerna analyserats utifrån 

matris av Epstein et al. (2010) (se bilaga 4). Insatserna presenteras utifrån de olika typer av 

föräldradeltagande som anges i matrisen. 

Förebyggande arbete  

Föräldraskap  

Exempel på arbete med förebyggande syfte inom denna typ av föräldradelaktighet är att 

tillsammans med föräldrar planera och genomföra samtalsgrupper med ämnen som intresserar 

föräldrarna eller att skapa förälder-till-förälder-forum för att diskutera gemensamma frågor. I 

intervjumaterialet framkommer beskrivningar som i viss mån kan tolkas som ett sådant 

arbete. 

Jag har varit med på en del föräldramöten och pratat lite om anknytning och så. Är det 

barn utifrån förskoleklassen, ettan, så får pedagogerna väldigt mycket frågor, vad är 

normalt, och för att svara upp mot det har de bjudit in mig eller psykologen som kommer 

ut och pratar lite om föräldraskap och barns utveckling, för att man ser ett behov som man 

vill tillmötesgå. (Sara) 

Vi kör en del projekt utifrån elevhälsan. Nu ska vi ha ett med sociala medier till exempel 

/…/ och då har vi föräldramöten i samband med sådana saker… (Johanna) 

Så när vi hade temakväll här då omkring narkotikasituationen, då kom det ju många 

föräldrar, men då var ju det utifrån ett ämne som var intressant för dom. (Magdalena) 
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Vi hade ett akut inkallat föräldramöte, där faktiskt många föräldrar kom /…/ jag satt och 

skrev under det här mötet och tog anteckningar, både vad som sades från föräldrar och 

oss från skolan då, och även från socialtjänsten och så det skickade vi ut sen till föräldrar, 

så även dom som inte kom, fick i alla fall en återblick på det viset… (Maggan) 

Ingen beskrivning antyder att dessa temakvällar eller föräldramöten planerats tillsammans 

med föräldrar, men de ämnen som berörts har uppfattats som efterfrågade eller intressanta 

för föräldrarna. 

Kommunikation  

Ett förebyggande arbete kan vara att på olika sätt hjälpa alla föräldrar att förstå skolans 

information om studieresultat och betygskriterier och olika sätt att bjuda föräldrar inblick i 

skolarbetet beskrivs i intervjumaterialet. 

… man [skolan] har ett öppet hus, så att man har skolgång under en kväll /…/ för att man 

[föräldrar] ska få mer koll på hur det ser ut och man kan titta hur undervisningen funkar. 

(Sara) 

… föräldrarna kan gå in via nätet och se, vad jobbar barnen med, vad har de för läxor, 

man kan gå in och läsa precis vad är det för mål och vad är det för krav för att nå olika 

betyg, så föräldrarna har jättestor möjlighet att gå in och få koll på vad deras barn ska läsa 

och hur skolan ser ut och hur man har klarat sig och hur har det gått på olika prov och så. 

(Sara) 

Frivilligarbete 

Ett förebyggande arbete kan vara att uppmuntra föräldrar att på olika sätt ställa upp i skolan, 

tex att välkomna föräldrar att delta som publik i skolan. Det framkommer enstaka exempel på 

sådant arbete i intervjumaterialet. 

... vi har en innebandyrink, som föräldrar har varit här och snickrat ihop… (Sara) 

… lyssnar när eleverna spelar … (Sara) 

Lärande hemma 

Ett förebyggande arbete kan vara att inspirera lärare att skapa skoluppgifter och interaktiva 

hemuppgifter som fungerar oavsett kulturell bakgrund eller att vägleda alla elever och 

föräldrar mot bättre studieteknik, betyg, genomförda hemuppgifter och att ta igen skolarbete 

efter frånvaro. Ingen kuratorsinsats beskrevs inom typen Lärande hemma. 

Beslutsfattande  

Ett förebyggande arbete kan vara att etablera en regelbunden kommunikation mellan föräldrar 

och skola eller att informera och engagera alla familjer i skolbeslut som påverkar dem. 

Kuratorerna beskrev arbetsuppgifter som att uppmuntra föräldrar att kontakta kurator med 

frågor och synpunkter och att arrangera skolråd. 

… sen så försöker jag vara med när det är Öppet hus och andra tillställningar för att visa 

mig. För att en kurator kan lätt bli inne på sitt rum i korridoren där borta någonstans, att 
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man inte har ett ansikte. Det tycker jag är viktigt, att man syns på informationskvällar och 

så där… (Maggan) 

… när jag går ut och pratar till föräldrar i förskoleklass eller i fyran /…/ en stor del av det 

är ju att marknadsföra mig, eller göra mig känd eller visa att jag finns och att man kan 

ringa till mig. (Sara) 

Och vi försöker hålla bra ordning på sådana här skolråd och man försöker hålla det 

levande och göra det så spännande som möjligt så att föräldrarna är delaktiga på olika 

sätt. (Sara) 

Samarbete med närsamhälle  

Ett förebyggande skolkuratorsarbete kan vara att tillsammans med föräldrar och närsamhälle 

skapa en förteckning över resurser i samhället. Den arbetsbeskrivning som kommer närmast 

en uppgift av denna karaktär är att skicka ett informationsblad om samhällets resurser till alla 

föräldrar.  

Informera vad som finns också, väldigt vanligt med de familjer som är utlandsfödda, som 

inte vet hur det fungerar, de vet inte vart de ska vända sig, så det håller vi på med nu och 

gör ett informationsblad, som ska hem till alla föräldrar med kontaktuppgifter, 

föräldratelefon, socialtjänsten, öppna ingångar och så där så att de kan få ta kontakt 

själva. (Johanna) 

Vi har sett detta citat tidigare, under kap 5.2 stycke empowerment. Där ligger fokus på 

uppgiften att stärka föräldrars förmåga att själva söka hjälp, medan det i detta sammanhang 

visar på arbetsuppgiften att skicka hem något till alla föräldrar, även om kuratorn inte har 

identifierat något behov. 

Åtgärdande arbete 

Föräldraskap  

Exempel på arbete med åtgärdande syfte är att genomföra krisinterventioner när problem av 

utvecklingsmässig eller social karaktär uppstår. I intervjuerna framkommer mängder med 

arbetsbeskrivningar som kan placeras inom denna kategori. 

Man [föräldrar] ringer och frågar; är det normalt, ska det vara så här, och kan inte sova 

eller vad det nu är och då träffar jag föräldrar. (Sara) 

… i alla fall när det är mindre barn som jag har samtal med så tycker jag att det är viktigt 

att träffa föräldrarna. Så dem bjuder jag alltid in, så de får komma om de vill och träffa 

mig och att vi har ett litet samtal, vad ser de hemma och så där, och så har vi kontinuerlig 

kontakt… (Maggan) 

… då tänker jag på flera stycken som har mått väldigt psykiskt dåligt /…/ där vi har 

jobbat tätt ihop under en period och att man sen, att föräldrarna hör av sig efteråt och 

tackar för gott samarbete … (Magdalena) 



35 

 

Men om man ser att det är annan problematik, att det kanske är mycket skolk och eleven, 

man ser att den är ute och röker och man hör att den är ute på helgerna, någon har sett den 

full och föräldrarna ja blir inblandade mer… (Maggan) 

Kommunikation  

Exempel på ett åtgärdande arbete kan vara möten med enskilda elever som inte når eller 

riskerar att inte nå godkända studieresultat eller möten med elev och förälder om låga 

studieresultat och stödundervisning. I intervjuerna beskrivs kuratorsarbete med elever som har 

studiesvårigheter i mycket liten utsträckning. I stället framkommer det att kuratorerna inte blir 

inkopplade om problematiken bedöms vara av pedagogisk karaktär. 

Men sen så tror jag också det beror på problematiken hos barnet, om det är en pedagogisk 

problematik att det är svårt att hänga med i läsning och så, att man ser ganska tydligt och 

man verkligen tror att det handlar om en dyslexi och så där, då kanske inte jag blir 

inkopplad. (Maggan) 

En möjlig tolkning av detta kan vara att olika professioner inom skolan förväntas hantera 

olika uppvisade svårigheter hos elever. Om skolan förklarar ett problem som socialt förväntas 

det hanteras av kurator, men om det inte förklaras som ett socialt problem ska det inte 

hanteras av kurator. 

Det kan vara att det blir för många personer inblandade, därför att barnet har komplex 

problematik och att det liksom är uppdelat i olika professioner, där skolsköterskan jobbar 

med det medicinska, psykologen jobbar med psykologiska eller psykiatriska, kuratorn 

jobbar med det sociala eller med utsatthet, specialpedagogen jobbar med pedagogiska… 

(Magdalena) 

Lärande hemma  

Exempel på ett åtgärdande arbete kan vara samtal med enskilda elever och dennes föräldrar 

för att förbättra hemarbete eller studieteknik eller att rekommendera stödundervisning utifrån 

hänvisning från lärare. Denna typ av föräldradelaktighet handlar, precis som föregående, om 

pedagogiska frågor och ingen av de intervjuade kuratorerna har beskrivit någon arbetsuppgift 

som kan placeras inom detta område. 

Frivilligarbete 

Exempel på ett åtgärdande arbete kan vara att samtala med enskilda föräldrar som har 

problem med att stärka och uppmuntra sina barns studier och arbetsuppgifter av denna 

karaktär kommer fram i intervjumaterialet. 

… det kan vara så ibland att föräldrar som har väldigt dåliga erfarenheter av skolan själv, 

och har haft det jättejobbigt i skolan själva, att dom är färgade utav det när deras barn ska 

börja skolan, så att man har både föräldrarnas upplevelse och barnets upplevelse att jobba 

med parallellt. Att det kan vara föräldrar som är ganska långt ifrån det här med utbildning 

och arbetsmarknad, att det kan vara en utmaning /…/ vi är ganska belastade. Det är ju inte 

så att kuratorn är inne i alla ärenden där det finns social problematik eller ett socialt 

utanförskap /…/ Jag tror att vi [kuratorer] skulle kunna ha mycket att tillföra i dom 

ärendena, men det är inte så att jag är inne i alla. (Magdalena) 



36 

 

Min tolkning av detta uttalande är att det finns ett önskemål om att kunna vara med i fler 

enskilda ärenden av den här typen, men att tiden inte räcker till. 

Beslutsfattande  

Exempel på ett åtgärdande arbete kan vara att fungera som företrädare för familjer med 

särskilda bekymmer eller klagomål runt skolan. I intervjuerna framkommer beskrivningar 

som tolkas som olika varianter inom detta område. Dels att försvara elevens behov gentemot 

skolan och dels att skydda föräldrar mot för mycket negativ information från skolan. 

… vi löser problemen. Inte utifrån att skolan alltid har rätt utan att man försöker att se, 

vad är det som blir bäst för eleven. Att man mer har ett elev- och föräldraperspektiv, och 

det kan jag nog säga, att jag har väl ett mer tydligt /…/ föräldraperspektiv än nån annan 

på skolan /…/ När man tar föräldrars perspektiv så tycker man [lärare] att man känner sig 

uthängd och att det är lite kämpigt men det får vi jobba med, så att alla på nåt sätt känner 

sig sedda, men det är jättesvårt. (Sara) 

… det kan bli mycket det här negativa mellan pedagoger och hem, att det blir mycket 

tillsägelser till hemmet /…/ då kan man ju lite backa, nej men ring inte om just den här 

lilla grejen, nu får föräldrarna vila lite från just det här så, för det var ju andra saker som 

hände som var bra idag… (Maggan) 

Samarbete med närsamhället  

Exempel på ett åtgärdande arbete kan vara att vid behov hänvisa enskilda familjer till 

medicinska, psykologiska eller sociala stödfunktioner. Arbetsuppgifter inom detta område 

lyfts upp vid något tillfälle under intervjuerna. 

… pratar lite mer med föräldrarna också. Ser om de behöver hjälp att komma in 

någonstans, ansöka om stöd på socialtjänsten, komma till samtalsmottagningen, för egen 

del. (Johanna) 

Som vi konstaterade vid analysen av kuratorernas olika förhållningssätt inom socialt arbete 

är arbete utifrån ett uppgiftscentrerat förhållningssätt den vanligast formen av 

föräldrasamarbete som kuratorerna beskriver. Förhållningssättet leder per definition till 

åtgärdande insatser, eftersom de sätts in efter att ett problem uppstått. Beskrivna 

arbetsuppgifter är kontakt och möten när problem uppstått, att fungera som företrädare för 

familjer och att vid behov hänvisa enskilda familjer till andra stödfunktioner. När 

kuratorerna får beskriva goda exempel av föräldrasamarbete tar de i huvudsak upp olika 

situationer där ett allvarligt problem i skolan eller hemmet löst sig på ett bra sätt. Jag tolkar 

detta som ett uttryck för att kuratorerna ser insatser av åtgärdande karaktär som mer 

betydelsefulla än insatser av förebyggande karaktär.  

Förebyggande arbete beskrivs i mindre utsträckning. Insatser som nämns som 

förekommande är att som kurator delta på föräldramöten utifrån föräldrars önskemål och 

prata om t ex föräldraskap och barns utveckling, att driva projekt som involverar både 

elever och föräldrar runt t ex sociala medier, att föräldrar bjuds in under skoldagen för att 

få inblick i skolarbetet, att bjuda in föräldrar som publik i skolan, att uppmuntra föräldrar 
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att kontakta kurator med frågor och synpunkter, att arrangera skolråd och att skicka ett 

informationsblad om samhällets resurser till alla föräldrar. Kuratorerna lyfter fram en del 

förändringsönskemål och vi kan notera att några av dessa ligger inom ramen för 

förebyggande arbete, till exempel att ge föräldrarna mer verktyg för att kunna hjälpa sina 

barn att lyckas i skolan (typ Lärande hemma) och att skapa tillfällen för föräldrar att känna 

delaktighet i skolan (typ Kommunikation). Andra förändringsönskemål kan tolkas som en 

förutsättning för att en bättre samverkan ska vara möjlig, som att öka den egna kunskapen 

om andra kulturer och att se föräldrar som en resurs. 

6. Diskussion 

Av kunskapsöversikten framgår att föräldrars deltagande i sina barns skolgång är viktig för 

studieresultaten (Jeynes, 2005; Epstein & Voorhis, 2010; Walker, Shenker & Hoover-

Dempsey, 2010; Jeynes, 2012; Borgonovi & Montt, 2012; Wilder, 2014 & Castro, Expósito-

Casas, Lopez-Martín, Navarro-Ascencio & Gaviria, 2015), men att det finns en brist på seriös 

forskning om vilka strategier i skolan som är effektiva för att öka föräldrars deltagande (See 

& Gorard, 2015) och att samverkan mellan hem och skola kan ses på olika sätt (Eriksson, 

2008a). Den svenska skolan har en svag tradition av att samverka med eller se föräldrar som 

samarbetspartners/resurser (Eriksson, 2008a). Ett flertal internationella studier lyfter fram 

skolkuratorer som en profession vars kompetens lämpar sig väl för arbete rörande samverkan 

mellan hem och skola (Huxtable & Blyth, 2002; Taylor & Adelman, 2000; Bemak & Comely, 

2002; Bryan & Holcomb-McCoy, 2007; Epstein & Voorhis, 2010; Alvares, Bye, Bryant & 

Mumm, 2013; Drolet, Paquin & Soutyrine, 2006 & Walker, Shenker & Hoover-Dempsey, 

2010) och det finns en strävan om mer förebyggande arbete för att motverka att problem 

uppstår (Kelly, Berzin, Frey, Alvarez, Shaffer & O´Brien, 2010; (Dupper, Rocha, Jackson & 

Lodato, 2014; Epstein & Voorhis, 2010 & Walker, Shenker & Hoover-Dempsey, 2010). Vi 

kan även se att främjande och förebyggande arbetet lyfts fram i skollagen (SFS 2010:800) och 

i riktlinjerna för den svenska elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016), men utan den 

tydliga koppling till föräldrasamverkan som finns internationellt. 

Det finns ingen tidigare forskning om svenska skolkuratorers arbete i skolans samverkan med 

hemmen, varför denna studies avsikt varit att undersöka hur skolkuratorer ser på samverkan 

mellan hem och skola och att identifiera vilka förhållningssätt i socialt arbete samt 

förebyggande och åtgärdande insatser som skolkuratorer använder i föräldrasamverkan.  

Kuratorerna beskriver föräldrar som mycket betydelsefulla för barnens skolgång och 

samverkan med föräldrar som ett naturligt inslag i sitt eget yrkesutövande. Kuratorerna önskar 

att skolan ska ha mer samverkan med hemmen och ser ett behov av förändring i skolans 

förhållningssätt gentemot föräldrar. Analysen utifrån modell av Eriksson (2008a) visar att 

skolans generella förhållningssätt tycks vara väl förankrat inom isärhållandets princip. 

Formuleringen i vägledningen för elevhälsan som handlar om självreflektion och kollegiala 

samtal om skolans förhållningssätt och syn på föräldrar (Socialstyrelsen och Skolverket, 

2016, s.79) och uppgifter om att föräldrar endast i begränsad omfattning medverkar vid 

utformandet av åtgärdsprogram (Skolverket, 2011) tolkas som att isärhållandets princip kan 

gälla även i större utsträckning än i denna studie. Vi har sett exempel på att även kuratorerna i 
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studien ibland agerar utifrån isärhållandets princip, även om de också ger exempel på 

arbetsuppgifter som kan placeras inom partnerskapsprincipen, framför allt i deras uttryck för 

hur de önskar att det skulle vara. 

Eftersom skolkuratorers kompetens lyfts fram som betydelsefull i arbete rörande samverkan 

mellan hem och skola har vi utifrån typologi av Isaksson och Sjöström (2017) identifierat 

vilka förhållningssätt inom socialt arbete som skolkuratorerna använder i föräldrasamverkan. 

I likhet med det som framkom i Isakssons (2016) studie, att skolkuratorer har en specifik 

teknologi, kan vi se att samtliga praktikteoretiska förhållningssätten i typologin tydligt 

framträder i kuratorernas beskrivning av sitt arbete. I denna studie är arbete utifrån ett 

uppgiftscentrerat förhållningssätt den vanligaste formen av föräldrasamarbete som 

kuratorerna beskriver. Förhållningssättet leder per definition till åtgärdande insatser, eftersom 

de sätts in efter att ett problem uppstått och efter analys av materialet utifrån matris av Epstein 

och Voorhis (2010) kan vi konstatera att kuratorerna i huvudsak beskriver åtgärdande arbete 

runt enskilda elever där det uppstått problem.  

Isaksson (2016) menar att kuratorerna utifrån sin grund i empowerment och det anti-

förtryckande perspektivet skulle kunna ta en mer framträdande roll i skolans förebyggande 

och hälsofrämjande arbete. I denna studie beskrivs förebyggande arbete i lägre 

utsträckning, men vi kan se att en del av kuratorernas förändringsönskemål ligger inom 

ramen för förebyggande arbete och att deras önskemål om en förändring av skolans 

förhållningssätt ligger i linje med den nypublicerade litteratur (Chavkin, 2017) från USA 

som betonar vikten av ett paradigmskifte när det gäller skolans bild av föräldrar. Även 

riktlinjerna för elevhälsan uppmanar till självreflekterande samtal i skolan. Studien visar att 

kuratorerna ser att skolans generella förhållningssätt till föräldrar på olika sätt kan vara 

försvårande faktorer i skolan. De beskriver hur de arbetar med praktikteoretiska 

förhållningssätt som kan motverka uppkomsten av olika problem, men väljer så som 

många andra kuratorer världen över, att främst fokusera på enskilda elevärenden. Flera 

internationella studier visar att finns en skillnad mellan skolkuratorernas breda utbildning 

och de arbetsuppgifter de utför, på så sätt att kuratorer ägnar större delen av sin arbetstid 

till enskilda elevärenden (Dupper, Rocha, Jackson & Lodato, 2014; Epstein & Voorhis, 

2010; Anand, 2010 & Lee, 2012). Även skolverket skriver att elevhälsan framför allt 

fokuserar på elevers ohälsa, på individnivå (Skolverket, 2014). 

Slutligen bör svårigheterna att jämföra resultat från studier i olika länder uppmärksammas då 

det både finns skillnader i kontexten för skolkuratorsarbetet och olika antaganden om 

begrepps innebörd.  På samma sätt som Eriksson (2008a) påvisar att exempelvis begreppet 

samverkan kan ha olika innebörd, kan vi se att vissa studier från USA utgår ifrån antagandet 

att samverkan mellan hem och skola sker med ett generellt och förebyggande syfte, medan vi 

även har sett ett flertal exempel på hur samverkan mellan hem och skola lika väl kan ha ett 

åtgärdande syfte. För studiens datainsamling hade en större undersökningsgrupp varit 

önskvärd. Resultaten visar på tendenser, men kan knappast generaliseras i någon utsträckning. 

Möjligen kan resultaten ge tankar om fortsatta forskningsområden.  
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Bilaga 1 Brev till skolkuratorer 

 

Till skolkuratorer inom grundskolan i Örebro län  2016-02-22 

 

Hej! 

Mitt namn är Katarina Doverud och jag genomför en studie för en D-uppsats vid Örebro universitet, 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Handledare är universitetslektor Lena Hedin. 

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer ser på betydelsen av föräldrars delaktighet i 

barnens skolgång och på sin egen roll i skolans samverkan med föräldrar, samt vilka erfarenheter de 

har utifrån sådant arbete. 

Min förhoppning är att 5-6 yrkesverksamma skolkuratorer inom Örebro län vill bidra genom att låta 

sig intervjuas vid ett tillfälle under vårterminen 2016. Det enda kriteriet för att delta är att ha en 

anställning som skolkurator vid en eller flera skolor. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Uppgifter från 

intervjuerna kommer behandlas anonymt och konfidentiellt. De kommer presenteras på ett sådant 

sätt att de inte kan härledas till enskilda kuratorer, skolor eller kommuner.  

Om du kan tänka dig att delta är du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon för närmare 

information och överenskommelse om tid och plats för intervju. Hör gärna av dig inom en vecka. 

[mailadress] 

[telefonnummer] 

 

Med vänliga hälsningar, 

Katarina Doverud 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Bakgrund 

Utbildning 

Tid i yrket som skolkurator 

Tidigare yrkeserfarenhet (i stora drag) 

Antal skolenheter, Årskurser 

Organisation och ledning 

Skolan  

Hur ser skolan generellt på föräldrar?  

Ser du skillnader mellan t ex olika yrkesgrupper, olika stadier, olika skolor, olika individer? 

Har ämnet varit uppe för diskussion på skolan?  

Hur diskuteras detta? Spontant eller strukturerat? 

I vilka situationer görs föräldrarna delaktiga? 

Hur arbetar skolan för att göra föräldrar mer delaktiga/mindre delaktiga? 

Har skolan några riktlinjer för denna fråga?  

Finns behov av utbildning? Vilket?  

Har du deltagit i någon utbildning runt detta ämne? 

Kuratorns inställning  

Hur ser du på betydelsen av föräldrars engagemang i barnets skolgång? 

I vilka avseenden spelar föräldern en viktig roll? På vilket sätt? 

Finns det områden där föräldrar inte bör engagera sig? Varför? 

På vilka sätt arbetar du för att göra föräldrar delaktiga? 

Ingår det i kurators roll? Uttalat eller utifrån den egna uppfattningen? 

Finns det riktlinjer för skolkuratorns arbete i denna fråga? T ex arbetsbeskrivning/tjänstebeskrivning, 

lokalt uppdrag, nationella riktlinjer, från fackförening? 

Har ämnet varit uppe för diskussion i något annat sammanhang? T ex i kuratorsgrupp? Annan grupp? 

Är det lätt/svårt att få in detta perspektiv i det dagliga arbetet? 

Kuratorns praktiska arbete 

Vilka erfarenheter har du av samarbete med föräldrar? 

I vilken typ av situationer samarbetar du med föräldrar?  

Hur sker arbetet? Vilken är din roll i arbetet? 

Hur kan samarbetet se ut? 

När fungerar det som bäst? 

När fungerar det som sämst? 

Finns det hinder för samarbete?  

Vilka möjligheter finns? 

Förändring  

Finns det behov av förändring/utveckling i frågan om samarbete skola-föräldrar? 

Hur skulle du önska att det var? 

Vad behöver ske för att nå dit? 

Vad önskar du att din chef skulle göra? 

Kan du påverka detta på något sätt? 

Finns det något som du önskar tillägga? 
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Bilaga 3 Kodschema för teorier i socialt arbete (Isaksson & Sjöström, 2017) 

Theory             Definition         Buzzwords  Techniques 

Task centered  Structured approach 

with focus on solving 

the individual’s 

“problem in living”, 

time-limited 

interventions. Is 

eclectic in method use. 

 

Focused, small 

achievements, “Here 

and Now”, contract 

 

* Providing structure 

* Understanding and establishing 

the context of intervention 

* Defining target problems by 

“starting where the client is at” 

* Clarifying responsibilities and 

expectations 

* Systematic approach to practice 

evaluation 

Systems theory 

 

The ‘person-in-

environment’ 

perspective deals with 

transaction within and 

across systems (family, 

school, Social services, 

peers etc.) adaption 

between person and 

their environment. 

 

Psychosocial 

perspective, 

complexity, life 

stressors, ‘resource 

brokering’, advocacy, 

lobbying, positioning, 

coalition-building 

 

* Identifying life stressors in the 

environment 

* Promoting change at group, 

organizational and local 

community levels 

* Enhancing and strengthening 

the service users adaptive 

capacities 

* Influencing organizational 

practices 

Strength 

 

Concentrates on 

enabling individuals 

and communities to 

articulate and work 

towards their hopes for 

the future rather than 

seeking to remedy the 

problems of the past or 

even the present. 

 

Solution-focused 

practice, hope, 

optimistic attitude, 

listening, no labels, 

respect, self-

determination, 

network, 

 

* Depersonalizing the problems 

* Looking out for signs of 

capacity and resourcefulness 

* Eliciting assets of the 

individual, including personal 

capacities and resources 

embedded in his/her social 

networks to develop the capacity 

for self-help 

Anti-oppressive 

 

Social workers must 

recognize multiple 

forms of oppression 

and that they 

themselves contribute 

to the oppression. In 

anti-oppressive theory 

oppression arises from 

unequal power across 

social divisions and 

social workers should 

be constantly alert to 

the social divisions 

affecting service users’ 

lives. 

 

Ageism, sexism, 

patriarchy, 

imperialism, 

capitalism, racism, 

unjust social 

structures, social 

divisions, minimal 

intervention, 

prevention, advocacy 

 

* Focusing on early intervention 

and prevention 

* Making the service user aware 

of the social workers statutory 

responsibilities and the 

organisational constraints 

* Maintaining a critical stance 

towards practice 

* Reflecting on how the language 

one uses in assessment is shaped 

by dominant ideologies that 

conveying and sustaining 

oppressive power relations 

* Supporting consciousness 

raising processes that enable 

service users to understand how 

structural and cultural injustice 

shape their experiences of 

oppression and that they are not 

alone in their experience of 

powerlessness 
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Bilaga 4 Contrasting School Counselors´ Prevention and Treatment 

Activities for the Six Types of Involvement (Epstein & Voorhis, 2010) 

Legend for Chart: 

A - Type of Involvement 

B - Sample Topics* 

C - What Would School Counselors Do in "Prevention Mode"? 

D - What Would School Counselors Do in "Treatment Mode"? 

 

A Type 1: Parenting 

 

B Meet family needs for information on child or adolescent development, and discuss 

concerns, such as preventing drug or alcohol abuse, early sexual behavior, peer pressure, and     

discipline problems. 

         

C Work with ATP to plan and implement workshops for parents and related messages on 

topics of interest to parents at various grade levels; conduct parent-to-parent forums to help 

diverse families meet other parents and discuss common questions and interests. 

             

D Conduct crisis intervention when problems arise with these and related growth and 

development topics. 

 

A Type 2: Communicating 

 

B Help parents understand report cards, prepare for parent-teacher conferences, and know 

grade-level curricular requirements, graduation requirements, and school policies on 

attendance and behavior. 

 

C Conduct workshops and prepare printed materials or website information to help all parents 

understand report card grading systems and graduation requirements; help teachers organize 

responsive parent-teacher conference schedules; work with teachers and principals on helping 

parents understand achievement test score reports. 

 

D Meet with individual students who fail courses or are at risk of failure to prevent future 

failure; guide students to make up needed work and credits; meet with students and parents 

about low test scores and tutoring services. 

 

A Type 3: Volunteering 

 

B Organize parent volunteers to assist at the school, in classrooms, or in other locations; 

encourage families to serve as audiences for student activities, presentations, and assemblies. 

 

C Schedule parents to make presentations on career day to share their occupations with 

students; help ATP create a computerized talent pool of parent volunteers; welcome parent 

audiences as volunteers. 

 

D Meet with parents of students with problems to conduct home reinforcement activities with 

their child to support other treatment interventions. 
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A Type 4: Learning at home 

 

B Help all families understand how to help on homework, select a high school program, 

choose courses, and discuss other program and curricular-related decisions with their child. 

         

C Work with teachers to create culturally responsive learning activities for students in class 

and for interactive homework; guide students and families on improving study skills, grades, 

homework completion, and makeup work following absences. 

  

D Conduct individual meetings with students and parents on needed improvements in 

homework and study skills; recommend tutoring services, based on teachers' referrals. 

 

A Type 5: Decision-making 

 

B Inform and engage all families in school decisions that affect them, their child, and all 

children; bring parents' opinions and voices to bear on topics at PTA/PTO and school council 

meetings. 

 

C Establish regular communications with parents via e-mail, weekly folders, or other 

technologies for their ideas, suggestions, and questions for teachers, principal, and school 

counselor. 

 

D Serve as advocate or ombudsman for families with specific concerns or complaints about 

school programs and services for their child. 

 

A Type 6: Collaborating with the community 

 

B Identify and coordinate community resources to assist students, families, teachers and 

school programs. 

 

C Work with the ATP to produce a directory of community resources, programs, services, 

summer job opportunities for students, etc. 

 

D Refer individual families to needed medical, mental health, and social services, as needed. 


