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Sammanfattning 
Denna studies syfte var att undersöka skolkuratorers syn på arbetet med att främja 

grundskoleelevers närvaro och motverka deras frånvaro. Syftet var även att undersöka vad 

som karaktäriserar skolkuratorns roll i samverkan med andra yrkesgrupper, inom ramen för 

det närvarofrämjande arbetet. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamling gjordes i 

form av fem semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ analys genomfördes av 

intervjumaterialet och analysverktygen var de teoretiska begreppen samverkan och makt, 

yrkesroll samt grundskolan som organisation i form av ett teoretiskt ramverk. Utifrån 

intervjumaterialet identifierades sex teman: förebyggande arbete, åtgärdande arbete, 

samverkan, socionomens glasögon och röst, ensam-samarbete och svag ställning i vissa fall. 

Av resultatet framkom att skolkuratorer arbetar både förebyggande och åtgärdande när det 

gäller elevers närvaro. Det förebyggande arbetet innebär att öka elevers trivsel på skolan. Det 

åtgärdande arbete som görs är bland annat sociala kartläggningar, enskilda samtal och olika 

skolanpassningar. Skolkuratorerna arbetar i högre utsträckning med åtgärdande än 

förebyggande arbete. Vidare framkom av resultatet att samverkan med Elevhälsans personal 

samt med pedagoger och rektor är vanligt i det närvarofrämjande arbetet. I samverkan är 

skolkuratorns centrala roll att bidra med socionomens psykosociala perspektiv, vilket 

inbegriper att ha kunskap om olika sociala, beteendemässiga och systemiska processer. Det 

inkluderar även att vara barnets röst och samordna kontakt med externa aktörer. 

Skolkuratorerna handleder också pedagoger. Samverkan med pedagoger kan vara 

problematiskt om de respektive yrkeskategorierna har olika syn på vem som ska arbeta med 

elevers närvaro. Det finns en risk för att skolkuratorn hamnar i en svagare ställning gentemot 

andra professioner i skolan. Rektorn har stor betydelse för skolkuratorns möjlighet att hävda 

sin yrkesroll.   
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Abstract 
The purpose of this study was to examine school counselors’ view on promoting attendance 

and counteracting absenteeism for students in elementary schools. Another purpose was to 

examine what distinguishes and characterizes the school counselors’ role in promoting student 

attendance when cooperating with other professions within the school organization. This 

study has a qualitative approach and hence five semi-structured interviews were conducted 

with school counselors at five elementary schools. The transcribed interviews were 

qualitatively analyzed. In order to interpret the empirical material, this study applied 

analytical tools consisting of cooperation and power, occupational role and an understanding 

of elementary schools as organizations, used as a theoretical framework. From the transcribed 

interviews six themes were identified: preventing work, problem-solving work, cooperation, 

the social workers’ glasses and voice, solitude-collaboration and weak position in some cases. 

The results showed that school counselors do both preventing and problem-solving work 

when it comes to students’ attendance. The preventing work is about increasing the well-

being of students in school. Some of the problem-solving tasks the school counselor does are 

investigating students’ social situation, individual counseling and various adjustments in the 

school situation for students. The school counselors perform more problem-solving work than 

preventing work. Furthermore, the results show that cooperation with the student health 

group, teachers and the principal is common in attendance-promoting work. In these forms of 

cooperation, the school counselors’ distinguishing role is to have the psychosocial perspective 

of the social worker, which encompasses having knowledge about various social, behavioural 

and systemic processes. It also includes carrying the voice of the child and coordinating 

contacts with external collaborators. School counselors also guide teachers. Cooperating with 

teachers is sometimes problematic, if the two professions have different approaches regarding 

who should work with students’ attendance. School counselors are at risk of getting into a 

weaker position in relation to other professions within the school organization. In this, the 

principal can be of importance for the school counselors’ ability to claim their profession and 

advocate their perspective. 
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1. Inledning 
Barns och ungas framgång i skolan har samband med deras psykiska hälsa. Goda 

skolprestationer har till exempel visat sig förbättra elevers självförtroende och omvänt kan 

psykisk ohälsa och skolmisslyckanden påverka varandra negativt, i båda riktningar (Kungliga 

Vetenskapsakademin, 2010). Att lyckas i skolan, det vill säga klara utbildningens mål och få 

betyg, är mycket betydelsefullt eftersom det är en av de mest avgörande faktorerna som 

påverkar barns och ungas framtid. I en rapport visar Socialstyrelsen (2010) att avsaknad av 

betyg från grundskolan har starka samband med förhöjd risk för att i framtiden utveckla 

psykosociala problem, där missbruk, kriminalitet och bidragsberoende är några framträdande 

exempel. Två särskilt utsatta grupper i detta sammanhang är barn i familjer som 

återkommande får ekonomiskt bistånd och barn som omhändertas och vårdas av samhället. 

Dessa barn har ofta lägre betyg från grundskolan och lägre utbildningsnivå som vuxna, 

jämfört med andra. Samtidigt löper dessa barn markant större risk att utvecklas ogynnsamt, 

till exempel då det gäller utvecklande av missbruk, bidragsberoende och kriminalitet. Detta 

kan förklaras med de låga eller obefintliga grundskolebetyg som denna grupp har hög 

förekomst av. För denna grupp gäller även det omvända förhållandet att en icke-misslyckad 

skolgång istället är den enskilt starkaste skyddsfaktorn mot ogynnsam utveckling (ibid.). 

Socialstyrelsens (2010) slutsats är helt enkelt att “om samhället vill förbättra 

framtidsutsikterna för utsatta barn är det sannolikt nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd 

under skolgången. Skolprestationer är rimligtvis något som kan påverkas, i motsats till 

exempelvis kön eller erfarenheter från tidig barndom” (s. 12).  

 

En grundläggande förutsättning som påverkar barns möjlighet att prestera väl i skolan är att 

faktiskt gå på lektionerna. Om barnet uteblir från undervisningen utan giltigt skäl, så som vid 

ledighet eller sjukdom, brukar det kallas att skolka eller ha ogiltig frånvaro. Skolk eller 

frånvaro har visat sig ha samband med tidig debut i brottslighet och missbruk, avsaknad av 

betyg i något eller några kärnämnen. Det har även samband med upplevelse av att trivas 

sämre i skolan och ha mindre kontroll över sin skolsituation, jämfört med elever som inte 

skolkar (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). Vetskapen om detta samband har lett till att 

barns och ungas närvaro i skolan har uppmärksammats och lyfts på den svenska skolagendan. 

Skolverket (2010) uppskattar att under läsåret 2008/2009 hade drygt 1500 grundskoleelever 

fullständig frånvaro i minst en månad och drygt 12000 grundskoleelever hade återkommande 

ogiltig ströfrånvaro under minst två månader. Vidare diskuterar Skolverket (2010) orsaker till 

frånvaro och ger förslag på hur berörda aktörer kan arbeta med detta. Orsakerna till frånvaro 

beskrivs som komplexa och ofta samtidigt förekommande, exempelvis problem i skolmiljön 

och svåra hemförhållanden. Slutsatserna som Skolverket (2010) drar betonar dels skolans 

ansvar för bland annat att skapa en god skolmiljö, göra individanpassningar och att samverka 

med hemmet och olika professionella aktörer. De framhåller dels Elevhälsans viktiga, men 

ofta otydliga, roll i detta arbete. Med Elevhälsa menas medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser, vilka skolor måste tillhandahålla enligt 

Skollagen (2010:800, 2 kap. 25§). Elevhälsan ska arbeta med elevers anpassning och 

välmående i skolan på olika sätt. En mer ingående beskrivning av Elevhälsa kommer att 

presenteras i förevarande studies tolkningsram. Att betona skolans, men även samhällets, 

ansvar ligger också i linje med vad aktuell forskning visar. Ekstrand (2015) pekar i sin 

forskningsöversikt på att ett perspektivskifte behövs när det gäller att betrakta elevers 

frånvaro i skolan som främst individrelaterat, till att snarare framhålla skolans och samhällets 

ansvar för elevers närvaro i skolan. Här kan ses att skolan redan har ett visst formellt uppdrag 

att arbeta med elevers närvaro. Några viktiga förändringar i den nya Skollagen som visar på 

detta är till exempel förtydligandet av närvaroplikten i skolan samt skärpningen av rektorns 

ansvar att kontakta vårdnadshavare redan samma dag som eleven är ogiltigt frånvarande (7 



7 

 

kap. 17§). Vidare har skolor sedan 2011 möjlighet att söka statsbidrag för att rekrytera till och 

utöka personalstyrkan i Elevhälsan enligt Förordning (2011:1597) om statsbidrag för 

personalförstärkning inom elevhälsan. Det tyder på en ökad prioritering av att arbeta med 

elevers hälsa i skolan generellt, där hög närvaro är en viktig del.  

 

Skolkuratorer är skolans socialarbetare och har ofta utbildningsbakgrund inom socialt arbete. 

Det som utmärker skolkuratorn är bred psykosocial kompetens, inkluderande kunskap om 

barn och ungas utveckling, skollagstiftning samt sociallagstiftning. Skolkuratorer är enligt 

Skollagen (2 kap. 25 §) en del av Elevhälsan och har sitt formella uppdrag beskrivet i denna 

lag samt läroplanerna. I sin rådande formulering är uppdraget tämligen oprecist i jämförelse 

med exempelvis pedagogernas uppdrag. Backlund (2007) visar i sin studie att skolkuratorns 

arbete är vagt formulerat i förhållande till andra yrkeskategorier inom Elevhälsan och att den 

dessutom präglas av en svagare position gentemot andra starkare professioner. De andra 

professionernas styrka består dels i att de har tydligare professionsknutna anvarsområden, är 

legitimerade eller att de till antalet är många fler. Skolkuratorn ska dock som en del i 

Elevhälsan arbeta med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser 

(Socialstyrelsen, 2014) för att främja elevers möjlighet att tillägna sig utbildning. Därför är 

det viktigt att arbeta för att få elever att komma till skolan och närvara på lektionerna. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ analys av skolkuratorers syn på arbetet med 

att främja elevers närvaro och motverka deras frånvaro i grundskolan. Vi är särskilt 

intresserade av att studera aspekter av skolkuratorns roll i samarbetet med andra 

yrkeskategorier i det närvarofrämjande arbetet. 

 

2.2 Frågeställningar 
 Vad gör skolkuratorn i arbetet för att främja elevers närvaro och motverka deras 

frånvaro i grundskolan? 

 Vad karakteriserar skolkuratorns roll i relation till andra yrkeskategorier på skolan 

inom ramen för det närvarofrämjande arbetet? 

 

3. Begreppsdefinitioner 
Närvaro 

Med närvaro avses i denna studie i enlighet med Skollagen (7 kap. 17 §) att eleven deltar i den 

verksamhet utbildningen anordnar.  

 

Ogiltig frånvaro 

Med ogiltig frånvaro avses i denna studie all typ av frånvaro som inte har meddelats eller på 

annat sätt bekräftats av föräldrar eller vårdnadshavare, i enlighet med Skolverkets (2012) 

allmänna råd i arbetet med att främja närvaro. Ogiltig frånvaro och frånvaro kommer att 

användas synonymt i studien. 

 

4. Tidigare forskning 
4.1 Skolkuratorsyrket 
Det råder brist på svenska studier som behandlar skolkuratorsyrket. I Backlunds (2007) studie 

om elevvård i grundskolan finns dock skolkurator med som en av de studerade 

yrkeskategorierna inom elevvården. Elevvård är den tidigare benämningen på det som idag 
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heter Elevhälsa och som numera är inskriven i Skollagen (2 kap. 25 §). Eftersom de båda 

benämningarna huvudsakligen liknar varandra till innehållet anser vi att Elevvård kan 

likställas med Elevhälsa. Backlund (2007) hävdar att det råder en vaghet kring vad som 

särskiljer skolkuratorns arbete i förhållande till övriga yrkesgrupper i elevvården. Att ha 

kontakt med socialtjänsten och att ha enskilda samtal med elever är de mest dominerande så 

kallade teknologier som skolkuratorn använder sig av. Med teknologi menas 

“institutionaliserade (legitimerade och sanktionerade av organisationen) procedurer avsedda 

att förändra människors egenskaper eller beteenden” (Hasenfeld, refererad i Backlund, 2007, 

s. 63). Det förekommer ofta att dessa teknologier används av andra yrkesgrupper. Detta 

innebär att skolkuratorn saknar yrkesspecifika teknologier, till skillnad från exempelvis 

skolpsykologer och skolsköterskor som dessutom är legitimerade professioner. Backlund 

(2007) benämner dessa professioner som starkare än skolkuratorn på grund av deras 

legitimitet och lagstadgade ansvar, men också eftersom de är fler till antalet och har tydligare 

egna teknologier. Vidare pekar Backlund (2007) på att skolkuratorer upplever sig ha låg status 

i relation till övriga professioner i Elevvården samt att deras arbete är svagt reglerat i 

lagstiftning. Dessa omständigheter kombinerat med avsaknaden av egen teknologi menar 

Backlund (2007) kan leda till att skolkuratorn är känslig för omgivningens förväntningar. Här 

har rektor en central position för utformandet av skolkuratorns arbete, men det har även 

skolkuratorns eget intresse. 

 

4.2 Att främja elevers närvaro och motverka frånvaro i grundskolan 
I en forskningsöversikt av Ekstrand (2015) sammanfattas forskning som rör förebyggande av 

ogiltig frånvaro och främjande av närvaro för elever i skolan. Översikten omfattar 155 artiklar 

skrivna med utgångspunkt från varierande akademiska discipliner och inkluderar svensk såväl 

som internationell forskning. Resultaten i Ekstrands (2015) studie pekar övergripande mot 

behovet av ett perspektivskifte när det gäller att förstå elevers frånvaro och närvaro i skolan. 

Fokus har historiskt legat på att se till individuella eller individrelaterade faktorer, men det 

borde skiftas till att betona skolans och samhällets ansvar. Elevers upplevelse av ett positivt 

skolklimat samt möjligheten att skapa relationer och knyta an till vuxna är krafter som verkar 

tilldragande för att elever ska vara närvarande i skolan. Ytterligare en sådan tilldragande kraft 

har elevers känsla av framgång i skolan, vilket nås genom stärkandet av fem kärnkompetenser 

som identifierats som verkningsfulla: uppfattad kontroll över skolrelaterad framgång, 

beslutsfattandeförmåga, moral, positiv självkänsla och social förankring (ibid.). 

 

4.3 Interprofessionell samverkan 
Samverkan mellan olika yrkesgrupper är idag vanligt förekommande i arbetslivet. På en del 

arbetsplatser kräver arbetet att yrkesgrupper samverkar med varandra, utan att de 

samverkande vet vilka faktorer som är verksamma för ett lyckat samarbete (Perrault, 

McClelland, Austin & Sieppert, 2011). Forskning visar på några framgångsfaktorer vad gäller 

ett gott samarbete där bland annat förtroende för varandras kompetens i de olika 

yrkesgrupperna är en viktig faktor. Ytterligare faktorer som påverkar samarbetet i rätt riktning 

är förmågan att som grupp kunna ta åt sig äran efter att ha åstadkommit något positivt, att 

gemensamt komma fram till beslut utan att någon har övervägande makt samt att gruppen har 

adekvata resurser.  Gruppen som samarbetar bör inte enbart ha formella relationer med 

varandra utan även informella, det vill säga att de även samtalar med varandra om andra saker 

än enbart arbetet (ibid.). Perrault et al. (2011) menar vidare att detta är nödvändigt för att 

kunna hålla en professionell nivå i samarbetet. Vidare beskrivs att likvärdig respekt gentemot 

alla gruppmedlemmar samt förtroende är viktiga komponenter för gruppens atmosfär och 

förmåga att arbeta tillsammans. 
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Lika viktigt som det är att arbeta för ett gott och lyckat samarbete, är det viktigt att bibehålla 

det goda samarbetet när det väl är etablerat. Freeth (2001) menar att ärlighet, förtroende och 

respekt är minst lika viktigt för att upprätthålla samarbetet som det var vid uppbyggandet av 

samarbetsprocessen. Det är då viktigt att det finns organisatoriska förutsättningar för att 

samarbetet ska fortgå. Gruppens medlemmar måste veta vilka roller och ansvarsområden de 

har för att upprätthålla gott samarbete. Information som rör hela gruppen måste öppet kunna 

förmedlas i god tid. Regelbundna fysiska möten är ytterligare en faktor som är mer eller 

mindre avgörande för hur gruppens samarbete ska hållas vid liv (Freeth, 2001). Detta är 

särskilt viktigt vid nyetablerade grupper. Grupper som hållit ihop länge och har ett väl 

etablerat samarbete involverar varandra i samtliga bitar utan att fundera särskilt mycket kring 

detta (Freeth, 2001). 

 

5. Tolkningsram 
5.1 Grundskolan som organisation 
5.1.1 Grundskolans uppdrag och regelverk 
Skolan är en gammal och väletablerad institution för utbildning i samhället, vars verksamhet 

främst karakteriseras av pedagogiskt syfte. Den centrala förordningen som reglerar hur 

skolpliktiga barns utbildning ska utformas och fullgöras inom grundskolan är Skollagen. 

Utbildningens syfte är att elever som går i grundskolan ska få lära sig både ämneskunskap och 

värden, som till exempel demokrati. Hänsyn ska tas till de olika behov som barn kan ha och 

utbildningen ska även sträva efter att möjliggöra ett likvärdigt tillägnande av utbildningens 

innehåll utifrån barns olika förutsättningar (1 kap. 4 §). Detta knyter an till den pedagogiska 

och fostrande tradition som skolan står för, det vill säga att barn ska få olika typer av 

kunskaper med sig från skolan. Vem eller vilka som ansvarar för utformningen av 

utbildningen regleras i Skollagens andra kapitel. Det är kommunerna som är huvudmän för 

grundskolan (2 kap. 2 §) och det är de som ansvarar utbildningens genomförande (2 kap. 8 §). 

I och med införandet av den nya Skollagen och formuleringar i denna har rektorns eller 

förskolechefens ansvar för utbildningen betonats. Det är rektorn eller förskolechefen som mer 

specifikt bär ansvaret för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på en skola 

(2 kap. 9 §). Denne har även ansvar för den inre organisationen av skolan, resursfördelning, 

beslutsfattande eller eventuell delegering av arbetsuppgifter (2 kap. 10 §). En viktig 

utgångspunkt i all skolverksamhet är att hänsyn ska tas till barnets bästa samt att beakta barns 

inställning och åsikter (1 kap. 10§).  

 

Utöver Skollagen regleras grundskolans utformning av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, Skolverket, 2011), vilket är en förordning. 

För denna studies syfte är det viktigt att framhålla vad läroplanen anvisar gällande skolans 

uppdrag, då särskilt när det gäller att skolan ska främja varje elevs lärande och harmoniska 

utveckling (ibid.). Skyldigheten att främja lärande och utveckling kan i praktiken alltså 

innebära att arbeta med elevers välmående och hälsa, för att elever skall kunna tillgodogöra 

sig kunskap i enlighet med utbildningens syfte och mål. 

 

5.1.2 Grundskolans arbete med att främja närvaro 
När det gäller elevers närvaro i skolan anges att barn har skolplikt (Skollagen, 7 kap. 2 §) och 

den inträder som regel på höstterminen när barnet fyller 7 år (7 kap. 10§) och upphör vid 

slutet av vårterminen i årskurs 9 (7 kap. 12 §). Det är barnets vårdnadshavare som är skyldig 

att fullgöra plikten (7 kap. 20 §). Detta innebär att barnet i grundskolan inte har något formellt 

ansvar för att fullgöra skolplikten, det vilar på vårdnadshavaren. Regler för elevers närvaro, 

och eventuell frånvaro, regleras dock i en egen paragraf där det fastslås att elever ska delta i 
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undervisningen om den inte har ett giltigt skäl att utebli. Rektorn ska dessutom meddela 

vårdnadshavare samma dag som en elev haft frånvaro utan giltigt skäl (7 kap 17 §), en uppgift 

som dock kan delegeras till en pedagog exempelvis. Huvudregeln är alltså att elever ska 

närvara vid undervisningen och att undantag från detta kan göras om skälen är giltiga. Skolans 

ansvar för elevers närvaro anges även här. Förutom de anvisningar Skollagen ger när det 

gäller elevers närvaro i skolan är det viktigt att poängtera att det faktiskt även handlar om att 

bevaka en grundläggande rättighet, nämligen barns rätt till utbildning. I Regeringsformen 

(1974:152, 2 kap. 18 §) anges skolpliktiga barns rätt till kostnadsfri utbildning, och då en 

grundläggande rättighet inte får kränkas måste barns rätt till utbildning bevakas och 

prioriteras.  

 

I Skolverkets (2012) Allmänna råd om skolnärvaroarbete ges anvisningar om hur skolor bäst 

ska arbeta för att främja närvaro genom uppmärksammande, utredande och åtgärdande 

insatser. Materialet vänder sig i första hand till rektorer och lärare men eftersom rektorer kan 

delegera beslut och uppgifter till andra verksamma inom skolan, exempelvis kurator, ses 

dessa råd som en viktig del i tolkningsramen för studien. Övergripande rör de allmänna råden 

att skapa ett gott skolklimat och en god lärandemiljö samt att vidta främjande insatser som är 

förebyggande, vilket förutsätter bland annat systematisk granskning av den egna 

verksamheten. Sammanfattat är det viktigaste för främja närvaro att 

 arbeta för att få elever att känna sig erkända, bekräftade, delaktiga och inkluderade 

 skapa goda relationer mellan elever och vuxna i skolan 

 all personal har ett gemensamt förhållningssätt kring närvaro samt att det finns väl 

förankrade rutiner 

 elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får de anpassningar som behövs 

 arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser vid frånvaro 

 samverka med skolans Elevhälsa, externa aktörer och hemmet 

 

5.1.3 Elevhälsans uppdrag och riktlinjer i grundskolan 
Skolkuratorn är en del av det som inom skolans organisation kallas Elevhälsa. Enligt 

Skollagen ska det finnas en tillgänglig Elevhälsa för elever i grundskolan som ska bestå av 

medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans primära 

syfte är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att på så sätt stödja elevernas 

utveckling i förhållande till de rådande utbildningsmålen. Som ett led mot detta mål ska det 

finnas skolkurator på skolan (2 kap. 25§). Till hjälp för den samlade Elevhälsan och dess 

professioner har Socialstyrelsen (2014) publicerat en vägledande skrift som beskriver och 

redogör för vad Elevhälsa ska innefatta. Socialstyrelsen (2014) menar till exempel att 

Elevhälsans arbete ska bedrivas på organisations-, grupp och individnivå och ska vara 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Med hälsofrämjande menas att ha ett 

salutogent perspektiv, där arbetet syftar till att bibehålla eller stärka individers psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnande. Till exempel kan det vara att arbeta för att skapa ett gott 

skolklimat och en god lärandemiljö. Förebyggande arbete innebär att minska risken för ohälsa 

genom att försöka förhindra förlopp av exempelvis sjukdomar, psykiska eller sociala problem. 

Detta görs genom att stärka skyddsfaktorer och minska inflytandet av riskfaktorer som kan 

finnas. Exempel på förebyggande arbete är att kartlägga verksamhetens riskområden, utarbeta 

olika rutin- och policydokument, uppmärksamma särskilt utsatta och sårbara grupper, 

handledning av arbetslag samt att utveckla goda relationer med hemmet. Det åtgärdande 

arbetet görs då en situation eller ett problem uppstått hos en individ, en grupp eller inom 

organisationen som ska hanteras. För Elevhälsan kan detta innebära till exempel olika 

enskilda samtal med elever eller kartläggning (ibid.). Vidare hävdar Socialstyrelsen (2014) att 

genom att samla de olika specialkompetenserna i ett Elevhälsoteam ökas möjligheten för 
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samverkan som i sin tur gynnar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Varje enskild 

elev ska utifrån sina förutsättningar kunna tillägna sig en utbildning och nå de 

utbildningsmässiga målen. I vissa fall krävs det att skolan anpassar utbildningen efter elevens 

behov för att kunna tillgodose fortsatt lärande. Denna anpassning gör skolan tillsammans med 

Elevhälsoteamet. Samarbetet med övrig skolpersonal är en central del av Elevhälsans arbete. 

För att lärandet ska kunna ske i relation till de mål som finns för varje årskurs så behöver 

eleven ha en god hälsa. Att skapa en god lärandesituation som gynnar alla elever är en del av 

Elevhälsans generella uppdrag. På individuell nivå ska Elevhälsan arbeta med bland annat 

undanröja hinder som på olika sätt kan påverka elevens hälsa, utveckling och lärande. Vid 

förekommande problem som misstänks kan påverka detta ska Elevhälsan på rektors begäran 

utreda och identifiera vad som kan påverka elevens hälsa, utveckling och lärande för att sedan 

kunna skapa möjligheter utifrån elevens särskilda förutsättningar (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Elevhälsans arbete vägleds även av FN:s konvention om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen, UNICEF, 2009), då det handlar om att tillgodose barnets grundläggande 

rättigheter, till exempel utbildning. Artikel 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen är 

huvudprinciper som också gäller vid tolkningen av de andra artiklarna. Artikel 2 handlar om 

att ingen får diskrimineras och att alla barn har lika värde och rättigheter. Av artikel 3 framgår 

att barnets bästa ska sättas främst när det gäller åtgärder som rör barnet. Artikel 6 anger att 

barn har rätt till liv, utveckling och hälsa. Detta omfattar både fysisk, psykisk, moralisk och 

social hälsa och utveckling. Artikel 12 handlar om barns rätt att uttrycka åsikter och att de ska 

tas hänsyn till i frågor som rör barnet. Övriga artiklar som har relevans är exempelvis artikel 

28 som fastslår barns rätt till utbildning samt skyldigheten att underlätta regelbunden närvaro i 

skolan och vidta åtgärder för att säkerställa detta. För barn med psykiskt eller fysiskt 

funktionshinder finns artikel 23 som anger rätten till effektiv utbildning och åtnjutande av ett 

fullvärdigt liv (UNICEF, 2009). 

 

5.1.4 Skolkuratorn i grundskolan - uppdrag och situation 
Det övergripande målet för alla som verkar inom skolan är att alla elever ska nå 

kunskapskraven samt utvecklas socialt likväl emotionellt i en miljö som gynnar lärande 

(Sveriges kuratorers förening, 2013). Skolkuratorn ska arbeta med olika förebyggande och 

hälsofrämjande insatser.  Det som särskilt förväntas av en skolkurator är att tillföra kompetens 

utifrån psykosocial synvinkel till den pedagogiska arenan. Därför menar 

Akademikerförbundet SSR (2015) att skolkuratorn lämpligtvis bör ha en socionomexamen, 

eftersom utbildningen ger en bred kompetens inom olika områden, så som psykologi, socialt 

förändringsarbete, juridik och sociologi. Det innefattar även kunskap om sociallagstiftning. 

Arbetet innebär även att tänka utifrån från ett helhetsperspektiv i såväl generellt förebyggande 

arbete som enskilt elevarbete. Det konkreta arbetet som ska utföras är bland annat 

handledning och konsultation. En stor del av kuratorns arbete handlar om att samtala med 

elever enskilt men även i form av flerpartsamtal där föräldrar är med och eventuellt en tredje 

berörd part (Akademikerförbundet SSR, 2015). Vidare ska en skolkurator även kunna 

informera om samhällets olika stödsystem som finns att tillgå vid olika situationer 

(Socialstyrelsen, 2014). En viktig del av skolkuratorns arbete handlar om att samarbeta med 

lärare på skolan men även med andra yrkeskategorier från andra arenor för att på så sätt 

underlätta den enskilda elevens lärande och undanröja eventuella hinder. 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). 

 

Eftersom skolan är en arena för lärande och utbildning, består följaktligen den största 

yrkeskategorin inom organisationen av pedagoger och lärare. Rektorer är ofta pedagoger och 

majoriteten av svenska rektorer har arbetat som lärare innan de blev rektor (Borg & Matti, 
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2015). Skolkuratorn är ofta ensam i sin profession på en skola, vilket innebär att vara ensam 

med en kompetens i en organisation där majoriteten är pedagoger, som har en annan 

kompetens och roll. D-Wester (2005) beskriver att det problematiska för skolkuratorn blir att 

“man verkar i ett system som till stor del har ett annat synsätt, förhållningssätt och arbetssätt 

än socionomens ursprungliga” (s. 11-12). Pedagogernas syn på vad skolkuratorn borde göra i 

verksamheten, vad som är bäst för elever och vad som är lämpligast att göra blir också det 

som ofta är rådande (ibid.). Med hänsyn till detta blir Akademikerförbundets (2015) policy 

om handledning för skolkuratorer särskilt viktigt att tänka på då de skriver att “handledning är 

en förutsättning för att bibehålla och höja skolkuratorns kompetens” (s. 12). 

 

Det finns även organisatoriska förutsättningar som ibland försvårar skolkuratorns arbete. 

Akademikerförbundet SSR (2015) skriver att skolkuratorns möjlighet att på ett bra sätt bidra 

till elevhälsoarbetet i hög utsträckning påverkas av hur skolkuratorns anställning ser ut, hur 

många skolor denne arbetar på samt hur många elever anställningen omfattar. 

 

5.2 Teoretiska begrepp 
5.2.1 Samverkan och makt  
Med samverkan menas “målmedvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 

2000, s. 15). I den för studien aktuella kontexten innebär samverkan både Elevhälsans 

multiprofessionella arbete kring elever och det utvidgade samarbete som sker tillsammans 

med pedagoger, inom ramarna för skolans verksamhet.  

 

Samverkan används ofta inom organisationer för att samordna resurser och olika kompetenser 

på ett effektivt sätt, då individer som är i behov av hjälp ofta har en sammansatt problematik. 

Det kan även innebära en ekonomisk vinning att samverka med externa aktörer när den egna 

organisationen inte har de resurser som krävs. Oavsett vilken aspekt som finns med är det 

alltid viktigast att tänka på individens behov i första hand (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). När olika professioner samverkar med varandra skapar de olika förväntningar på denna 

samverkan och vad de kan få ut av det. Deras olika professioner ger dem olika syn på samma 

problem och därmed olika förhoppningar av vad som kan genomföras med hjälp av 

samverkan kring en individ (Danermark, 2000). En tydlig ansvars- och rollfördelning är en 

viktig förutsättning för hur utfallet för samverkan blir (Svensson et al., 2008). Danermark 

(2000) menar att förutsättningarna för samverkan sällan diskuteras innan 

samverkansprocessen startas vilket alltför ofta leder till höga förväntningar som sällan ger 

goda resultat. Ett ytterligare skäl till att förutsättningarna för samverkan är viktiga att 

diskutera innan processen drar igång är maktaspekten. I en samverkansprocess finns 

maktaspekten ständigt närvarande och Danermark (2004) menar att den tydligt visar sig i 

graden av delaktighet, inflytande, kontroll och handlingsutrymme för att nämna några.  

 

Vidare urskiljer Danermark (2000) tre grundförutsättningar som påverkar skeendet i 

samverkan: organisation, regelverk och synsätt. Synsätt inkluderar de antaganden om 

verkligheten som ligger bakom praktiskt och konkret handlande. Antagandena påverkar synen 

på det problem som uppstått och hur det ska lösas. De teoretiska positioneringarna de olika 

professionerna intar spelar roll i samverkan. Att uppnå teoretisk enighet i samverkan är inte 

nödvändigt för god samverkan, men däremot gynnas den av att de olika synsätten är 

klargjorda professionerna sinsemellan. Annars riskerar diskussionerna att bli i en maktkamp 

mellan professioner. Med regelverk menas lagar och förordningar som sätter ramarna för 

verksamheten. Då olika samverkande parter kan ha delvis olika regelverk att förhålla sig till, 

samt att den tvingande graden i de olika regelverken kan variera, kan hinder i samverkan 
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uppstå. Regelsystem kan också ge olika makt till olika inblandade. Organisatoriska 

förutsättningar är också något som påverkar samverkan. En anställd i skolan befinner sig på 

någon position i skolans organisatoriska struktur. Strukturen och regelverket bestämmer till 

exempel vem som har rätt att fatta beslut eller att delegera beslut. Det innebär också att olika 

positioner i den organisatoriska strukturen har olika inflytande och resurser i samverkan 

(ibid.).   

 

Danermark (2000) menar att skillnader i makt och inflytande även kan ha sin grund i 

utbildning eller kön. Olika yrkesgrupper har olika prestige och deras professionskunskap har 

därför olika tyngd och status, vilket kan innebära problem i samverkan om skillnaderna 

mellan de olika yrkesgrupperna är alltför stora. Ansvaret för att skapa förutsättningar för 

samverkan vilar på ledningen i organisationen, som bör ha en aktiv roll i processen. De olika 

professionerna som ska samverka bör inte ha detta ansvar. Förutsättningar för god samverkan 

är inget som uppkommer av sig själv utan är något som skapas, bland annat genom planering. 

En del i denna planering är exempelvis att klargöra synsätt (ibid.).  

 

5.2.2 Yrkesroll 
En yrkesroll kan delas i tre olika delar där den första står för arbetsuppgifterna, den andra är 

utbildningen och den tredje är utövarens personlighet. Utbildning kan ses som grunden en 

individ står på för att utforma sin yrkesroll. Efter avslutad utbildning finns mycket teoretisk 

kunskap och det är upp till socionomen att fylla rollen med praktiskt innehåll genom att utöva 

sitt yrke. De inre processerna blir en del som påverkar ens yrkesroll samtidigt som 

socionomen måste ta reda på sina styrkor och brister för att forma och utveckla yrkesrollen 

(Sandström, 2010). 

 

5.3 Sammanfattning av tolkningsram 
I Skollagen (2 kap. 25 §) framhålls att skolan ska ha en Elevhälsa och att denna ska innehålla 

bland annat psykosocial kompetens. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande på flera nivåer. Att arbeta med närvaro i skolan kan här ses falla in under samtliga 

kategorier. De olika professionerna ska också samarbeta med varandra och övrig 

skolpersonal. I denna studie kommer Elevhälsans uppdrag utifrån Skollagen samt 

Socialstyrelsens vägledande material, som en del av kuratorns uppdrag, att användas i 

analysen av vårt intervjumaterial.   

 

Det övergripande målet för Elevhälsan är att elever ska nå de kunskapskrav som råder samt att 

utvecklas i en socialt och emotionellt gynnsam lärandemiljö. Skolkuratorn har i Elevhälsan 

främst en stödjande psykosocial funktion och ska ha ett helhetsperspektiv. Eftersom 

skolkuratorer har kunskap om samhällets stödfunktioner ska de även hjälpa elever till externa 

hjälpinstanser vid behov. De organisatoriska förutsättningarna, Elevhälsans samt 

skolkuratorns uppdrag kommer att användas i analysen av hur skolkuratorerna upplever sin 

yrkesroll i förhållande till andra professioner inom ramen för närvarofrämjande arbete.  

 

Vidare framkommer att samverkan inom organisationer är vanligt förekommande dels för att 

det är ekonomiskt gynnsamt och dels för att det oftast gynnar den enskilda individen. När 

olika professioner ska samverka kring en individ skapas ofta olika förväntningar utifrån att de 

har olika kompetens och synsätt. Detta kommer vi att analysera utifrån skolans kontext, där 

skolkuratorn i stor utsträckning samarbetar med andra utanför den egna yrkesgruppen.  
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Slutligen belyses skolkuratorns yrkesroll utifrån en teoretisk förståelse av yrkesrollsbegreppet. 

En yrkesroll består av olika komponenter som i sin tur påverkar hur arbetet utövas. I analysen 

kommer att belysas hur detta tar sig uttryck samt hur skolkuratorerna definierar sin egen roll. 

 

6. Metod 
6.1 Design  
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts. 

Forskningsfrågorna vi har ställt syftar till att söka förståelse för hur skolkuratorer arbetar med 

att främja elevers närvaro samt vad som karakteriserar deras roll i samarbetet med andra 

yrkeskategorier. Detta görs genom att eftersöka skolkuratorernas egen upplevelse och 

förståelse för sitt arbete och sin roll i det närvarofrämjande arbetet. För att kunna fånga deras 

upplevelse har vi valt en kvalitativ forskningsansats, eftersom den passar väl då forskaren 

ämnar förstå snarare än förklara den empiri som skall analyseras (Fejes & Thornberg, 2009, s. 

19). De teorier och teoretiska begrepp som användes utifrån studiens syfte valdes för att 

kunna tolka det empiriska materialet på djupet. För att nå förståelse av det empiriska 

materialet måste en tolkning göras. Den kvalitativa metoden passade då väl för studien 

eftersom det tolkande arbetssättet och önskan om att tränga ner i en djupare förståelse är 

viktiga delar i kvalitativ metod (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

6.2 Datainsamling 
Det empiriska materialet i denna studie har samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

skolkuratorer i en mellanstor kommun. Eftersom studiens syfte är att förstå en specifik del av 

skolkuratorns arbete, valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta för att 

skapa förståelse för hur skolkuratorn ser på sitt arbete och sin yrkesroll kopplat till detta 

arbete. Kvalitativa intervjuer är en användbar metod för att fånga intervjupersoners upplevelse 

av och tankar kring ett visst fenomen (Trost, 2010). Intervjuerna som genomfördes var 

semistrukturerade och utgick från en intervjuguide med övergripande frågeområden och 

potentiella följdfrågor som stöd för intervjuaren. Genom en semistrukturerad intervju lämnade 

vi möjlighet till intervjupersonen att fritt svara på frågor och med egna ord berätta om olika 

situationer (Bryman, 2002). Då semistrukturerade intervjuer användes blev inte intervjuerna 

exakt likadana. Frågornas följd skiljdes åt och uppföljningen av intervjupersonens svar 

varierade. Trost (2010) beskriver detta som en låg grad av standardisering, eftersom det 

förekom variation i intervjuerna. Samtliga spelades in vid genomförandet för att sedan 

transkriberas. Genom att spela in och transkribera intervjuerna blev hantering av materialet 

vid analys mer korrekt då intervjupersonernas utsagor kunde användas ordagrant (Larsson, 

2005).    

 

6.3 Urval 
Vid urval av intervjupersoner för datainsamling hade vi några kriterier för vilka kuratorer som 

kunde vara potentiella intervjupersoner. Kraven var att kuratorn arbetade på en grundskola i 

den aktuella kommunen. Inga avgränsningar gjordes avseende grundskolans årskurser. 

Därmed inkluderades alla skolkuratorer som arbetar på skolor med årskurs F-6, 7-9 samt F-9 

(F=förskola). Utifrån våra urvalskriterier sammanställdes en lista över tillgängliga 

skolkuratorer och därefter kontaktades samtliga via telefon och mail. Urvalsmetoden är en typ 

av icke-sannolikhetsurval då intervjupersonernas inte valdes ut slumpmässigt samt att vissa 

skolkuratorer hade större sannolikhet att bli tillfrågade om deltagande än andra (Bryman, 

2002). Det önskade antalet intervjuer ringades in till ca sex stycken. Detta för att få ett 

tillräckligt stort material att analysera samtidigt som det risken att det blir för stort och 

ohanterbart minimeras om antalet intervjuer inter överstiger spannet fyra till åtta stycken 
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(Trost, 2010). Av de 18 skolkuratorer som kontaktades svarade sex stycken att de hade 

möjlighet att ställa upp. Övriga skolkuratorer tackade antingen nej till medverkan eller 

svarade inte, trots upprepade försök till kontakt från vår sida. Därmed blev de sex personer 

som tackat ja automatiskt utvalda till studien. En skolkurator som tackat ja till att medverka 

föll dock bort på grund av sjukdom, varför endast fem respondenter gick vidare till intervju. 

 

6.4 Beskrivning av intervjupersoner 
Samtliga skolkuratorer är utbildade socionomer. Fyra av dem har arbetat inom Socialtjänsten 

innan de blev skolkuratorer, de flesta med barn och unga i någon form. Flera skolkuratorer 

nämner även att de har erfarenhet från Socialpsykiatrin. Två skolkuratorer har även erfarenhet 

av skolkuratorsyrket sedan tidigare. På sina nuvarande skolor har skolkuratorerna arbetat: 

 Bianca, 1 år 

 Berit, 7,5 år  

 Pia, 2,5 år 

 Mimmi, 6 månader 

 Gunilla, 8 år 

Endast en av skolkuratorerna arbetar på enbart en skola. De övriga har tjänst på ytterligare en 

eller flera skolor.  

 

6.5 Analysmetod 
När det empiriska materialet skulle analyseras krävdes i första hand en systematisk 

genomgång av datan innan analysen kunde påbörjas. Fejes och Thornberg (2009) skriver att 

svårigheten i en kvalitativ analys är att “skapa mening ur en massiv mängd data” (s. 23) samt 

att urskilja centrala teman. Vi valde att systematisera vår analys genom att kategorisera 

intervjumaterialet i olika teman för att på så sätt reducera datamängden. Materialet granskades 

utifrån varje frågeställning för att på så sätt urskilja centrala teman för den specifika 

frågeställningen. Den första frågeställningen reducerades till tre teman; förebyggande arbete, 

åtgärdande arbete och samverkan. I den andra frågeställningen urskiljdes tre teman: 

socionomens glasögon och röst, ensam-samarbete och svag ställning i vissa fall. Dessa teman 

analyserades sedan med hjälp av tolkningsramen för att bland annat urskilja likheter, 

skillnader och i vissa fall även problematisera olika fenomen. I analysen lyfts flera citat för att 

särskilt betona intervjupersonernas egen utsaga. 

 

6.6 Trovärdighet 
Inom den kvalitativa forskningen söks trovärdighet i studien. Trovärdighet rymmer två 

delkriterier som nedan kommer att presenteras hur de har beaktats i denna studie. Det första 

delkriteriet för trovärdighet är tillförlitlighet vilket innebär att flera beskrivningar av en social 

verklighet presenteras om flera sådana framkommer. Nästa kriterium kallas för överförbarhet 

men syftar egentligen inte till att det empiriska resultatet ska kunna överföras då det 

kvalitativa materialet är kontextberoende. Det syftar snarare till att redogöra för särskilda 

fenomen så detaljrikt som möjligt för att läsaren ska kunna bedöma om resultatet eventuellt 

skulle kunna appliceras i en annan miljö (Bryman, 2002). I denna studie intervjuades fem 

skolkuratorer som alla fick berätta sin bild av deras yrke, vad som förväntas av dem samt hur 

det arbetar i främst närvaro och frånvaro på sina skolor. Flera skolkuratorer arbetar på 

liknande sätt men det finns även sådant som särskiljer dem. Vår strävan har varit att visa på 

dessa olikheter då det framkommit att skolkuratorsyrket kan variera ganska mycket av olika 

skäl. Med hjälp av direkta citat från intervjumaterialet och noggranna analyser var 

förhoppningen att framställningen av materialet blev detaljrikt och explicit.  
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Genom att vi ständigt diskuterat det empiriska materialet och har försökt särskilja våra 

uppfattningar och åsikter från intervjupersonernas, har vi haft för avsikt att inte låta våra 

värderingar påverka undersökningens resultat och framställning. Bryman (2002) hävdar att 

det är omöjligt att få en totalt objektiv forskning, varför kriteriet att styrka och konfirmera är 

svårt att utlova. Vi är därför medvetna om att vår förförståelse om skolkuratorer och skolan 

som organisation kan ha påverkat såväl datainsamling som studiens resultat när det gäller 

vilka tolkningar som gjorts. De analyser som har gjorts kan även tänkas ha påverkats av våra 

val av teoretiska begrepp, vilka gjordes innan datainsamlingen. 

 

6.7 Forskningsetiska överväganden 
Inför denna studie har forskningsetiska överväganden beaktats och noga diskuterats utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Nedan följer en beskrivning av hur dessa 

överväganden yttrat sig i denna studie samt hur de fyra grundkraven uppfyllts.  

 

6.7.1 Informationskrav och samtyckeskrav 
När denna studie skulle genomföras kontaktades de aktuella intervjupersonerna per telefon 

eller mail där de i första läget fick kort information om studiens syfte och om oss som 

genomför studien. En kort tid senare mottog samtliga intervjupersoner ett informationsbrev 

(se bilaga 1) med ytterligare information om studien, deras deltagande samt kontaktuppgifter 

till oss och vår handledare. I brevet förklarades också att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst utan att det får några konsekvenser för intervjupersonen. Genom att 

intervjupersonen tackade ja till att ställa upp på en intervju ansågs det som ett samtycke. Detta 

framgick även i informationsbrevet och påtalades ytterligare en gång innan intervjun 

påbörjades. 

 

6.7.2 Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
För att undvika att någon av våra intervjupersoner riskerar att eventuellt identifieras har 

samtliga intervjupersoner fått fiktiva namn. Även skolorna de arbetar på har fått fiktiva namn 

samt specifika platser som nämns under intervjuerna. Detta har gjorts för att skydda våra 

intervjupersoner. Full tillgång till det reella materialet har endast vi och vår handledare haft. 

Vidare förklarades även hur det insamlade materialet skulle användas. Vi förklarade att 

intervjuerna skulle spelas in för att minska risken för missuppfattning eller bortfall av 

material. Därefter skulle materialet transkriberas och enbart användas för denna studie. Det 

empiriska materialet har inte och kommer inte på något sätt att lämnas vidare till oberörd part. 

 

6.8 Litteratursökning 
Litteratursökningen i denna studie har gjorts dels i databaserna Social Services Abstracts 

(SSA), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) och samsökningsmotorn 

Summon och dels i tidsskriftsdatabasen Taylor & Francis. Sökprocessen skedde i två 

parallella processer. Studier om frånvaro och närvaro skedde i de förstnämnda databaserna 

medan studierna om samarbete mellan yrkesgrupper skedde i tidsskriftsdatabasen. Tidigt i 

sökningsprocessen visade sig att det inom ämnesområdet inte råder konsensus om begreppen 

och nyckelorden, främst gällande skolkbegreppet eller närvaro respektive frånvaro i skolan 

samt definitionen av skolkurator. Detta beror dels på att skilda akademiska discipliner belyst 

ämnet ur sitt perspektiv, varav psykologi, utbildning och socialt arbete är några discipliner. 

Dels fann vi att den svenska termen skolkurator inte har en entydig definition internationellt, 

varför vi breddat sökningen genom att likställa skolkurator med skolsocialt arbete. De sökord 

som använts var följande: absenteeism OR truancy OR attendance, school social work OR 

school counselor. "Cited by" har granskats i de träffar som ansetts relevanta och har 
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därigenom genererat ytterligare artiklar som inkluderats. Vad gäller studierna kring samarbete 

var sökorden: interprofessional collaboration. 

 

6.9 Metoddiskussion 
Ett av urvalskriterierna för denna studie var att intervjupersonerna skulle arbeta på en 

grundskola. Detta val gjordes då grundskolans elever har skolplikt medan gymnasieelever inte 

har det. Det kan tänkas att detta gav ett färre antal intervjupersoner som kunde tänka sig att 

ställa upp men det har naturligvis också påverkat studiens resultat. Det kan vara så att 

arbetssätten skiljer sig åt när det gäller hur skolkuratorer arbetar med elever som har frånvaro 

i grundskolan respektive i gymnasieskolan just på grund av att de senare inte har skolplikt.  

 

I studien har skolkuratorer medverkat som arbetar på flera grundskolor samtidigt och med 

olika ålderskategorier. Att en del av respondenterna visade sig arbeta på flera skolor hade vi 

ingen kännedom om då de tackade ja till att medverka. Däremot visste vi vilka årskurser de 

arbetar med på den skola där de har sin huvudsakliga tjänst. Inga avgränsningar gjordes när 

det gällde vilka årskurser inom grundskolan skolkuratorerna hade. Detta berodde på att vi från 

början misstänkte att många skulle tacka nej till medverkan på grund av arbetsbelastning. 

Genom att inkludera fler skolkuratorer, men alla inom grundskolan, hoppades vi att det skulle 

resultera i ett större antal möjliga respondenter. Det hade kunnat vara mer lämpligt att enbart 

intervjua skolkuratorer som arbetar på högstadiet, då det kan antas att eventuell 

frånvaroproblematik är mer framträdande där än i de lägre åldrarna. Det hade kunnat vara 

fördelaktigt även utifrån att olika informanters utsagor kommer att jämföras. Att 

urvalsgruppen har likvärdig arbetssituation hade därmed kunnat stärka eventuella slutsatser 

om skolkuratorer som yrkesgrupp. Vi gjorde dock övervägandet att detta kraftigt skulle 

reducera antalet möjliga respondenter och valde därmed att inkludera fler årskurser.   

 

För att besvara de frågor som ställdes för denna studie valdes intervjuer vilket gav oss 

skolkuratorernas egen uppfattning kring deras arbete. Det resultat vi fick hade med stor 

sannoliket inte gått att få på annat sätt än genom intervjuer. Ett alternativ som finns för en 

kvalitativ studie är observationer, men då hade vi inte fångat skolkuratorernas egen 

uppfattning. Det hade istället blivit vår egen tolkning av det vi ser och skolkuratorns röst hade 

helt försvunnit. 

 

7. Resultat och analys 
Nedan redovisas studiens resultat, vilka presenteras löpande parallellt med analyser. 

Redovisningen struktureras genom att studiens frågeställningar redovisas var för sig under 

varsin huvudrubrik. Under varje huvudrubrik har resultatet delats in i underrubriker, vilka 

består av teman som vi funnit i intervjumaterialet. I slutet av varje frågeställning gör vi en 

kort sammanfattning.  

 

7.1 Vad gör skolkuratorn för att främja närvaro och motverka frånvaro 

hos elever i grundskolan? 
7.1.1 Förebyggande arbete  
Två av de intervjuade skolkuratorerna berättar om vikten att göra skolan till en plats där 

elever trivs, mår bra och känner sig trygga. En elev som mår gott och trivs i skolan kommer 

också att gå till skolan regelbundet. På en av skolorna arbetar en skolkurator med ett 

normkritiskt material där normer angående genus, sexualitet, etnicitet och funktionshinder 

diskuteras. Materialet är till för både unga och vuxna och syftar till att belysa hur människan 

tänker kring olika grupper, vilka värderingar hon har samt att alla människor är olika. Syftet 



18 

 

är att genom att diskutera normer och föreställningar kring dessa ämnen så skapas en bredare 

förståelse om att alla människor är olika men att alla har en plats i skolan de kan känna sig 

trygga på. Socialstyrelsen (2014) skriver att en av skolkuratorns arbetsuppgifter är att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Detta är fritt för tolkning då det inte finns någon tydlig ram 

för hur skolkuratorn ska arbeta med det. Ett sätt kan då vara genom det normkritiska arbetet 

som en av skolkuratorerna gör. Målet är att alla elever ska komma till skolan varje dag och 

det gör de om de trivs i skolan. En annan skolkurator berättar om ett nyligen påbörjat arbete 

enligt DISA-metoden som syftar till att hitta strategier för att förebygga bland annat stress och 

depressiva symtom. Metoden riktar sig främst till tonårstjejer och utförs i grupp. Skolkuratorn 

ser detta som ett sätt att förebygga att elever frånvarar från skolan. Särskilt verkningsfullt blir 

det om gruppen känner sig trygga med varandra eftersom de då blir mer öppna med sådant de 

tycker är jobbigt i skolan. Genom detta arbete ska elevernas trygghet i skolan ökas och 

därmed även vilja att vara i skolan. Detta kan tolkas som en typ av förebyggande arbete som 

enligt Socialstyrelsen (2014) innebär att stärka skyddsfaktorer. God hälsa är en viktig 

förutsättning för att eleven ska kunna ta till sig kunskap i förhållande till de mål som finns för 

årskursen. Även Akademikerförbundet SSR (2015) skriver att ett av skolkuratorns mål är att 

bidra till att alla elever når de mål som krävs för att bli godkända. 

  

Flera skolkuratorer menar att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt men att 

organisatoriska förutsättningar försvårar möjligheten att arbeta förebyggande i den 

utsträckning de önskar. De menar att resurser inte räcker till för att exempelvis samarbeta med 

lärare i någon förebyggande form angående frånvaro och närvaro. Akademikerförbundet SSR 

(2015) skriver att faktorer som kan påverka skolkuratorns möjlighet att bidra i 

Elevhälsoarbetet är bland annat antalet elever som skolkuratorn ansvarar för samt skolans och 

Elevhälsans sammansättning och organisation. De flesta av de intervjuade skolkuratorerna 

berättar att de har ett elevunderlag på ca 500-1000 elever. 

  
Det blir lite halvdant gjort och man känner inte att man räcker till. Man klarar inte av rent 

tidsmässigt att uppfylla de krav som finns på skolkuratorer, att man ska jobba just främjande och 

förebyggande. För det finns inte utrymme till det. Utan det är brandutryckningar som man gör 

(Bianca). 

 

7.1.2 Åtgärdande arbete 
Strävan hos de intervjuade skolkuratorerna är att arbeta mer förebyggande och mindre 

åtgärdande. Men det är långt ifrån allas verklighet. När en elev frånvarar från skolan är det 

viktigt att det görs en kartläggning över elevens frånvaro. Denna kartläggning görs av såväl 

lärare som skolkuratorer och syftar till att finna eventuella mönster i frånvarandet. Det kan 

röra sig om speciella lektioner eller dagar då eleven inte kommer till skolan. I vissa fall kan 

denna kartläggning leda till olika anpassningar för eleven och dennes skolgång. 

Anpassningarna kan ses som ett sätt att underlätta skolgången och undanröja hinder för 

lärandet. Att arbeta med kartläggningar och anpassningar för elever stöds både av 

Socialstyrelsen (2014) och Akademikerförbundet SSR (2015). Anpassningarna kan se ut på 

olika sätt bland annat i form av att eleven kommer till skolan ett färre antal timmar per dag 

men att den är i skolan fem dagar i veckan. Att sätta låga krav på en elev som frånvarat 

mycket från skolan är viktigt för att denne ska känna att kraven är rimliga att leva upp till. 

Därefter höjs kraven successivt. Det kan även vara så att efter en kartläggning visar det sig att 

eleven behöver mer psykosocialt stöd än vad skolan kan erbjuda. I detta läge tar skolkuratorn 

de externa kontakter som behövs för att eleven ska få rätt hjälp eftersom skolkuratorn ska 

kunna bidra med kunskap om samhällets olika stödsystem (Socialstyrelsen, 2014). I vissa fall 
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är det även aktuellt med nätverksmöten kring elever där fler parter är inblandade, exempelvis 

Socialtjänsten. Det är kuratorn som är med och samordnar dessa nätverksmöten. 

  

När det gäller det åtgärdande arbetet vid frånvaro menar de intervjuade skolkuratorerna att en 

del i detta är enskilda samtal med elever. Samtalen syftar till att dels identifiera vad frånvaron 

beror på och dels att motivera eleven att vara i skolan. Skolkuratorn samtalar både enskilt med 

eleven och tillsammans med föräldrar. Det händer även att skolkuratorn träffar föräldrar utan 

eleven då eleven ibland inte vill vara med eller för att det ibland är mer lämpligt att prata med 

föräldrar enskilt. Att skolkuratorn har enskilda samtal med elever och föräldrar kan förstås 

utifrån Akademikerförbundet SSR:s (2015) yrkesbeskrivning för skolkuratorer, som menar att 

skolkuratorer ska arbeta med enskilda samtal. Även Socialstyrelsen (2014) hävdar att en del 

av skolkuratorns uppgift är att genomföra samtal av olika slag, bland annat utredande och 

rådgivande samtal med både elever och föräldrar.  

  

Skolkuratorerna berättar att de gör vad de kan för att få eleverna till skolan. Berit berättar att 

hon flera gånger gått hem till elever för att få med sig dem till skolan. Vid ett tillfälle var 

lösningen mellan lärare, rektor, kurator, eleven och föräldrarna att kuratorn skulle ha nyckel 

till en elev och hämta eleven de gånger hon inte kom till skolan. ”Vi gör allt möjligt. Det som 

behövs för att få hit eleverna igen. För det är så viktigt att man är här” (Berit). 

 

7.1.3 Samverkan   
Skolkuratorerna berättar att de är en del av Elevhälsan som även består av skolläkare, 

skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska. Till Elevhälsan kommer frånvaroärenden då 

lärare har arbetat med ärendet men inte lyckats komma vidare eller upptäckt att eleven 

behöver mer stöd än vad läraren kan erbjuda. Alla respondenter uppger att Elevhälsan träffas 

regelbundet tillsammans med rektor. I Elevhälsan diskuteras ärendet utifrån de fakta läraren 

har lämnat för att sedan kunna komma överens om vem som är mest lämpad att ta ärendet 

beroende på vilken känd problematik som finns med i bilden. Det är vanligt att flera 

professioner från Elevhälsan behöver samarbeta kring en elev då det sällan rör sig om en typ 

av problem. Svensson et al. (2008) menar att samverkan är vanligt förekommande och att det 

ofta är till den enskilda individens gagn. Det är tydligt att samverkan är lika central inom 

Elevhälsan när dess medlemmar behöver samverka för att stötta en elev och undanröja 

eventuella hinder för dennes utbildning. 

  
Sen är det ju viktigt med att man på arbetsplatsen har en god samverkan för […] det är olika 

yrkesgrupper. Jag är ju bara jag, det finns ju ingen annan socionom eller kurator. […] jag kan inte 

samarbeta med någon ur min egen kategori för det finns bara jag. Så då gäller det att samverka väl 

med alla andra och att alla andra samverkar väl med mig (Pia). 

  

Det är inte enbart inom Elevhälsan skolkuratorn måste samarbeta. De har även ett tätt 

samarbete med lärarna i de olika lärarlagen för att dels följa upp vad lärarna gjort hittills i ett 

ärende och dels för att ge lärarna feedback på vad skolkuratorn eller Elevhälsan har gjort. Hur 

pass bra de ömsesidiga övergångarna mellan lärarlag och Elevhälsa fungerar råder det delade 

meningar om på de olika skolorna. Å ena sidan tycker en del att det funkar bra så som den 

förväntas att fungera, å andra sidan tycker en del att övergången kunde vara smidigare. ”Det 

är där det ska vara en smidig och fin övergång. Det är väl där som det inte riktigt är smidigt 

tycker jag” (Pia). Samverkan mellan Elevhälsan och lärarna fungerar olika på olika skolor. 

Det som skiljer skolorna och de enskilda lärarna åt är hur pass stor förståelse och kunskap de 

har för vad Elevhälsans olika kompetenser gör. En skolkurator berättar att lärare ibland inte 

verkar veta vad en skolkurators arbete faktiskt innebär: 
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’En kurator sitter bara och pratar med barn’. Så att då blir det ju inget bra [...] Sen tror jag inte att 

det är något illa menat, utan att man kanske har det synsättet (Pia). 

  

Det kan vara så att det behövs tydligare information för samtlig personal på vissa skolor om 

vad Elevhälsan har för uppdrag för att på så sätt kunna diskutera vad som kan förväntas av 

Elevhälsan i ett frånvarofall. På så sätt kan arbetet med närvaro och frånvaro blir ännu bättre 

för eleven. Danermark (2000) hävdar att när olika professioner samverkar har de även med sig 

olika synsätt som ger olika vinklar på problemet. Samtidigt menar Svensson et al. (2008) att 

det är viktigt att diskutera förutsättningarna för samverkan innan start för att nå ett gott 

resultat. 

  

Ett ytterligare sätt att samverka på är genom handledning. En skolkurator berättar att de 

nyligen påbörjat detta på hennes skola i form av konsultation. Lärarna kan få stöttning i hur de 

ska jobba i ett ärende med en frånvaroelev utan att ärendet ska behöva komma till Elevhälsan 

i första taget.  

 
Jag och skolsköterskan har konsultationstid för lärare en gång i veckan. Så de får komma till oss då 

och prata om saker de ser. ‘Den här eleven funderade jag på, hur är det med det här tror ni?’. Då 

blir det som en intern handledning (Pia).  

 

Samtidigt berättar flera kuratorer om svårigheten i att samverka med lärare i form av 

handledning.  

 
Det handlar ju om att det är olika professioner, [...] man läser så olika utbildningar och det finns 

väldigt lite, vad jag förstår, psykologi och sådant i lärarutbildningen. [...] Det blir ju mycket 

handledning till lärare. [...] Det är ju det här vi jobbar med hela tiden, att trygga lärarna i att de får 

den feedback de behöver. Jag kan säga till dem: ‘Det här är ert jobb och det här fixar ni och ni är 

skitduktiga på det här’. (Mimmi). 

 
[...] handledning ska man helst inte kalla det. Pedagoger är fostrade med att det ska skötas inom 

klassrummet och man blottar sig helst inte så mycket. [...] Jag sköter handledning genom att jag 

pratar med dem i fikarummet. Jag kan fråga: ‘Nu ska du dit och hur tänker du?’. Man liksom laddar 

på dem lite (Berit). 

 

Det kan antas att handledning har olika betydelse inom de olika professionerna beroende på 

vad de fått med sig från sina utbildningar. Detta kan göra det svårt för skolkuratorn att 

handleda lärare vilket blir problematiskt då det är en del av dennes arbetsuppgifter 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). 

 

7.1.4 Sammanfattning 
Skolkuratorer arbetar förebyggande på olika sätt. Då det inte finns tydliga direktiv hur det 

förbyggande arbetet ska utföras lämnas det fritt för tolkning åt de enskilda skolorna och dess 

skolkuratorer. De flesta skolkuratorer är eniga om att elever som mår bra i skolan och trivs 

närvarar regelbundet. Trivsel kan uppnås på olika sätt, bland annat genom att diskutera 

normer och vilka värderingar elever har. På det sättet kan olikheter hos individer påvisas 

samtidigt som det belyses att varje elev måste respekteras samt att alla har en plats i skolan 

där de kan känna sig trygga. De intervjuade skolkuratorerna arbetar förebyggande i olika 

utsträckning och mer eller mindre explicit. Några kuratorer uppger att de skulle vilja arbeta 

mer förebyggande än de gör idag. Trots det förebyggande arbete som utförs upplever 

skolkuratorerna att detta arbete ofta inte är tillräckligt verkningsfullt och att de då tvingas 
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arbeta mer åtgärdande istället. De åtgärdande insatser de gör är bland annat kartläggning, 

anpassningar, ger psykosocialt stöd och enskilda samtal med elever. Allt detta görs som ett 

led i att undanröja sådant som utgör ett hinder för elevers utveckling och utbildning. I detta 

arbete är samverkan mellan de olika yrkesgrupperna en central del. Inom Elevhälsans 

sammansättning förekommer en frekvent samverkan och lika ofta samverkar skolkuratorn 

med lärare.  

 

7.2 Vad karakteriserar skolkuratorns roll i relation till andra 

yrkeskategorier på skolan inom ramen för det närvarofrämjande 

arbetet? 
7.2.1 Socionomens glasögon och röst 
Detta huvudtema har delats in i tre underteman som på olika sätt belyser hur skolkuratorn 

bidrar med socionomens perspektiv i verksamheten. De tre undertematiseringarna är 

psykosocialt perspektiv, barnets röst samt “spindeln i nätet”. 

 

Psykosocialt perspektiv 

Nära på samtliga kuratorer beskriver att i samarbetet kring närvaro är deras specifika roll att 

bidra med förklaringar och förståelse för olika beteendemässiga, sociala och systemiska 

processer samt att ha ett helhetsperspektiv på elevers situation. Det handlar då om att bidra 

med dessa perspektiv i exempelvis kartläggning och utredning av en elev som har ogiltig 

frånvaro, för att bedöma och föreslå adekvata insatser.  I det följande presenteras citat som 

illustrerar dessa perspektiv:  

 
Jag har mina typer av frågor som jag ställer. Ifall det finns någonting i elevens sociala situation som 

gör att man väljer att inte komma till skolan (Bianca). 

 
Mycket systemteoretiskt. Det är också lite beroende på vad man ser som grunden till problemet, 

hur olika system och personer samverkar med varandra, vart i ligger problemet, vart blir det fel 

(Bianca). 

 
Ibland har jag en kontakt, då hjälper jag till i kartläggningen. Jag brukar inte prata skolsaker utan 

jag brukar prata om sociala saker, som hur de har det och om de sover på nätterna. Man kartlägger 

för att få en bild av vad det står för [...] (Mimmi). 

 
Jag ser det som en triangel att eleven, hemmet och skolan måste samarbeta på ett bra sätt. [...] Det 

måste hänga ihop (Pia). 

 
[...] jag förväntas se och förstå om det finns några sociala bekymmer som påverkar. Finns det 

missbruk, övergrepp, försummelse eller något annat. Det förväntas jag se, förstå och agera på 

(Berit). 

 

Några skolkuratorer uppger även att det är de som har ansvar för att ha perspektiv på elevers 

mående och sociala situation i skolan: 

 
Jag är utbildad till att kunna förstå de olika sociala interaktionerna och att stötta på ett annat plan än 

kanske en lärare gör. Och att stötta i ett dåligt mående (Pia). 

 
Efter ett tag blir jag en väldigt viktig person, för då handlar det mer om att man är hemma och har 

mycket frånvaro. Då handlar det om dåligt mående och då blir ungarna mina (Berit). 
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Det som skolkuratorerna beskriver tolkar vi som att de har ett psykosocialt perspektiv i arbetet 

med att främja närvaro och motverka frånvaro. Detta kan förstås med hjälp av Elevhälsans 

formella uppdrag enligt Skollagen (2 kap. 25 §), som anger att skolkuratorer ska finnas som 

en del i skolans Elevhälsa och att det ska finnas tillgång till psykosocial kompetens. Att 

skolkuratorer ska bidra med ett psykosocialt perspektiv i skolan kan även förstås utifrån vad 

Akademikerförbundet SSR (2015) beskriver i sin kvalitetspolicy för skolkuratorer om 

yrkesrollen. De olika bitarna som informanterna beskriver gällande elevers psykiska mående, 

beteenden, sociala situation i skolan och hemmet samt hur olika system runt eleven samspelar 

kan som helhet också förstås utifrån den breda kompetens som Akademikerförbundet (2015) 

menar att skolkuratorer bör ha. 

 

Som vi tidigare nämnt uppger våra informanter att de på olika sätt, i sitt arbete för att främja 

elevers närvaro, handleder pedagoger huvudsakligen informellt men även i mer formell form. 

I skolkuratorernas beskrivning av vad handledning innebär för dem, lägger de stor vikt vid det 

perspektiv de kan bidra med för att stärka och stötta pedagogerna direkt eller indirekt. Att 

bidra med ett perspektiv kan vara att ställa frågor och bolla de tankar pedagogerna har, att 

konkret ge råd och stöttning eller att göra analyser av sociala interaktioner och beteenden:  

 
Ibland går jag in och gör observationer i klassrummen och är samtidigt ett stöd till läraren. Sedan 

kan jag handleda läraren genom att ta upp: 'jag såg det här, det här hände mellan dig och eleven, 

och då kan du tänka si eller så istället' eller 'vad upplevde du?'.  Sen brukar det bli bättre (Pia). 

 

Jag ska inte komma in som någon kul, mysig typ och bygga en härlig relation med eleverna. För 

jag kommer ju inte finnas i klassrummet. Det är mentorn och pedagogerna som finns där och det är 

de som ska arbeta med eleverna. Då är jag med där och viskar i örat: 'hur tänker vi, vad ska vi göra, 

vad är lönsamt?'. 'Hur gick det och hur blir det om vi gör såhär?' [...] Man liksom laddar på dem lite 

(Berit). 

 

I de fall där jag inte redan har kontakt med eleven så tror jag inte att de flesta förväntar sig särskilt 

mycket. Mer än att jag kan komma med mitt perspektiv och att vara någon som man kan fråga om 

råd. Jag påpekar om jag ser någonting som jag tänker inte är bra (Bianca). 

 
Varför elever gör som de gör har de [lärarna] ibland svårt att förstå. Så det perspektivet vill de ofta 

ha från mig. De vill att jag ska göra någon slags funktionell beteendeanalys. [...] de vill ha lite 

påfyllnad av det här sociala och beteendemässiga (Bianca). 

 

Att handleda pedagoger genom att huvudsakligen bistå dem med ett psykosocialt perspektiv i 

den vardagliga pedagogiska verksamheten, kan förstås som en utmärkande del i skolkuratorns 

yrkesroll. För det första går det att tolka utifrån Elevhälsans formella uppdrag enligt 2 kap. 25 

§ Skollagen, att det i skolan ska finnas tillgång till psykosociala insatser. Denna kompetens 

svarar skolkuratorn för. Utifrån Akademikerförbundet SSR:s (2015) kvalitetspolicy för 

skolkuratorer är det, för det andra, möjligt att förstå skolkuratorns handledande funktion med 

fokus på det psykosociala perspektivet i den pedagogiska arenan. Skolkuratorn ska enligt 

Akademikerförbundet SSR (2015) samarbeta med lärare, bland annat genom handledning och 

konsultation och specifikt bidra med psykosocial kompetens. 

 

Barnets röst 

Några kuratorer lyfter särskilt fram att deras roll i samarbetet med andra professioner kring att 

arbeta med elevers närvaro är att upprätta och bibehålla allians med barnet och att vara 

barnets röst. Detta innefattar att vara den som lyssnar på elevens åsikter och egen 

problemförklaring, den som står på elevens sida och även att vara den som för fram elevens 

röst i professionell samverkan:  
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[...] jag försöker stå på elevernas sida, helt enkelt. Eleverna ska känna att jag står bakom dem, på 

samma sätt som jag känner att min rektor står bakom mig (Pia). 

 
[...] jag brukar lyssna på: 'vad tycker den här eleven och vad vill den själv?'. För det absolut 

viktigaste är att möta en elev där den befinner sig. Vi kan inte sitta och smida utan att det är 

förankrat hos eleven. Det är viktigt att eleven är med på alla beslut. Jag tycker att det oftast är då 

det händer grejer när man känner att man har eleven med sig eller snarare att eleven känner att den 

har oss med sig (Pia). 

 
Jag försöker bli ungdomens röst. Eller barnens röst. Det tycker jag saknas. Det är det absolut 

viktigaste. Det finns jättemycket bra vuxna överallt, jättemycket bra idéer, men barnet eller 

ungdomen måste vara med, annars blir det ingenting ändå. Då faller det. [...] Så det gäller att hitta 

alliansen med ungdomen, med hans eller hennes språk, det är det viktigaste (Mimmi). 

 

Att skolkuratorns roll karakteriseras av att ha barnets perspektiv och vara barnets språkrör kan 

förstås med hjälp av deras yrkesbakgrund som socionomer. Samtliga intervjuade kuratorer är 

utbildade socionomer och fyra av fem har arbetat i socialtjänsten tidigare, varav de flesta med 

barn och ungdomar i någon form. För att teoretiskt förstå hur deras bakgrund som socionomer 

och socialarbetare kan påverka yrkesrollen som skolkurator går det att använda 

yrkesrollsbegreppet. Sandström (2010) menar att en yrkesroll består av olika komponenter, 

där utbildningen utgör den teoretiska grunden och det praktiska arbetet fyller yrkesrollen med 

innehåll. I socionomers utbildning och praktiska erfarenhet ingår särskild kunskap om 

sociallagstiftning och barnkonventionen (Akademikerförbundet SSR, 2015), där principen om 

barnets bästa är en ledstjärna för allt arbete som rör och påverkar barn. Denna grundprincip 

kan tänkas vara en central utgångspunkt för skolkuratorerna tack vare deras utbildnings- och 

arbetslivsbakgrund som socionomer. Det kan förstås som att skolkuratorerna lyfter fram 

barnperspektivet som en del i sin särskilda roll både gentemot elever och andra professioner i 

arbetet med att främja närvaro utifrån deras bakgrund som socionomer. 

 

“Spindeln i nätet” 

Samtliga skolkuratorer nämner att det är de som specifikt eller huvudsakligen har ansvar för 

att hålla i kontakt med externa aktörer, då ytterligare insatser behövs kring en elev som har 

frånvaro i skolan. Det är främst socialtjänsten som nämns men även andra aktörer som BUP 

eller samtalsmottagningar. De flesta av skolkuratorerna beskriver dessutom att de deltar i eller 

sammankallar till olika samverkansmöten med externa aktörer, där kuratorn är länken mellan 

skolan, eleven och de externa aktörerna:  

 
Man samlar familjen och eleven. För det mesta brukar eleven inte vilja vara med, men 

vårdnadshavarna och de professionella är med. Då försöker man samverka och diskutera: 'Vi gör 

det, ni gör det' så att det blir så effektivt som möjligt. I de mötena brukar jag vara med när det 

handlar om skolfrånvaro (Berit). 

 

Vi träffas ju med socialtjänsten regelbundet och det håller jag i, sammankallar gruppen. (Gunilla). 

 
Jag tänker att jag ofta får vara "spindeln i nätet", ta reda på vad som är problemet. Sen kanske inte 

jag i min yrkesroll som kurator kan lösa det här problemet, för det kanske ligger någon annanstans. 

[...] Man kan behöva dra i många olika professioner för att samlas och samverka kring det. Sen 

kanske det inte alltid är jag som har något ansvar i själva arbetet, men att jag ofta är med och drar 

igång saker (Bianca). 
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För att förstå det skolkuratorerna beskriver här använder vi oss av en förståelse av deras 

bakgrund som socionomer. Det gäller dels den särskilda kunskap om samhällets hjälpinsatser 

som skolkuratorer ska ha och som är utmärkande för socionomer (Socialstyrelsen, 2014). Dels 

gäller det att ha ett helhetsperspektiv på och förståelse för systemiska processer i elevers 

situation, vilket en skolkurator ska ha genom sin utbildning (Akademikerförbundet SSR, 

2015). Bianca beskriver att hon ofta får vara “spindeln i nätet”, vilket kan ses som belysande 

för det som samtliga beskriver. Detta eftersom de två kompetenserna som beskrivits ovan 

tillsammans utgör en rollfunktion som skulle kunna kallas “spindeln i nätet”. Genom att ha ett 

helhetsperspektiv på elevers situation och kompetens att se hur olika system samspelar med 

varandra får kuratorn en överblick. Tillsammans med sin kunskap om och praktiska erfarenhet 

av samhällets hjälpinstanser, besitter kuratorn en position att kunna se den problematiska 

situationen ur ett ovanifrånperspektiv. Samtidigt vet skolkuratorn vilka professioner och 

hjälpinstanser som kan ta vid och jobba vidare med problemet. I dessa fall är skolkuratorn den 

som tar och håller i dessa kontakter. 

 

7.2.2 Ensam-samarbete 
Av de intervjuade skolkuratorerna uppger endast en av fem att de har en kuratorskollega på 

sin arbetsplats. Övriga är ensamma i sin yrkesroll som skolkurator inom verksamheten. Flera 

kuratorer beskriver att de i stor utsträckning samarbetar med och är beroende av andra 

professioner i arbetet för att främja närvaro. Detta kan förstås genom att se till hur skolan som 

organisation är uppbyggd, där verksamheten leds av rektorn och där majoriteten av de 

anställda består av pedagoger. Att de flesta anställda är pedagoger kan ses som en naturlig 

förlängning av skolans främsta syfte och mål som beskrivs i Skollagen och läroplanerna, 

nämligen att förmedla kunskap och värden. Professionsmässigt faller detta in under 

pedagogernas särskilda kompetens. Skolkuratorn är därför liksom andra yrkeskategorier, till 

exempel skolsköterska, ofta ensam eller mycket få till antalet i jämförelse med pedagogerna. 

Det kan helt enkelt bero på att dessa professioner har en annan kompetens än den som är 

grundskolans huvudsakliga. 

 

Några kuratorer beskriver att det kan vara problematiskt att vara ensam i sin yrkesroll i detta 

samarbete, främst när det gäller samarbetet med pedagoger. Dels är det problematiskt att vara 

en minoritet bredvid en majoritet av pedagoger, dels uppstår krockar i synsätten:  

 
Jag fick ryta i lite eftersom många lärare tycker att den pedagogiska delen är viktigare [...] Men 

man har ju olika syn på vad som är viktigt och lärarna är ju många fler än en kurator så det gäller 

det att vara tuff ibland (Pia). 

 
[...] vissa pedagoger är ju inte som socionomer. Totala motsatsen. Vi som socionomer på skolan har 

ju ett annat tänk. Vi är ju två. Pedagogerna lyssnar, men det är ett litet kämpande ibland att få till 

ett synsätt till (Mimmi). 

 

Att samverkan som inbegriper två olika professioner kan vara problematisk tolkar vi med 

hjälp av de tre grundfaktorer som Danermark (2000) menar påverkar samverkan: 

organisation, regelverk och synsätt. När det gäller synsätt menar Danermark (2000) att de 

konkreta arbetssätt olika professionella har grundar sig i deras teoretiska förståelse och 

antaganden, vilka påverkar exempelvis synen på vad som är ett problem och hur det bäst ska 

lösas. De två yrkesgruppernas skilda teoretiska förståelse kan förklaras med hjälp av de 

yrkesroller de har. Sandström (2010) menar att en yrkesroll grundläggande består av den 

utbildning personen i fråga har. Utbildningen bildar den teoretiska grunden för yrkesrollen, 

som sedan fylls på med innehåll genom praktisk erfarenhet. Både skolkuratorer och 

pedagoger har samhällsvetenskapliga utbildningar, men tillhör skilda vetenskapliga 
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discipliner. Det medför att deras yrkesroller bär på kunskaper, syn på människan och 

verkligheten som i grund och botten kan skilja sig åt. Som tidigare nämnts är de intervjuade 

kuratorerna socionomer med särskild kunskap om sociala och systemiska processer. 

Pedagogers spetskompetens är ämneskunskaper och förmåga att lära ut, även om de också har 

vissa utbildningsmässiga beröringspunkter med socionomer, t.ex. utvecklingspsykologi.  

 

De olika synsätten kan få konsekvenser för professionernas samverkan, när det gäller att 

definiera problemet och hur det ska lösas. Som Pia nämner har det funnits tillfällen då 

pedagoger tycker att något annat är viktigare än det som skolkuratorn tycker är viktigt. 

Situationen gällde då en elev som haft frånvaroproblem en längre tid och där kuratorns 

förklaringsmodell och förslag till lösning inte delades av pedagogerna, som hade ett annat sätt 

att se på saken. Vad som sedan kan göras och vems synsätt som får tolkningsföreträde 

bestäms även av organisatoriska och regelverksmässiga faktorer. Pedagoger är, jämfört med 

skolkuratorer, relativt hårt styrda av Skollagen och läroplanerna som bland annat anger att de 

måste sätta betyg och se till att alla elever når kunskapsmålen. Skolkuratorns uppdrag är inte 

alls i samma utsträckning detaljstyrd av regelverk. Detta kan också tänkas påverka 

samverkan, både i form av vad som ska göras och hur mycket faktisk tid som kan avsättas för 

att just samverka. Att kollegiet, ur ett organisatoriskt perspektiv, består av fler pedagoger än 

kuratorer kan också tänkas påverka vilken status de olika professionernas synsätt har i 

samverkan. Här måste dock framhållas att alla som arbetar inom skolan, det vill säga såväl 

skolkuratorer som pedagoger, är skyldiga att främja elevers lärande och harmoniska 

utveckling enligt Lgr11 (Skolverket, 2011). Formellt sett har alltså både pedagoger och 

skolkuratorer uppdrag att arbeta för att elever ska kunna lära sig och utvecklas gynnsamt. En 

viktig förutsättning för lärande är en god hälsa och god skolmiljö (Socialstyrelsen, 2014), 

vilket enligt några av våra informanters utsagor inte alltid är något som pedagogerna tillstår är 

deras uppgift att arbeta med. Däremot är det tydligt att skolkuratorerna ser det som sitt 

uppdrag att arbeta med, och även att andra professioner förväntar sig det av dem. Vi tycker 

oss se önskan om ökad förståelse för skolkuratorns synsätt hos pedagoger, det vill säga 

perspektiv på mående för att kunna lära sig och utvecklas gynnsamt. Oförståelse inför och 

oklarhet i varandras synsätt är något som Danermark (2000) hävdar kan vara hinder för 

samverkan. 

 

7.2.3 Svag ställning i vissa fall 
Samtidigt som det ibland verkar finnas hinder för samverkan, lyfter flera kuratorer fram 

samverkan som icke-problematisk eftersom pedagoger och skolkuratorer har samma 

utgångspunkt när det gäller frånvaro i skolan: 

 
[...] när det gäller frånvaro så tycker vi nog rätt lika allihopa. Det är inte så många alternativ, man 

ska vara i skolan om man inte är sjuk [...] (Gunilla). 

 
När det gäller frånvaro så kan jag nog säga att de [lärarna] är med på tåget (Berit). 

 

Det som skolkuratorerna säger kan förstås mot bakgrund av att alla som arbetar inom skolan 

faktiskt känner till lagstiftningen. Det gäller då särskilt att elever ska delta i undervisningen 

och att detta faller inom ramen för allas uppdrag att arbeta för att främja och möjliggöra. För 

att få en djupare förståelse för de samverkanssituationer kring elevers närvaro som verkar 

fungera bättre, behövs en överblick över hela sammanhanget och hela organisationen. Trots 

att ensamheten i yrkesrollen som skolkurator och krockar i synsätt beskrivs som problematiskt 

av några informanter, verkar det problematiska även vara villkorat. Det vill säga att vara 

ensam om sin yrkesroll inte behöver vara något negativt i sig, utan något som kan bli 
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problematiskt under vissa förhållanden. En avgörande faktor verkar vara rektorn och dennes 

synsätt, ledarskap och förtroende för kuratorns kompetens. Gunilla berättar att rektorn på 

hennes skola lyssnar mycket på både henne och pedagogerna och att de beslut som fattats har 

arbetats fram tillsammans. Något liknande beskriver Bianca, som nämner att hennes chef på 

ett positivt sätt utnyttjar de olika professionerna som har spetskompetens på sitt område. 

Bianca beskriver en känsla av att rektorn förhåller sig ödmjukt till sina egna kunskapsmässiga 

tillkortakommanden och välkomnar andra professionellas kompetens för att fatta bra beslut. 

Pia berättar att hennes chef låter både det pedagogiska och det sociala välmående-perspektivet 

komma till uttryck i sitt synsätt och ledarskap. Hon beskriver också vikten av att ha en rektor 

som står bakom skolkuratorns synsätt: 

 
Jag har en rektor som jag känner helt står bakom mig, [...] eftersom rektorn är pedagogernas chef är 

det viktigt att deras chef säger samma sak som jag. För säger den chefen någonting annat blir det 

mycket mer svårjobbat. Då spelar det ingen roll vad jag tycker, om inte chefen håller med. [...] Det 

är svårare att säga nej när chefen begär saker (Pia)  

 

Även Berit beskriver en chef som står bakom skolkuratorns syn- och arbetssätt: 

 
Jag har en fantastisk rektor som låter mig hitta på alla möjliga saker, som det här 'Lås upp!-

projektet'. Vad det än är så är han med och det är jättehärligt! (Berit). 

 

Gunilla, Pia, Bianca och Berit beskriver alla att de blir lyssnade på av rektorn utifrån sin 

yrkesrollskompetens och sitt professionella synsätt. Hur detta påverkar skolkuratorns roll i 

samarbete med andra yrkeskategorier kring att främja elevers närvaro, kan förstås med hjälp 

av att se till hur organisationen är uppbyggd samt förutsättningarna för samverkan. Rektorer 

är i många fall pedagoger och kan därför antas övervägande ha ett pedagogiskt perspektiv på 

verksamheten. Rektorn är också den som har makt att fatta beslut. Ses organisationen utifrån 

ett strukturellt perspektiv har rektorn en högre position än skolkuratorn i organisationen, till 

exempel då det gäller inflytande över resurser och rätt att fatta beslut. De olika positionerna 

och synsätten har betydelse för samverkansparterna som samverkar kring något menar 

Danermark (2000). Om den som har den högsta formella makten, i det här fallet rektorn, 

antingen delar skolkuratornas synsätt eller ger kraft åt det i samverkan kan detta i 

förlängningen tänkas påverka förutsättningarna för skolkuratorns yrkesroll. En ytterligare 

problematisering av detta kan göras genom att se till förutsättningarna för skolkuratorn att ha 

egen kraft i sin yrkesroll. Här vill vi särskilt belysa att skolkuratorers yrkesbeskrivning är 

formulerade av en intresseförening samt ett fackförbund. Båda dessa befinner sig utanför 

grundskolans organisation. Att det överhuvud taget finns en yrkesbeskrivning för 

skolkuratorer kan vara till hjälp för att bli guidad i sin yrkesroll. Samtidigt kan det vara 

problematiskt att yrkesbeskrivningen i sin nuvarande form utgår från utomorganisatoriska 

intresseföreningar och förbund. Då skolkuratorns yrkesroll och arbetsuppgifter beskrivs av en 

aktör utanför skolan, kan det tänkas innebära problem för skolkuratorer att hävda sin 

profession gentemot andra inom skolan. När det gäller skolkuratorers formella uppdrag kan en 

jämförelse göras med pedagogprofessionen. Som tidigare nämnts har pedagoger ett tydligt 

formulerat uppdrag genom Skollagen och Lgr11. Det innebär en hård styrning, men också en 

tydlighet för yrkesrollen. Skolkuratorers formella och specifika uppdrag är, i jämförelse, vagt 

formulerat i lagtexterna. Formuleringarna omfattar då ofta flera professioner dessutom. 

Skolkuratorn faller in som en av kompetenserna i Elevhälsan som ska arbeta hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande. Att uppdraget i form av ansvar och skyldigheter är vagt kan 

naturligtvis ses som både positivt och negativt. Det positiva kan å ena sidan vara att 

yrkesrollen bär på många möjligheter att vara kreativ och fri i sin yrkesroll. Å andra sidan kan 

det, som våra respondenter tidigare beskrivit, innebära att ha en svagare ställning i förhållande 
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till andra yrkeskategorier. Av det som våra respondenter beskrivit behöver dock detta inte 

vara ett problem om rektorn har förståelse för skolkuratorns perspektiv och har förtroende för 

dennes kompetens. Detta kan då öka skolkuratorns ställning i samarbete med andra.  

 

En annan aspekt av rektorns betydelse som framkommer i våra respondenters svar är hur 

denne organiserar arbetet. Enligt Skollagen är det rektor som är ansvarig för den inre 

organisationen av skolans verksamhet. Tre kuratorer beskriver att samverkan påverkas av hur 

arbetet är strukturerat utifrån ansvarsområden, rutiner, mål och en tanke om kompletterande 

kompetenser: 

 
På den här skolan tycker jag att det funkar väldigt bra. För att man har en tydlig struktur och vi har 

också en samordnare för Elevhälsan som är mer ansvarig för att hålla strukturen och fördela 

arbetet. [...] det förväntas av oss att vi ska samarbeta (Bianca). 

 
[...] vi gör det som behöver göras. Det blir lite gränsöverskridande. Man kan fråga sig: vem ska 

jobba med frånvaron? Det faller inom allas arbete på något sätt (Berit). 

 
[...] egentligen tycker jag ingens ord väger tyngre, [...] eftersom vi har olika delar i den här elevens 

närvaro på skolan. En mentor har sin del, en annan ämneslärare har sin del, skolsköterskan har sin 

del, rektorn har sin del. [...] man kan ju tänka att det är en hierarki, men det tycker inte jag att det 

är. För vi har olika synsätt och det ska vara så (Pia). 

 

Det kuratorerna beskriver som gynnsamt för att de ska få inflytande i samarbete kring elever 

med frånvaro är att de olika samverkande parterna tydligt vet vad som är deras roll. De lyfter 

även fram att det någonstans är givet att samarbetet präglas av en tanke om att de olika 

kompetenserna ska komplettera varandra. Med detta menas att olika professioner bidrar med 

sin spetskompetens i arbetet mot det gemensamma målet, nämligen att eleven ska komma till 

skolan. Detta kan förstås med hjälp av att återigen se till förutsättningarna för samverkan. 

Danermark (2000) menar att ledningen bör ha en aktiv roll i att skapa förutsättningar för 

samverkan. Detta bör inte lämnas åt de samverkande parterna. Exempelvis uttrycker Bianca 

explicit att skolan har en Elevhälsosamordnare, vilket bidrar till att skapa en tydlig struktur 

och rollfördelning. Svensson et al. (2008) menar att en tydlig ansvars- och rollfördelning är 

faktorer som påverkar samverkan. Eftersom rektorn är ansvarig för den inre organisationen av 

skolan, är det rimligt att anta att Elevhälsosamordnaren tillsatts utifrån ett behov av att 

organisera och samordna Elevhälsans insatser. Detta kan ses som ett sätt att skapa 

förutsättningar för samverkan, vilket i sin tur påverkar skolkuratorns roll i arbetet att främja 

elevers närvaro. 

 

7.2.4 Sammanfattning 
Skolkuratorns roll karakteriseras, i samarbete med andra professioner kring elevers närvaro 

och frånvaro, till stor del av det synsätt, den kunskap och erfarenhet som utgår ifrån deras 

bakgrund som socionomer. I synnerhet är det ett psykosocialt perspektiv som skolkuratorn 

har, enligt vilket förståelse för sociala beteenden och processer, sociala system och hur de 

samspelar, att ha ett helhets- samt barnperspektiv är centrala delar. Skolkuratorn har också en 

samordnande funktion när det gäller att koppla in externa hjälpinsatser, t.ex. socialtjänsten, i 

de fall frånvaroproblematik finns med som en del i en större problematik. Skolkuratorernas 

utbildnings- och yrkesbakgrund som socionomer och socialarbetare kan ha betydelse för 

detta. Det gäller då hur de i samarbete med andra professioner kring elevers närvaro konkret 

bidrar i form av perspektiv, kunskap och spetskompetens.  
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Skolkuratorer är ofta ensamma i sin yrkesroll inom verksamheten. Detta kan vara 

problematiskt i samarbete med framförallt pedagoger då krockar i synsätt uppstår och 

pedagogen samtidigt har en majoritetsställning i förhållande till kuratorn. Trots att både 

skolkurator och pedagoger ska arbeta för att främja lärande och harmonisk utveckling finns 

det ibland hos pedagoger en uppfattning om att det är skolkuratorn som ska arbeta med det, 

inte pedagogen. Konflikten uppstår då två synsätt, som grundas i olika teoretisk förståelse, 

krockar.  

 

För att skolkuratorn ska få gehör för och genomslagskraft med sitt synsätt i samverkan med 

andra professioner är rektorns ledarskap, synsätt och förtroende för kuratorns kompetens 

viktig. Det underlättar skolkuratorns arbete att ha en rektor som stöttar eller delar 

skolkuratorns perspektiv och som uppskattar dennes kompetens i samverkan. Skolkuratorers 

formella uppdrag kan uppfattas som vagt formulerat vilket kan leda till att yrkesrollen 

karakteriseras av å ena sidan frihet i yrkesutövandet och å andra sidan en risk för en svagare 

ställning gentemot andra professioner. 

 

8. Slutsatser 
Studiens resultat pekar på är att det behövs mer utrymme för att arbeta förebyggande vad 

gäller närvaro i skolor. Skolkuratorer arbetar i högre utsträckning med åtgärdande insatser än 

förebyggande arbete. De former av insatser som de gör är sociala kartläggningar som 

innefattar bland annat elevers närvaro, enskilda samtal med elever och föräldrar samt hjälper 

till med anpassning av skolgång. Ett sätt att förebygga frånvaro är genom att öka elevers 

trivsel i skolan. Skolkuratorn handleder ofta lärare. Enligt skolkuratorerna uppstår där en 

krock då synen på vad handledning innebär verkar variera professionerna emellan.  

 

Skolkuratorns roll i det närvarofrämjande arbetet karakteriseras av ett psykosocialt perspektiv. 

Det specifika perspektivet kan ha samband med deras utbildnings- och yrkesbakgrund som 

socionomer. Det faktum att skolkuratorer är ensamma i sin yrkesroll på skolan kan vara 

problematiskt. Det gäller framförallt i samarbete med pedagoger, som är många fler till 

antalet. Krockar i synsätt kan ibland kan uppstå avseende vem som har ansvar för att arbeta 

med elevers närvaro. Skolkuratorn löper risk att hamna i en svagare ställning gentemot andra 

professioner, då deras formella uppdrag är vagt formulerat. Rektor kan här ha en viktig roll 

för att stärka skolkuratorns ställning. 

 

9. Diskussion 
I det följande kommer vi att problematisera och föra en diskussion om studiens resultat. 

Denna studies syfte var att undersöka hur skolkuratorer arbetar med elevers närvaro i skolan. 

Syftet var även att undersöka vad som karakteriserar skolkuratorns roll i samarbete med andra 

professioner inom ramen för det närvarofrämjande arbetet. I intervjumaterialet identifierades 

sex teman: förebyggande arbete, åtgärdande arbete, samverkan, socionomens glasögon och 

röst, ensam-samarbete samt svag ställning i vissa fall. Tematiseringarna tolkades som 

centrala komponenter i besvarandet av de respektive frågeställningarna. De tre första 

tematiseringarna anger vad skolkuratorn gör för att främja elevers närvaro och motverka deras 

frånvaro. De övriga tematiseringarna har tolkats som olika karakteristika för skolkuratorns 

roll i relation till andra yrkesgrupper i skolan, inom ramen för närvarofrämjande arbete. De 

kvalitativa intervjuer som legat till grund för denna studie kan utgöra ett problem för studiens 

trovärdighet, i avseendet att endast fem skolkuratorer intervjuats. Det är en relativt liten 

undersökningsgrupp och det går därmed inte att styrka hur representativ denna grupp är i 

förhållande till alla skolkuratorer som yrkesgrupp. Ett ytterligare problem vi vill 
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uppmärksamma är att de intervjuade skolkuratorerna dels har arbetat olika lång tid som 

skolkuratorer och dels att några har arbetat väldigt kort tid i yrket. Vi tror att antal år i yrket 

kan ha betydelse för skolkuratorer, eftersom det kan ta relativt lång tid att lära sig yrket och 

etablera en stabil yrkesroll. Detta grundar sig i vad som framkommit i vårt resultat om den 

vaga formuleringen skolkuratorns formella uppdrag har. Vår uppfattning baseras även på 

faktum att skolkuratorers yrkesbeskrivning har formulerats av ett akademikerförbund och en 

intresseförening. Problemet för studien kan bli att beskrivningarna av innehållet i 

skolkuratorsyrket kan ha påverkats av hur stor möjlighet skolkuratorerna haft att etablera sig i 

yrkesrollen. En förtjänst med studien är de många intressanta resultat framkommit. Detta 

gäller särskilt vad som framkommit om skolkuratorns roll i förhållande till andra 

yrkeskategorier inom skolan i det närvarofrämjande arbetet, samt vad skolkuratorerna 

beskriver att de gör för att främja närvaro. Skolkuratorns yrkesroll samt vad denne utför i sitt 

arbete för att arbeta med elevers närvaro tycks vara ett outforskat område, varför denna studie 

kan bidra med att öka uppmärksamheten kring detta. När det gäller analysen av vårt empiriska 

material är vi medvetna om att våra teoretiska begrepp och vår tolkningsram kan ha inneburit 

begränsningar för vad vi har kunnat tolka. Detta har betydelse för vilka resultat som har 

kunnat urskiljas samt vilka slutsatser som har kunnat dras.  

 

Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till tidigare forskning. Resultaten 

diskuteras med utgångspunkt i de centrala teman som identifierats inom de respektive 

frågeställningarna. Vi kommer att lämna förslag till vidare forskning och avslutningsvis för vi 

en integrerad diskussion med utgångspunkt i vårt resultat, tidigare forskning samt våra egna 

tankar. 

 

9.1 Jämförelse med tidigare forskning 
9.1.1 Förebyggande arbete, åtgärdande arbete och samverkan 
Studiens resultat pekar på att flera av de intervjuade skolkuratorerna tycker att det är viktigt 

att arbeta förebyggande för att bibehålla eller öka elevers närvaro. För att nå denna ambition 

menar de att elever måste må bra och trivas i skolan för att vilja närvara regelbundet. Detta 

kan liknas vid Ekstrands (2015) resultat som hävdar att elever som upplever skolklimatet som 

positivt kommer att närvara i skolan. Några av de intervjuade skolkuratorerna menar att de 

arbetar för att öka elevers trivsel och därmed närvaro men att det behövs mer utrymme för det 

förebyggande arbete. Eftersom det är vanligt att en skolkurator tjänstgör på flera skolor hinner 

de inte arbeta förebyggande utan arbetar för det mesta med “brandutryckningar”.  

  

Alla skolkuratorer vi intervjuat menar att det finns frånvaro på deras skolor. Ofta blir 

frånvaroärenden aktuella i Elevhälsan där samverkan spelar en viktig roll. Både inom och 

utanför Elevhälsan samverkar kuratorn för att få elever att närvara i skolan. Tidigare studier 

identifierar centrala komponenter för att samverkan ska bli bra, bland annat att de olika 

yrkesgrupperna har förtroende för varandras kompetenser och att gruppen har förmåga att 

gemensamt komma fram till beslut utan att någon har övergripande makt (Perrault et al., 

2011). Detta kan tänkas bli problematiskt särskilt med tanke på att rektorn medverkar vid 

Elevhälsans möte och har som chef formellt makten i alla beslut. Men enligt våra 

intervjupersoner fungerar samverkan bra och de kommer gemensamt fram till lösningar som 

är bra för alla parter. I frånvaroärenden samarbetar skolkuraton mycket med lärarna. Deras 

olika utbildningar medför att de ser på ett problem utifrån olika perspektiv och synsätt. Det i 

sin tur medför att lärarna ofta har andra förväntningar på skolkuratorns arbete än det 

skolkuratorn faktiskt kan göra. Freeth (2001) hävdar att tydliga roll- och ansvarsfördelningar 

är viktiga komponenter för ett gott samarbete. Det kan tolkas som att det råder brist på tydliga 

roll- och ansvarsfördelningar eller att informationen om det för respektive yrkesgrupp inte 
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tydligt nått ut till lärare. Det faktum att lärare inte riktigt vet vad skolkuratorn kan hjälpa dem 

med kan försvårar deras samarbete och därmed stödet för eleverna. 

 

9.1.2 Socionomens glasögon och röst, ensam-samarbete och svag ställning i 

vissa fall 
Under temat socionomens glasögon och röst framkommer att skolkuratorerna i det 

närvarofrämjande arbetet har ett psykosocialt perspektiv. Att skolkuratorerna har detta 

perspektiv förstås i denna studie mot bakgrunden att de i sin utbildnings- och yrkesbakgrund 

är socionomer och socialarbetare. Vidare framkommer att en viktig del i detta är den kunskap 

skolkuratorn har om samhällets stödfunktioner utanför skolan samt att vara den som 

samordnar kontakter mellan skola, externa aktörer och elever och deras familjer. En vanligt 

förekommande extern aktör är socialtjänsten. Att skolkuratorn är den som på skolan har 

kontakt med socialtjänsten ligger i linje med vad Backlund (2007) beskriver som en av 

skolkuratorns dominerande teknologier. En teknologi är en institutionaliserad procedur som 

avser att förändra människors beteende eller egenskaper. Kopplas detta till våra respondenters 

praktiska och akademiska bakgrund som socionomer kan det ses som naturligt att den 

teknologi som används för att förändra människor delvis går genom socialtjänsten. 

Socialtjänsten har som myndighet en central ställning då det gäller att hantera och förändra 

människor i behov av samhällets hjälp, till exempel barn och familjer. Vårt resultat avseende 

skolkuratorernas kontakt med socialtjänsten överensstämmer följaktligen med vad Backlund 

(2007) menar är en av skolkuratorns huvudteknologier. Vi vill dock framhålla att det 

avancerade teoretiska resonemang Backlund (2007) för om teknologier i sin studie, kan vara 

svårt att direkt översätta till denna studie. Detta eftersom vi här inte analyserat våra resultat på 

samma teoretiska nivå som författaren. Dock ser vi en poäng med att jämföra resultaten i sig 

då de liknar varandra, med reservation för bristande teoretisk överensstämmelse.     

  

Utifrån denna studies fokus på samarbete kring elevers närvaro tyder resultatet på att 

skolkuratorn ibland har en svag ställning gentemot andra professioner, men att rektorn har 

stor betydelse för att höja kuratorns ställning. Det är framförallt rektorns förtroende för 

skolkuratorns kompetens, dennes synsätt och ledarskap som kan spela roll. Tidigare forskning 

pekar på något liknande, nämligen att rektorn intar en central position för formandet av 

skolkuratorns arbete (Backlund, 2007). Att samverkande parter har förtroende för varandras 

kompetenser är också något som Perrault et al. (2011) påvisar har betydelse för god 

samverkan. Skolkuratorer upplever sig ha låg status i förhållande till andra professioner 

(Backlund, 2007), vilket är jämförbart med det som framkommit i vår studie. Den analys vi 

har gjort pekar på det vi kallar en svagare ställning, vilket kan liknas vid låg status. En annan 

analys i vår studie är att skolkuratorernas formella uppdrag är vagt formulerat, vilket kan ligga 

bakom den låga ställning kuratorerna löper risk att få. Det kan dock samtidigt leda till en stor 

frihet i yrket. Detta resultat kan också jämföras med tidigare forskning, där det framkommit 

att skolkuratorns formella uppdrag är otydligt formulerat i lagtext. Skolkuratorns arbete 

formas även av det egna intresset, vilket antas bero på den vaga förankringen i lagstiftningen 

(Backlund, 2007). 

 

9.2 Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att göra en kvalitativ studie över 

hur pedagoger och skolkuratorer ser på sitt ansvar vad gäller elevers välmående i skolan. Mer 

specifikt skulle det kunna undersökas hur pedagoger och skolkuratorer ser på sitt ansvar 

utifrån deras respektive formella uppdrag, samt vilka förväntningar som finns på när den 

andra yrkeskategorins ansvar tar vid. Detta skulle syfta till att klargöra yrkesgruppernas syn 

på respektive grupps ansvarsområden samtidigt som det skulle kunna bidra till att förtydliga 
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beskrivningen av yrkesgruppernas roll och ansvar. Vidare skulle det kunna vara intressant att 

undersöka utfallet av närvarofrämjande arbete som görs systematiskt på skolor. Det som då 

hamnar i fokus blir att mäta hur effektivt arbetet är och om det finns områden som kan 

förbättras. Detta gäller till exempel om det går att se effekter i elevers närvaro och deras betyg 

genom att arbeta systematiskt med deras närvaro. 

 

9.3 Avslutande diskussion 
Slutligen vill vi problematisera och diskutera studiens resultat i förhållande till både tidigare 

forskning och våra egna tankar. Resultaten i denna studie tyder på att skolkuratorn riskerar att 

hamna i en svagare ställning gentemot andra professioner, och kan därmed ha svårt att hävda 

sig. I tidigare forskning har liknande resultat visats (Backlund, 2007). Författaren resonerar att 

detta bland annat kan ha att göra med att de omgivande professionerna är legitimerade och att 

de har tydligare lagstadgat ansvar och uppgifter som endast de får utföra (ibid.). Vi kan därför 

se att en legitimering av kuratorsyrket samt ett tydligare lagstadgat uppdrag skulle kunna 

stärka skolkuratorers yrkesroll. Det skulle samtidigt kunna underlätta deras konkreta arbete 

med att främja elevers närvaro i skolan. 

 

Eftersom rektorn verkar ha en central position i formandet av skolkuratorns arbete är det 

viktigt att rektorn inte enbart eller huvudsakligen intresserar sig för det pedagogiska arbetet på 

skolan. Det är viktigt både för skolkuratorns arbete och status inom organisationen, men även 

för elevernas skull. Vi kan se stora potentiella vinster med att rektorers kompetens i högre 

utsträckning innefattar både ett psykosocialt och ett pedagogiskt perspektiv. Det innebär att 

intressera sig för att skapa både pedagogiska och psykosociala förutsättningar för att elever 

ska trivas och må bra i skolan. Att trivas i skolan och att må gott är viktiga förutsättningar för 

att kunna lära sig (jmf. Kungliga Vetenskapsakademin, 2010; Ekstrand, 2015) och i 

förlängningen för att få en utbildning. Betydelsen av att ha en utbildning är stor, då det är en 

skyddsfaktor mot framtida sociala problem (Socialstyrelsen, 2010). Vi kan därför se en fördel 

med ett ledarskap som erkänner samtliga professioners ansvar för att arbeta mot samma 

gemensamma mål, nämligen att elever ska må bra och trivas för att kunna inhämta de 

kunskaper som skolan är tänkt att förmedla. Det gemensamma ansvaret bör på ett tydligt sätt 

vara förankrat i alla yrkeskategoriers uppdrag. Att vissa professioner sedan rent faktiskt 

arbetar mer intensivt än andra med elevers närvaro eller frånvaro är kanske oundvikligt. Det 

kanske inte är önskvärt att ändra på heller. Förutsättningar bör dock finnas för smidiga 

övergångar mellan pedagoger och Elevhälsa, samt att allas olika kompetenser kan komma till 

nytta på ett effektivt sätt. Vår uppfattning är att detta kan underlättas av att alla professioner 

delar en gemensam förståelse för att elever som trivs och mår bra närvarar i skolan och har 

lättare för att lära sig, samt att det är alla vuxnas ansvar att möjliggöra detta. 
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BILAGA 1 
 

Information till medverkande i intervju inför C-uppsats 

 
Vi som genomför denna studie heter Aldijana Dervic och Sofia Trehn och vi läser 

socionomprogrammet vid Örebro universitet. Som vi kort tidigare nämnt är syftet med studien 

och intervjuerna att titta på skolkuratorns sätt att arbeta i främjandet av skolnärvaro samt hur 

skolkuratorn i detta arbete samarbetar med andra professioner inom skolan.  

 

Det empiriska materialet kommer att samlas in i form av intervjuer. Vi räknar med att varje 

intervju tar max en timme. Intervjuerna vill vi gärna spela in för att sedan kunna transkribera 

materialet, detta för att öka kvalitén i vårt arbete samt för att säkerställa att vi inte missar 

viktig information i våra intervjuer. Både det inspelade och utskrivna materialet kommer att 

förvaras på ett säkert sätt där enbart vi som genomför denna studie samt vår handledare 

Christina Hjorth Aronsson har tillgång till det. Materialet kommer enbart att användas i detta 

syfte. Vid sammanställning av det slutgiltiga resultatet kommer varje intervjuperson och skola 

att avidentifieras för att det för utomstående inte ska vara möjligt att knyta utsagor till en 

enskild individ. Om du har några frågor eller funderingar kring detta går det bra att vända sig 

till oss eller ta upp det vid intervjutillfället.  

 

Genom att du tackat ja till att delta i en intervju har du även samtyckt till medverkan i denna 

studie. Din medverkan i studien är självklart frivillig och du kan när som helst, utan orsak, 

välja att avbryta ditt deltagande.   

 

Är du intresserad av hur slutresultatet blir samt hur vi använder din information så skickar vi 

gärna den färdiga uppsatsen till dig. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att vara färdig i slutet 

av januari 2016. 

 

Om du vill ha ytterligare information kring studie eller din egen medverkan går det bra att 

maila eller ringa oss. Kontaktuppgifter hittar du nedan. 

 

Tack för att du ställer upp i en intervju! 

 

Vänliga hälsningar, 

Aldijana & Sofia. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldijana Dervic Sofia Trehn Christina Hjorth Aronsson 

Socionomstudent Socionomstudent FD Universitetslektor i socialt arbete 

Aldijana.d@hotmail.se  Softrv131@studenmail.oru.se  christina.hjorth-aronsson@telia.com  

072-318 63 30 076-248 33 84 070-870 16 18 
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mailto:christina.hjorth-aronsson@telia.com
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide 
Inledning 

Vad har du för typ av kuratorstjänst? 

Hur länge har du arbetat i den form du gör nu?  

Utbildning, grund- och vidareutbildning? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Tidigare erfarenhet av kuratorsyrket? 

 

Arbetet; att främja närvaro  

Vad innebär det för dig att främja närvaro eller motverka frånvaro hos elever? 

Vad är det viktigaste du som kurator gör i detta arbete? 

Vad stödjer du ditt sätt att arbeta på?  

Hur ser du på att främja närvaro/motverka frånvaro i enskilda fall gentemot generellt på 

skolan? 

Berätta om arbetsgången i ett typiskt frånvarofall utifrån ditt perspektiv.  

 

Samarbete och relation till andra yrkesgrupper 

Vilka andra yrkeskategorier inom skolan samarbetar du med när det gäller elevers närvaro i 

skolan? 

Vilka formella och informella former har ni för samarbetet?  

Berätta om ett lyckat samarbete kring elevers närvaro i skolan.  

Berätta om ett mindre lyckat samarbete kring elevers närvaro i skolan.  

Viken betydelse tillmäter du din egen yrkesroll i samarbetet? 

Vad tror du att de andra yrkeskategorierna förväntar sig att du kan och ska bidra med i 

samarbetet? 

Finns det någon yrkeskategori i samarbetet vars ord väger tyngre än någon annans? 

Känner du att rektorn har förtroende för din kompetens i arbetet? 

 

Avslutning 

Hur trivs du i rollen som kurator? 

Ytterligare du vill ta upp som inte blivit sagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


