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Inledning 
I Delrapport 1 låg huvudsakligt fokus i undersökningen på de kompletterande 
kompetenserna, framför allt elevkoordinatorerna och deras funktioner på 
skolorna. Genom intervjuer och skolbesök tecknades en bild av vad de har 
tillfört verksamheten och vilka problem som kunde iakttas i samband med 
implementeringen av de nya befattningarna. Delrapport 2 kommer att 
forskningsankytas i större utsträckning än den första rapporten och det 
kommer också att göras utblickar mot andra delar av landet där enskilda skolor 
har lanserat nya befattningar. Eftersom så få nya lärarassistenter har anställts 
vid Malmös grundskolor kommer uppmärksamheten uteslutande ägnas åt 
elevkoordinatorerna i den här rapporten.  
 
I Delrapport 2 kommer införandet av de kompletterande kompetenserna att 
undersökas med utgångspunkt i följande fyra frågeställningar:  

 Hur ser forskningsläget ut i relation till införandet av de 
kompletterande kompetenserna i Malmö? 

 Hur ser försöket i Malmö ut i jämförelse med andra och liknande 
initiativ i resten av landet? 

 Vad har initiativet medfört för effekter och konsekvenser för lärare 
först och främst, men också för kuratorer, socialpedagoger och andra 
yrkeskategorier? Avlastar, inkräktar eller belastar elevkoordinatorerna 
de befintliga personalkategorier i de Malmöskolor som har valt att 
anställa elevkoordinatorer under åren 2017 och 2018. Eller är det rent 
av så att de tillför en ny dimension i skolans organisation i kraft av att 
vara en egen profession? 

 I vilken mån har de nya befattningarna påverkat skolorna 
organisatoriskt och vilken roll spelar de övergripande organisatoriska, 
strategiska och idémässiga agendorna vid de enskilda skolorna för 
utfallet av elevkoordinatorernas införande.  

 
Tre skolor kommer att studeras närmare och på djupet i detta 
följeforskningsprojekt. 
 

Elevkoordinatorer i Malmö  
Försöket med introduktionen av elevkoordinatorer i Malmö är i sin omfattning 
relativt blygsamt. Under inledningen av vårterminen 2019 fanns det 35 
elevkoordinatorer utspridda bland stadens 75 grundskolor. De utgjorde endast 
en bråkdel av de c a 5 000 anställda i förvaltningen. Ändå har befattningen fått 
stor uppmärksamhet i media och skolvärlden; intresset för försöket i Malmö 
har varit stort även i andra kommuner i landet. Uppmärksamheten har inte 
bara varit av det nyfikna slaget. Farhågor, oro och kritik har uttryckts bland de 
fackliga förbunden som organiserar lärare och andra professioner vid skolorna. 
Trots att dessa förbund i samverkan deltog i utarbetandet av de 
kompletterande kompetenserna har den fackliga hållningen i efterhand varit 
njugg, avvaktande och ibland avståndstagande. Ofta har kritiken uppehållit sig 
kring avlastningsmotivet. I praktiken har de nya befattningarna inte medfört 
någon avlastning för lärarna, utan tvärtom har undervisningstiden ökat för 
lärarna vid skolor som har anställt elevkoordinatorer, hävdar representanter för 
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exempelvis Lärarnas riksförbund i Malmö. I detta följeforskningsprojekt har 
det visat sig svårt att göra någon generell bedömning av hur och i vilken mån 
lärarnas arbetsbörda har minskat som en effekt av införandet av 
elevkoordinatorer. Det mesta tyder dock på att så inte är fallet och i så måtto är 
de fackliga förbundens invändningar motiverade. Det fackliga perspektivet på 
saken och den fackliga oron för vad de kompletterande kompetenserna kan 
komma att innebära är viktig att ta hänsyn till, men de diskussionerna bör 
framför allt föras mellan arbetsgivaren och de fackliga förbunden.   
 
Bristen på lärare kan inte lösas med kompletterande kompetenser och det har 
de facto inte heller varit avsikten med införandet av elevkoordinatorer i 
Malmö. Att denna tolkning har gjorts kan delvis bero på att det finns en 
politisk debatt där införandet av avlastande tjänster ofta förs fram och 
presenteras som en lösning och som ett sätt att möta lärarbristen. Kritiken mot 
införandet av de kompletterande kompetenserna har följaktligen också kommit 
att kretsa kring huruvida tjänsterna avlastar för lite, inte alls eller att lärarna 
avlastas från fel saker. Eftersom elevkoordinatorerna inte betraktas som 
avlastningstjänster i detta följeforskningsprojekt är den diskussionen överflödig 
i föreliggande rapport. 
 
I detta följeforskningsprojekt har ett antal grundskolor i Malmö besökts, samtal 
med olika professioner – såväl individuellt som i grupp – och enkäter har 
genomförts. Det står klart att alla som har kommit till tals har hög och ibland för 
hög arbetsbelastning oavsett om det rör sig om lärare eller elevkoordinatorer. 
Behovet av vuxna som är kompetenta att axla det relationella och sociala 
uppdraget i Malmös skolor är stort; behovet av behöriga lärare är inte mindre. 
Om detta råder det inget tvivel. 

Introduktionsutbildning vid Pedagogisk inspiration  
Två generationer av elevkoordinatorer har genomgått introduktionsutbildning 
sedan hösten 2017. Utbildningen, som har organiserats av erfarna lärare och 
utvecklingssamordnare vid avdelningen Pedagogisk inspiration, innefattar en 
grundläggande introduktion i skolans organisation och styrning i Malmö 
kommun. Syftet med utbildningen har varit att deltagarna ska bli väl 
orienterade i sitt uppdrag och förtrogna med vad det innebär att arbeta i svensk 
skola, skolans organisation och målstyrning, både lokalt och nationellt. 
Utbildningens mål har bland annat varit att deltagarna ska nå förståelse kring: 
 

• Det statliga och kommunala uppdraget 
• Bakgrund, förväntningar, rollen som elevkoordinator/lärarassistent 
• Skolans organisation & målstyrning, värdegrund kap. 1 & 2, 

barnkonventionen. 
• Elevhälsa – en strategisk resurs, främja närvaro och minska frånvaro 
• Relationer, bemötande och samtal 
• Konflikthantering, beteendesvårigheter, trygghet & studiero 

 
Det har under utbildningen givits möjlighet till individuell reflektion utifrån det 
specifika uppdraget och hur det bidrar till skolans och elevernas måluppfyllelse. 
Utbildningen har återkopplats och utvärderats och vid varje träff har givits 
möjlighet till erfarenhetsutbyte samt individuell och gemensam reflektion. 
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Upplägg och innehåll har dessutom till viss del utformats på basis av 
deltagarnas erfarenheter och behov. 
 
Deltagarnas reflektioner och diskussioner kring sina uppdrag har delvis följts i 
följeforskningsprojektet, dels genom att följeforskaren har deltagit i träffarna, 
dels genom deltagarnas loggböcker och inlägg på den gemensamma digitala 
kurssidan. Introduktionsutbildningen har därför till viss del har utgjort 
underlag för den empiriska undersökningen.  
 
Redan vid inledningen av den första introduktionsutbildningen som 
arrangerades av Pedagogisk inspiration för elevkoordinatorer och 
lärarassistenter under höstterminen 2017 uppstod diskussioner mellan 
deltagarna kring möjligheterna att upprätta ett nätverk för erfarenhetsutbyte 
mellan elevkoordinatorer vid Malmös grundskolor. Det fanns uppenbarligen 
behov av att ventilera, diskutera och söka stöd hos varandra. Sedan dess har 
elevkoordinatorer vid olika skolor i staden arrangerat träffar som äger rum ett 
par gånger per termin. En av dessa nätverksträffar har besökts inom ramen för 
följeforskningsprojektet.  

Debatten, forskningen och utblickar mot övriga landet 
En vanlig uppfattning bland lärare och inom skolforskningen, såväl 
internationellt som i Sverige är att läraren är under hot och att det pågår en 
avprofessionalisering av yrket. I Sverige har Per Kornhall och flera andra 
skoldebattörer kritiserat utvecklingen inom skolans värld på liknande grunder. 
Läraryrket och lärarnas kärnuppdrag urholkas på sitt innehåll i takt med att 
alltfler arbetsuppgifter och nya krav läggs på lärarnas axlar. Lärarens auktoritet 
och autonomi eroderar vilket också minskar yrkets attraktionskraft. Läraren 
måste få vara lärare, är ett återkommande credo som förs fram bland många av 
debattörerna.1 Kritiken landar ibland hårt mot både lärarutbildningen som 
utbildningsinstitution och pedagogiken/utbildningsvetenskapen som 
forskningsfält. Verksamheten här har enligt kritikerna varit alldeles för 
dominerad av postmoderna teorier, konstruktivism och relativistiska 
utgångspunkter, vilket har medfört att undervisning och ämneskunskap har 
hamnat i bakgrunden. Vissa kritiker menar till och med att vi har fått en 
flumskola där ”any thing goes” och att det i stor utsträckning är 
skolforskningen och lärarutbildningarna i landet som bär ansvar för och skuld 
till förfallet. Det rör sig om en spretig debatt där utgångspunkter och slutsatser 
inte alltid är förenliga. Vissa av de sistnämnda kritikerna tycks snarast vilja se 
en återgång till en skola så som den såg ut i Sverige för 50 år sedan, eftersom 
de menar att förfallet inom svensk skola inleddes med 1960-talets 
skolreformer. Några av dessa debattörer, som till exempel den före detta 
vicerektorn för Karolinska institutet, Martin Ingvar, och den pensionerade 
professorn i spanska, Inger Enkvist, befinner sig mycket långt från 
skolvardagen. Den sistnämnda hävdar i en intervju under hösten 2018 att de 
”sociala aspekterna har fått högre prioritet än kunskapskraven” i den svenska 
skolan och att den präglas av ”en jämlikhetsideologi där alla ska studera samma 
sak i samma klassrum”.2 Bland debattörerna inom detta läger förekommer inte 
sällan populistiska, förenklade och generaliserande påståenden om tillståndet i 

                                                 
1 Kornhall et c 
2 Intervju med Inger Edkvist, Edico, nr 6: 2018. 



 
 
 
 
 

7  │  Grundskoleförvaltningen Malmö  │  Delrapport 2: Elevkoordinatorer med kompetens – mer 
än bara komplement och avlastning 

den svenska skolan som i regel presenteras i form av drastiska och icke-
falsifierbara slutsatser med vidhängande förslag till mirakelkurer.  
 
Andra tar istället lärarnas parti och menar att läraryrket som, hävdas det, är 
bland det viktigare i ett civiliserat samhälle, måste få tillbaka sin status och 
fyllas med det innehåll det förtjänar. Ytterligare andra kritiserar 
marknadifieringen av skolan, kund- och resultatorienteringen, som ofta går 
under beteckningen New Public Management. Även här förekommer det kritik 
mot att nya arbetsuppgifter läggs på lärare – arbetsuppgifter som inte har med 
det undervisande kärnuppdraget att göra: systematiskt kvalitetsarbete, 
ekonomisk styrning och decentraliserade organisationer där administrativa 
uppgifter sprids från chefs-och tjänstemannanivåerna till verksamheten.  
 
Oavsett utgångspunkt och oberoende av vilka slutsatser som dras i debatten 
om den svenska skolan och skolpolitiken är det uppenbart att det finns 
problem som behöver åtgärdas och att det är helt nödvändigt att vända 
utvecklingen. Det finns dock inga snabba lösningar eller entydiga 
orsakssamband. Den onda cirkeln tar sig bland annat i uttryck i lärarbrist och 
svårigheter att rekrytera studenter till lärarutbildningarna vid universiteten. 
Segregationen och den socioekonomiska polariseringen, som är särskilt påtaglig 
i Malmö, medför att klimatet hårdnar i samhället och därmed också i skolorna. 
Detta ställer stora krav på skolan som måste härbärgera utbildad och 
kompetent personal, resurser och förmåga att skapa en skola där eleverna är 
trygga, sedda och studiemotiverade.  
 
Införandet av de kompletterande kompetenserna vid Malmös grundskolor bör 
förstås mot bakgrund av denna situation. Detta betyder inte att lärarna, vilket 
exempelvis Isak Skogstad förespråkar i en debattartikel i Aftonbladet, ska befrias 
från sitt sociala ansvar och endast bli ”förmedlare av kunskap”.3 De relationella 
inslagen i undervisningen och det sociala ansvaret kan inte lyftas bort från 
lärarna. Det vore förödande ur pedagogisk synvinkel. Elevkoordinatorerna kan 
däremot genom att bedriva elevsocialt och relationellt arbete även utanför 
klassrummet bidra till att förbättra förutsättningarna för god undervisning och 
stärkta relationerna mellan lärare och elever.  
 
Även på politisk nivå har det förekommit krav på att nya befattningar förs in i 
skolans värld. I regel handlar det om satsningar på fler lärar- eller 
elevassistenter som genomdrivs i syfte att åstadkomma ökad vuxennärvaro, 
studiero och trygghet. Kraven är sällan preciserade på djupet utan framträder 
oftast som snabba inslag i det politiska röstmaximeringsspelet. Avlastande 
befattningar i form av lärarassistenter är alltså ingen nyhet i svenska skolor. Det 
har däremot ännu inte genomförts några systematiska utredningar kring 
huruvida de har gett avsedd effekt vid skolorna. 
 
I projektet Avlastning av lärare? Ett projekt om lärare, lärarassistenter och förhandlingar 
om professionella gränser som drivs vid Linnéuniversitet undersöks i flera 
delprojekt olika initiativ vid svenska skolor som har tagits i syfte att avlasta 
lärare med hjälp av lärarassistenter och andra nya befattningar. I projektet 

                                                 
3 Aftonbladet, 2018-10-03. 
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undersöks bland annat hur ”lärararbetet delas upp, hur professionella gränser 
förhandlas och förskjuts, samt om avlastningseffekterna uppnås”.4 De första 
preliminära resultaten presenterades översiktligt i Pedagogiska magasinet under 
hösten 2018 i form av en intervju med en av forskarna som är involverad i 
projektet, Lars Fonseca. Resultaten, som ännu inte är färdigbearbetade, har 
forskargruppen bland annat fått fram genom en enkät riktad till ett antal grund- 
och gymnasieskolor. Enkäten visar att ungefär hälften av skolorna som ingick i 
studien har anställt ”avlastande personal”. Det rör sig inte endast om 
lärarassistenter; det förekommer även andra nyskapelser i en bred flora av titlar 
som exempelvis resursassistenter, ungdomskonsulenter, elevcoacher och så 
vidare.5  
 
Det är ännu för tidigt att dra alltför långt gångna slutsatser av de resultat som 
forskarna i projektet har presenterat; projektet kommer att pågå till 2020, men 
redan nu går det att skönja ett allmänt kritiskt förhållningssätt hos forskarna till 
skolornas strategier att möta lärarbristen, där framför allt avlastningsmotivet 
ifrågasätts. Forskarna har, enligt artikeln i Pedagogiska Magasinet och Lars 
Fonseca, nämligen bland annat sett att ”mer kringpersonal” ofta innebär mer 
undervisningstid för lärarna. Fonseca menar att det finns ekonomiska motiv 
bakom arbetsdelningen som innebär att lärares undervisningsuppdrag renodlas 
och befrias från administrativa och vissa elevsociala uppgifter som inte kräver 
lärarutbildning.  

En brokig marknad av nya befattningar 
I kölvattnet av lärarbristen i landet har det blivit allt vanligare att skolor 
anställer icke-lärarutbildad arbetskraft i befattningar av det ena eller andra 
slaget. Det är inte ovanligt att förfarandet andas desperation, som exempelvis i 
följande formulering:  ”Så får du jobb som lärarassistent – med eller utan 
utbildning!”6 Ofta går tjänsterna under beteckningen lärarassistenter, vars 
uppdrag kan skilja sig åt från skola till skola och från kommun till kommun. 
Det finns som nämnts ovan en bred flora av tjänster som antingen har 
avlastande syfte, eller som syftar till täcka upp behov som inte har direkt 
koppling till undervisningsuppdraget. Det är dock inte ovanligt att personer i 
denna typ av befattningar fungerar som ett slags ständiga vikarier utöver allt- i-
allo-uppdraget. Det är mot bakgrund av det som ibland beskrivs som kreti och 
pleti-anställningar som grundskoleförvaltningen i Malmö beslutade att det 
måste finnas en tydlighet i de kompletterande kompetensernas kravprofiler, 
arbetsbeskrivningar och uppdrag. Det ansågs också viktigt att kravprofilen 
utformades på förvaltningsnivå så att det fanns en enhetlighet över 
skolgränserna i kommunen. 
 
Under en övergångsperiod orsakade detta en del bekymmer mellan 
förvaltningsnivå och lokal skolnivå, eftersom det redan sedan länge hade 
funnits lärarassistenter och andra befattningar som var av det kompletterande 

                                                 
4 lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-avlastning-av-larare-ett-projekt-
om-larare-lararassistenter-och-forhandlingar-om-professionella-granser/2018-10-11. 
5 pedagogiskamagasinet.se/osaker-vag-till-avlastning/2018-10-11. 
6 Så får du jobb som lärarassistent – med eller utan utbildning!”, 
www.metrojobb.se/artikel/8109-s%C3%A5-f%C3%A5r-du-jobb-som-l%C3%A4rarassistent-
med-eller-utan-u/2019-04-25. 
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slaget vid många av Malmös grundskolor. Vid en av Malmös grundskolor 
anställdes exempelvis en person som elevkoordinator innan befattningen hade 
introducerats på central nivå av grundskoleförvaltningen. Det rörde sig om en 
person som ansågs ytterst lämplig och som till stor del arbetade elevsocialt och 
relationellt, men som saknade universitetsexamen. Därför kunde han inte 
längre inneha befattningen i enlighet med den centralt formulerade 
kravprofilen. Biträdande rektor vid skolan är kritisk till att befattningen kräver 
universitetsexamen, vilket är ett typiskt exempel på hur lokala skolinitiativ och 
intressen kan krocka med förvaltningens intentioner att skapa nya 
förutsättningar för skolorna på det övergripande planet. Här upplevs 
införandet av de kompletterande kompetenserna som begränsande och som ett 
hinder i relation till de idéer och visioner som driver ledningen vid just den 
skolan. Det kan möjligen uppfattas som en semantisk fråga, eftersom skolan 
har löst situationen genom att personen har fått titeln fritidsledare (vilket inte 
är ologiskt eftersom den anställde är utbildad fritidsledare). Men det är också i 
hög grad en ekonomisk fråga eftersom skolan kan anställa elevkoordinatorer 
med medel som fördelas från statsbidrag för likvärdig skola. En annan person 
(med relevant akademisk examen) är dock numera anställd som 
elevkoordinator vid skolan för vilken medel via förvaltningen från statsbidrag 
har utgått.   

Skolans organisation och det relationella perspektivet 

Interaktion och relation i och utanför undervisningsrummet 
Utbildning handlar i grund och botten om ”verkliga människor som står i 
relation till varandra”, skriver Jonas Aspelin och Sven Persson i boken Om 
relationell pedagogik.7 Författarna refererar i sammanhanget och ansluter till 
tankarna i det manifestet för relationell pedagogik som förs fram i Charles 
Binghams och Alexanders Sidorkins antologi No Education Without Relation.8 
Genom att knyta an till forskningsfältet och relevant samhällsteori 
argumenterar Aspelin och Persson för betydelsen av den relationella 
pedagogiken vars huvuddrag översiktligt kan sammanfattas enligt följande: 
  
Människan och jaget uppstår och utvecklas endast i relation till andra, under 
förutsättning att hon tillåts vara subjekt i samvaro med andra subjekt. 
Vardagen i skolan handlar i hög grad om att bygga igenkännbara rutiner och 
där såväl den vuxna personal som elever kan navigera. Detta betyder inte att 
allt som sker i skolan är förutsägbart. Konflikter och glädjeämnen uppstår 
oförutsett och oförhappandes, eftersom skolan är befolkad av människor som 
står i relation till varandra och till världarna utanför skolan. Interaktionen är 
situationsbunden och komplex. Därför ställer den stora krav på medvetenhet 
om relationernas betydelse – både bland personalen inom organisationen och 
den skolledning som utformar och leder den. Detta gäller för alla 
personalkategorier i skolans värld. Det vore absurt om införandet av 
elevkoordinatorer skulle innebära att lärarna abdikerade från sitt sociala och 
relationella uppdrag. Det är tvärtom så att elevkoordinatorerna kan bidra till att 
lärarna får större utrymme att fullt ut praktisera den relationella pedagogiken 
genom att de befrias från vissa uppgifter, men också för att det sociala och 

                                                 
7Aspelin & Persson, Malmö 2011, s. 17. 
8 Charles Bingham & Alexander Sidorkin, No Education Without Relation, New York, 2004.  
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relationella ansvaret delas med andra kompetenta yrkesgrupper med mandat 
och förmåga att axla det. 
 
Aspelin och Persson påpekar att relationell pedagogik bygger på antagandet att 
relationer är grundläggande för enskilda individer som är relationella jag. 
Individerna är inte enskilda och isolerade subjekt. De blir till i relation till andra 
individer och till omvärlden. Förhållandet mellan individen (läraren-eleven) och 
omvärlden uppstår exempelvis som i tabellen nedan (som har skapats med 
inspiration från Aspelin & Persson). Här har tabellen konstruerats med 
elevkoordinatorernas roll och funktion i blickfånget:  

  
1 2 3 4 5 

Individ-individ Individ-roll Individ-
(socio)mat-
eriell 
omgivning 

Individ-
grupp 

Individ-
organisation 

Förbindelse 
elevkoordinator 
och elev? Kort- 
och långsiktighet.  

Förväntningar på 
elevkoordinator – 
från lärare, 
skolledning och 
övriga kollegor. 

Den materiella 
omgivningen 
och elev-
koordinator?  

Den sociala 
ordningen, 
atmosfären 
vid skolan? 
Hierarkier? 

Ramar, 
strukturer 
konventioner, 
traditioner och 
skolan som 
institution? 

 
Innehållet i de fem kolumnerna har samtliga relevans och kan utgöra avstamp 
för en diskussion kring inte bara lärarnas, vilket är fallet i Aspelin & Perssons 
bok, utan även elevkoordinatorernas plats i skolorganisationen.9 
Förbindelserna mellan elevkoordinatorn och  
 

- eleverna; 
- förväntningarna utifrån position och uppdrag; 
- den materiella omgivningen och de materiella förutsättningarna; 
- det övriga kollegiet och de sociala ordningar som ryms däri; 
- skolan som institution och dess traditioner, normer och konventioner; 

 
tar sig helt säkert andra uttryck och former än dem mellan lärare och elev 
eftersom de bygger på delvis andra förutsättningar. Förbindelsen mellan lärare 
och elev bygger till största del på den förgivettagna premissen att den ska 
mynna ut i eleven att ska lära och tillägna sig kunskaper. I den ideala 
situationen är båda två delaktiga i aktiviteter som ska leda till att 
kunskapsmålen uppnås för eleven. Dessa aktiviteter kan och bör i sig vara 
präglade av icke-instrumentella, dialogiska relationer där lärare och elev står i 
direkt förbindelse med varandra. Elevkoordinatorn kan utgöra ett stöd för 
båda parter och bidra till att förutsättningar för en god undervisning gynnas 
genom att det relationella, trygghetsskapande och affirmativa bygget sträcks ut 
och når fram i situationer där eleverna annars skulle vara utelämnade och stå 
ensamma. 
  
Skolan har, skriver Aspelin & Persson, ett formellt uppdrag: ”kunskaper ska 
förmedlas, eleverna ska utveckla olika färdigheter, förmågor och 
förhållningssätt”. Men den har också en annan uppgift som kanske till och med 
är överskuggande och viktigast av allt: ”Att vara en mötesplats”. Denna 
                                                 
9 Aspelin & Persson, s.96. 
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funktion och uppgift är inte isolerad till klassrummet, eller ens till skolan som 
fysisk plats. Skolan följer med eleverna även när skoldagen är över; det 
omgivande samhället, staden eleverna bor i, hemförhållanden och 
livsbetingelser utanför skolan följer med dem när skoldagen har börjat. 
Elevkoordinatorerna har bättre förutsättningar att vara närvarande i den 
processen än lärare och andra professioner i skolan – och det har de av det 
enkla skälet att det är ett av deras viktigaste uppdrag att fylla en just sådan 
funktion. Denna funktion förutsätter emellertid att det finns en organisatorisk 
beredskap och en tydlig idé hos skolledningen om vilken roll 
elevkoordinatorerna ska bära i relation till andra befattningar och 
personalkategorier vid skolan.  

En organisation huggen i sten? 
Varje skola har sina uttalade och outtalade regler för hur arbetet ska fördelas. 
Vem eller vilka som ska utföra vad och varför det är så är delvis reglerat av 
skollagen. Det är exempelvis endast legitimerade lärare som får betygssätta 
elever. Det finns också en mängd outtalade regler och traditioner som avgör 
och reglerar vem som gör vad i skolans inre organisation, som i stort sett 
bygger på samma hierarkiska organisatoriska system som har präglat det 
svenska skolsystemet sedan enhetsskolans införande i början av 1950-talet. Det 
har visserligen tillkommit nya befattningar även tidigare och som idag betraktas 
som självklara i skolvärlden: såsom exempelvis kuratorer, specialpedagoger, 
socialpedagoger, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare m.fl. Det har även 
tidigare funnits kompletterande befattningar i skolan som exempelvis 
skolvärdar, elevassistenter och lärarassistenter, vars uppdrag ofta har bestått i 
att utföra okvalificerade arbetsuppgifter eller upprätthålla vuxennärvaro 
utanför klassrummet. Inte sällan har dessa i tider av lärarbrist ibland även fått 
tjänstgöra som vikarier också i undervisningssammanhang.  
 
I övrigt består skolan av skolledningen med rektor och biträdande rektorer; 
lärare ansvarar för undervisning, bedömning i sina ämnen och har ofta 
huvudansvar för en klass. Huvudansvaret för eleverna i klassen, liksom 
mentorskapet, som också det i regel ligger hos läraren, innebär kontakter med 
vårdnadshavare, hantering av frånvaro, konfliktlösning och en rad andra mer 
eller mindre oförutsägbara arbetsuppgifter, som kan ställa stora krav på den 
enskilde läraren i fråga om engagemang, förmåga att interagera relationellt och 
socialt. Det arbetet kan vara helt avgörande för såväl enskilda elevers som för 
hela elevgruppers och skolors välmående och möjligheter att lära, utvecklas 
och växa. Förutom sociala och relationella arbetsuppgifter, ingår även 
administrativa och praktiska arbetsuppgifter, liksom kontakter med 
föreningsliv och samhället utanför skolan. 
 
Skolans organisation är uppbyggd och styrs av olika roller, som om de är 
tydligt definierade bidrar till att skapa trygghet och igenkännbarhet för elever 
och personal. Organisationsstrukturer kan i värsta fall bidra till rigida 
hierarkiska mönster och maktordningar som hämmar och hindrar utveckling. 
Om organisationen och ansvars- och rollfördelningen inom den är utformad 
enbart med hänvisning till outtalade och uttalade regler och traditioner, är 
risken stor att verksamheten stelnar och att kvalitén utarmas. Den behöver vara 
utformad med en tydlig idé och riktning som dessutom är förankrad i och 
kanske också delvis formulerad tillsammans med de olika personalkategorierna 
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i skolans organisation. I sådan miljö skapar befattningsbeskrivningar tydlighet, 
ordning och stabilitet i organisationen. Befattningshavaren ska känna sig trygg 
och förvissad om vilken roll den har.10 Om befattningen är tydlig för 
organisationen och för den som innehar befattningen är sannolikheten större 
att eleverna och vårdnadshavare också känner sig trygga och förvissade om 
vilken roll befattningshavaren har. 
 
I Karin Alnerviks doktorsavhandling tillämpas en analytisk modell som 
ursprungligen arbetades fram av organisationsforskaren Yrjö Engeström, som 
ett sätt att förstå arbetsdelning inom organisationen och vad som händer när 
nya element och företeelser förs in i den rådande ordningen.11 Alnervik 
använder modellen för att analysera introduktionen av pedagogisk 
dokumentation i förskolan. De olika begreppen och pilarna i triangeln utgör 
för henne ett sätt att analysera hur verksamhetens olika delar står i förbindelse 
med varandra och påverkas i förändringsprocesser. I triangelns bas återfinns 
såväl explicita som implicita förväntningar, föreställningar och de 
överenskommelser som utgör den gemensamma referensramen för de aktörer 
som ingår i arbetsorganisationen. Alnervik undersöker inte huruvida balansen 
mellan triangelns olika hörn och sidor påverkas av att en ny befattning förs in i 
organisationen, istället handlar det om hur introduktionen av ett nytt sätt att 
tänka och arbeta kring och med pedagogisk dokumentation förs in i 
förskoleverksamheten. Det finns ändå anledning att inspireras av modellen 
även här, eftersom triangeln kan utgöra en teoretisk skiss och ett analytiskt 
verktyg för att förstå hur införandet av en ny befattning framträder i 
förhållande till andra fenomen i organisationen, vilket i sin tur också påverkar 
hur objektet för verksamheten, det vill säga resultatet, faller ut och påverkas. I 
triangelns topp återfinns de medierande artefakterna, i dess sidokanter 
subjektet på den ena och objektet på den andra. På det vänstra hörnet finns 
regler och den högra arbetsdelning. Triangelns bas utgörs av arbetsgemens-
kapen där de olika professionerna i skolan samlas och interagerar med 
varandra. 

 

                                                 
10 Kjell Granström, ”Förändring av roller och arbetsrelationer”, i Skolutvecklingens olika ansikten, 
Gunnar Berg & Hans-Åke Scherp [red:], Stockholm 2003, s. 179ff. 
11 Alnervik, Karin, ”Men så kan man ju också tänka!”. Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg 
i förskolan, Jönköping 2013.  
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Det sätt på vilket arbetet är uppdelat i en organisation och i vilken mån det är 
tydliggjort, inkorporerat med den övergripande idén om verksamheten och 
förankrat i densamma, har avgörande betydelse för hur de olika hörnen i och 
sidorna av triangeln är sammankopplade och står i förbindelse med varandra.  

Samarbete, kartellbildningar och professionens gränser 
”Samarbete är vägen till ökad tillit” svarar Ulf Blossing på frågan: Tillit: hur når 
vi dit?12 Temat har varit återkommande i hans såväl utom- som 
inomvetenskapliga produktion.13 Även andra forskare med inriktning mot 
aktionsforskning och kollegialt lärande motsätter sig tanken på läraryrket som 
ett ensamyrke och förespråkar samarbetande organisationer där kunskaper och 
lärande är något som sker i gemenskap. Blossing och andra betonar skolledaren 
som en nyckelperson i sammanhanget.14 Om det råder otydligheter som 
medför att roll- och mandatfördelningen inte får fäste i organisationsstrukturen 
är risken överhängande att grupperingar och inlåsningar i professionerna 
uppstår. Kartellbildningar på arbetsplatsen som bygger på att försvara reviren 
kan leda till vi och dom-tänkande som i sin tur riskerar att medföra förödande 
effekter för kärnverksamheten: elevernas lärande. I värsta fall uppstår ett tillstånd 
där eleverna som subjekt blir upplöst och försvinner ur blickfånget i 
verksamheten.  
 
När en ny befattning introduceras vid en skola framträder nya utmaningar för 
skolledningen. Organisationen kring fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och 
mandat måste förankras på alla nivåer genom dialog och samtal. Samarbetet i 
triangelns bas, arbetsgemenskapen, som illustrerades i modellen ovan kräver 
tydliga subjekt och objekt för verksamheten. Inte minst krävs en upplevelse av 
en arbetsgemenskap där det är ett vi som tillsammans via de visioner som har 
målats upp utgör objektet för verksamheten vid skolan. Detta är ingen enkel 
process. Blossing och Wennergren beskriver, med hänvisning till vad de 
definierar som ”de flesta teorier om social verksamhet” hur struktur och 
praktik bildar huvuddragen i den arbetssociala verksamheten vid en skola.15 De 
utgår bland annat från den amerikanske utbildningsvetenskapliga teoretikern 
Etienne Wengers begrepp community of practice, och dennes studier av socialt 
lärande på arbetsplatser. I praktik- eller arbetsgemenskapen uppstår de 
strukturer och praktiker som reglerar arbetsumgänget och de normer och 
diskurser som uppträder kring hur och på vilket sätt de vardagliga problemen 
och uppgifterna ska lösas på arbetsplatsen. Praktikgemenskapen förutsätter att 
människor deltar i ett samtal om hur de gemensamt kan få en situation att 
fungera bättre och att de har en vilja att få en förbättring till stånd. 
Diskussionen, eller förhandlingen, kretsar kring olika förslag och idéer som 
syftar till att i olika nivåer av materialisering förverkliga förbättringen. 
Deltagarna i praktikgemenskapen utformar rutiner, tillvägagångssätt och skapar 
ett kollektivt förhållningssätt till metoder och redskap för förändring. 

                                                 
12 Pedagogiska Magasinet, ”Tillit hur når vi dit?”, 23 nov 2018. 
13 Ulf Blossing & Ann-Christine Wennergren, Kollegialt lärande. Resan mot framtidens skola, Lund 
2019; Maria Jarl, Ulf Blossing & Klas Andersson, Att organisera för skolframgång. Strategier för en 
likvärdig skola, Stockholm 2017. 
14 Karin Rönnerman (red.), Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund, 
Lund 2012; Helen Timperley, Det professionella lärandets inneboende kraft, Lund 2013, Andy 
Hargreaves, Hållbart ledarskap i skolan, Lund 2013 
15 Blossing & Wennergren (2019), s. 19ff. 
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Introduktionen och implementeringen av elevkoordinatorerna i Malmös 
grundskolor behöver alltså ske i fas med det förhandlingssystem som beskrivs 
ovan. Elevkoordinatorerna själva måste framför allt också bli en del av 
arbetsgemenskapen och fullödiga parter i detta förhandlingssystem. Först då 
kan de kompletterande kompetenserna komma tills sin rätt och användas 
optimalt i organisationen. 

Hur funkar det på skolorna? 
Elevkoordinatorerna är alltjämt en nyskapelse och det är ytterst de enskilda 
skolorna och dess skolledningar som avgör hur de kommer in i den befintliga 
verksamheten där. Det finns visserligen en centralt formulerad 
befattningsbeskrivning, men den rymmer inom vissa ramar möjligheter att 
utforma befattningen efter de lokala behoven vid skolan. Det är ännu alltför 
tidigt att avgöra huruvida elevkoordinatorerna kan komma att göra skillnad på 
längre sikt och på bredden. Det är långtifrån alla skolor som har anställt 
elevkoordinatorer, men det är samtidigt uppenbart så att vissa skolor ser 
möjligheten med de nya befattningarna.  

Skola 1 
Skolan är centralt belägen i Malmö. Hela 95 procent av eleverna har 
invandrarbakgrund. Cirka 10 procent av eleverna har språkstörning och 
andelen elever med någon form av diagnos inom autismspektrat är hög. Den 
relativt låga andelen nyanlända elever gör att skolan pendlar från år till år över 
och under indexgränsen, vilket medför att ekonomin ofta är ansträngd. Skolan 
är en F–6 skola och allra flesta av eleverna börjar efter årskurs 6 vid Skola 2 (se 
nästa avsnitt). 
 
Vid Skola 1 finns det två elevkoordinatorer. Den ena av dem har haft 
befattningen sedan höstterminen 2017, den andra tillträdde under 
höstterminen 2018. Ytterligare en elevkoordinator är under tillsättning under 
vårterminen 2019. Båda har tidigare haft andra anställningsformer vid skolan 
och är väl bekanta med miljön, eleverna och övrig personal vid skolan. Under 
den första tiden var det svårt för den ena av elevkoordinatorerna att axla sitt 
nya uppdrag eftersom hon i stor utsträckning förknippades med den tidigare 
funktionen. Noterbart är att båda elevkoordinatorerna delar bilden av att 
eleverna var de första som greppade och förstod deras nya roll och funktion. 
De har olika bakgrund och har arbetsuppgifter som är anpassade efter 
respektive kompetensområde. En har ansvar för årsk 1–3 och en för 4–6. En 
av dem ingår i Elevhälsoteamet och samarbetar nära med skolkuratorn och 
skolsköterskan vid skolan. Hon har dock inte några individärenden.  
 
Här har elevkoordinatorerna enligt skolledning, EHT och elevkoordinatorerna 
själva en tydlig plats i organisationen. Deras arbetsuppgifter och 
ansvarsområden har fördelats i dialog med lärare och övrig personal och de är 
delaktiga i utarbetandet av skolans åtagandeplan och har tydliga 
ansvarsområden i denna. Det är dock inte så att elevkoordinatorerna utför allt 
arbete inom ansvarsområdet. En del delegeras till övrig personal, men det är 
koordinatorerna som ser till att arbetsuppgifterna utförs. Skolledningen 
formulerar syftet med elevkoordinatorerna på följande vis:  
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[Skola 1:s] elevkoordinatorer har kompletterande kompetenser i 
förhållande till sedvanliga befattningar inom grundskola. 
Elevkoordinatorernas syfte är inte att avlasta någon annan 
befattning, det är istället ett sätt att fylla gråzonerna mellan olika 
befattningar på skolan t ex mellan elevhälsan och lärarkollegiet. 
Hur vi använder elevkoordinatorerna utvärderas varje läsår och 
justeras i förhållande till skolans behov. Alla elevkoordinatorer 
förväntas sätta sig in i skolans styrdokument, framför allt 
LGR11. 

 
Skolledningen, delar av EHT och elevkoordinatorerna har återkommande 
planeringsdagar för de två elevkoordinatorernas arbete. Jag fick vid ett tillfälle 
vara med under en sådan dag, där förutom elevkoordinatorerna även skolans 
rektor och kurator deltog. Under dagen fördelades och visualiserades 
elevkoordinatorernas arbetsuppgifter i olika områden. Under rubriken 
Åtgärdande spaltades praktiska och dagliga ärenden upp såsom: närvaro, kontakt 
med målsmän, möta upp elever med behov av stöttning, övergångar, 
familjegrupp och idrott. Under rubriken Hälsofrämjande skola förekom områden 
som närvaro, normkritik, elevinflytande, elevuppföljning, rörelse, hälsa-kost, 
relationer, affirmering, hälsogrupp, tjejgrupp och flera andra uppdragsområden 
som följs upp i samarbete med EHT, kurator och rektor. Under rubriken 
hälsofrämjande samhälle placerades arbetsuppgifter som har med det 
omgivande samhället att göra: föreningsliv, rörelse och idrott, ”Communities 
that care” (CTC), Grundskolefotboll mot rasism, Sinnenas trädgård och så 
vidare. 
 
Det är inte nödvändigtvis så att elevkoordinatorn utför alla arbetsuppgifter 
inom sina ansvarsområden, utan det sker ofta i samarbete med eller utförs av 
annan personal vid skolan. Elevkoordinatorerna ser dock till att uppgifterna 
blir utförda. Det finns en tydlig tanke om en struktur för möten och 
uppföljning. Det är noga att det inte är lärare som ger uppdrag till 
elevkoordinatorerna. Dessa ges istället av skolledningen och EHT. 
 
Vid ett senare möte med elevhälsoteamet vid skolan, som genomfördes inom 
ramen för följeforskningen betonades samfällt att elevkoordinatorerna har 
gjort stor skillnad sedan de anställdes. Eleverna känner sina elevkoordinatorer 
väl och de vet att de för det mesta finns till hands som en resurs för dem. 
Närvarande under mötet var logoped, specialpedagog, biträdande rektor, 
kurator och skolsköterska. De menade att det var lite tveksamt inledningsvis 
och det berodde enligt gruppen på att elevkoordinatorn hade varit anställd vid 
skolan i en annan funktion tidigare. Elevkoordinatorn har också själv påtalat 
detta i tidigare samtal. Det var inte helt lätt att frigöra sig från den tidigare 
rollen, men efter hand med att eleverna greppade vilken roll hon hade fick 
befattningen också fäste i arbetsorganisationen. Eleverna vet visserligen inte 
vad en elevkoordinator är, men de vet vem de är och vilken funktion de har i 
praktiken.  
 
Kontakten med föräldrarna har blivit bättre och mer frekvent. I samtalet med 
EHT återkommer begreppet ”brygga” som en metafor för 
elevkoordinatorernas roll. Det sociala arbetet har stärkts vid skolan, men 
rutinerna och kvalitén på rapportering har också förbättrats, menade gruppen. 
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Tidigare glapp har fyllts upp – det handlar om att, som en av de närvarande vid 
mötet sade, ”finnas med i mellanrummen” och där fyller elevkoordinatorerna 
en viktig funktion, där de också arbetar ”undersökande och systematiskt med 
smithålen”. EK i lågstadiet arbetar med värdegrundsfrågor, medan 
arbetsuppgifterna på mellanstadiet är av mer individuell karaktär. 
 
Personalen som är knuten till EHT betonar – förutom de mer konkreta 
resultaten av elevkoordinatorernas arbete, som exempelvis att långvariga 
hemmasittare bland eleverna nu är tillbaka i skolan – de förbättrade 
förutsättningarna att arbeta systematiskt i och undersökande. Det har blivit 
möjligt att komma år ”smithålen” och glappen i verksamheten. 
Elevkoordinatorerna är med och slussar till och från BUP-skola och andra 
verksamheter utanför skolan. De fungerar också som kontaktpersoner och 
avrapportörer till skolledningen och EHT i dessa sammanhang. Behoven är 
stora och de nya befattningarna spelar stor roll. Elevkoordinatorerna har en 
annan roll och ser på verksamheten från en annan vinkel, vilket bland annat 
har kommit till uttryck genom de nya satsningarna vid skolan där EK har 
central betydelse: 
  

 Elevrådsverksamheter. 
 Elevinflytande. 
 Grundskolefotboll mot rasism. 
 Communitys that care (CTC). 
 Familjeklass. 
 Sinnenas trädgård. 
 SYV-plan. 
 Hemmaplan (projekt i samarbete med basketklubb). 
 Normkritiskt arbete. 
 Trafiksäkerhet. 

 
Särskilda utmaningar där elevkoordinatorerna har huvudansvar är bland annat:  

 Närvaro. 
 Hälsa. 
 Organisation och struktur kring elever med extraordinära behov. 
 Socialt klimat vid skolan. 
 Elevinflytande. 

 
Elevkoordinatorernas uppdrag vid skolan handlar framför allt om 
överlämningar, övergångar och att finnas med i mellanrummen. Det är dock, 
påpekade medlemmarna i EHT, nödvändigt med mer samarbete vid skolan. 
 
Bilden är inte entydig och det finns en uppenbar klyfta i förståelsen av 
elevkoordinatorernas betydelse och funktion vid skolan. En intervju med två 
lärare vid skolan antyder att så är fallet. Lärarna uppger att deras arbete inte har 
påverkats i nämnvärd utsträckning sedan elevkoordinatorerna började. Lärarna 
uppger att de inte har någon tydlig bild av vad elevkoordinatorerna gör, utöver 
de arbetsuppgifter som har med frånvarorapportering att göra. Ett skäl till 
lärarnas vaga bild av innehållet i elevkoordinatorernas arbetsuppgifter kan vara 
att deras uppdrag kommer från elevhälsoteamet. De två intervjuade lärarnas 
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bild bekräftas av resultaten i en enkät som fylldes i av 15 lärare och en 
elevkoordinator vid skolan. Flera av lärarna, dock inte samtliga, pekade på 
brister i tydlighet och kommunikation med anknytning till frågor som rör roll- 
och arbetsdelning vid skolan. En stor andel av lärarna uppger att deras 
arbetsbelastning är hög och det går inte slå fast att den har minskat som en 
effekt av införandet av elevkoordinatorer. Tvärtom tycks den inte ha påverkats 
i någon nämnvärd utsträckning. Det är dock ingen av lärarna – som har 
intervjuats eller besvarat enkäten – som ifrågasätter elevkoordinatorernas 
arbete och deras insatser.  
 
Det är alldeles uppenbart att elevkoordinatorerna har en viktig funktion vid 
skolan och att deras ansvarsområden har stor betydelse för verksamhetens 
inriktning. En fråga som infinner sig är om det skulle vara möjligt att bedriva 
det sociala och relationella arbete som beskrivs ovan om inte 
elevkoordinatorerna hade existerat som befattning vid skolan? Vem skulle ha 
utfört de aktivt, förbyggande, långsiktiga och hälsofrämjande arbetsuppgifterna 
om inte elevkoordinatorerna hade varit på plats? 

Skola 2 
Den här skolan är inte en högindexskola, men har ändå en elevsammansättning 
som i princip motsvarar befolkningsstrukturen i Malmö. Eleverna är bosatta i 
såväl socioekonomiskt utsatta områden som i mer välbärgade stadsdelar. 
Skolan, som rymmer 550 elever från årskurs 7–9, har gjort stora satsningar på 
det elevsociala arbetet. Tre elevkoordinatorer, två socialpedagoger och två 
skolkuratorer har anställts. Dessutom finns det även en elevassistent som också 
arbetar relationellt och socialt bland eleverna.  
 
Elevkoordinatorerna har delats in i tre spår A-B, C-D och E-F-G, inom vilka 
de samarbetar med socialpedagogerna, elevassistenten och skolsköterskan. Det 
finns två elevhälsoteam vid skolan. Det ena har inriktning mot trygghet och 
trivsel och det andra har en pedagogisk inriktning. Denna uppdelning har 
ansetts nödvändig eftersom elevhälsoteamet annars skulle bli för stort och 
tungrott. Elevkoordinatorerna upplever att de har förtroende och mandat från 
skolledningen. Det har inledningsvis dock rått en del oklarheter kring 
elevkoordinatorernas, socialpedagogernas och elevassistentens funktion och 
ibland har lärarna haft förväntningar på dem som går utöver uppdraget. 
Exempelvis har det funnits önskemål, vilket framgår i samtal med 
elevkoordinatorer och socialpedagoger vid skolan, om att elevkoordinatorerna 
och socialpedagogerna skulle spendera mer tid i klassrummen. 
 
Flera av lärarna återkommer till att det råder oklarheter, otydligheter och brist 
på dialog kring rollfördelningen mellan lärare, elevkoordinatorer och 
socialpedagoger. Detta framkommer i en enkät som genomfördes i december 
2018 vid skolan. Flera av såväl lärarna som socialpedagogerna och 
elevkoordinatorerna lyfter att deras arbetsbelastning är för hög och att de har 
svårt att hinna med. Det långsiktigt sociala och relationella arbetet med 
eleverna blir lidande och det finns inte alltid tid för efterarbete och reflektion. 
En av lärarna skriver i enkäten att arbetssituationen leder till stress och 
sömnlöshet. Bilden är dock inte entydig, tvärtom. Flera av lärarna uppger att 
arbetsfördelningen är tydlig och att dialogen och samarbetet fungerar väl 
mellan de olika professionerna. 
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Försöket med de tre spåren är nytt och såväl skolledningen som 
elevkoordinatorer, socialpedagoger och lärare är väl medvetna om att 
organiseringen av spåren behöver ses över. Elevkoordinatorerna och 
socialpedagogerna kommer exempelvis inte vara bundna till spåren 
fortsättningsvis, utan de kommer att vara verksamma i alla tre när de behövs. 
Denna synpunkt framkom i flera av enkätsvaren och har också ventilerats vid 
flera av samtalen som har förts med skolledning, som kuratorer, 
socialpedagoger och elevkoordinatorer. Det ska också understrykas att skolan 
nyligen har flyttat in i helt nya lokaler och att den inom tre år kommer att göra 
ytterligare en flytt till den gamla skolan som är under renovering och 
utbyggnad. Skolan har alltså befunnit sig i en krävande och organisatoriskt 
skakig period och befinner sig dessutom i ett slags osäkert interregnum inför 
ytterligare en flytt då skolan dessutom kommer att växa ytterligare. Situationen 
har å ena sidan inneburit påfrestningar för såväl skolledning, personal och 
elever; å den andra har läget bidragit till nytänkande och stimulerat till kreativa 
förändringar av arbetsorganisationen. Skolledningens satsning på att anställa 
elevkoordinatorer, kuratorer och socialpedagoger är en medveten strategisk 
betoning av det elevsociala och relationella arbetet vid skolan. Satsningen 
innebär i princip en utmaning mot den traditionella idén om vad en skola är. 
Samtidigt har skolan en relativt sett hög andel behöriga lärare i jämförelse med 
andra skolor i Malmö, vilket visar att det från skolledningens sida inte har 
handlat om att göra avkall på undervisning och elevernas lärande till förmån 
för det sociala och relationella arbetet vid skolan. Trots att så är fallet lyfter 
flera av lärarna i enkätens frisvarsfrågor att det behövs fler lärare vid skolan 
och att antalet undervisningsminuter per vecka är för många.  
 
I samband med diskussioner som fördes vid en arbetsplatsträff, med enkäten 
som underlag, betonades vikten av att skapa ett gott samarbetsklimat där alla 
jobbade tillsammans mot uppdraget. Tid och utrymme för organiserade samtal 
kring arbetsfördelning och samverkan efterlystes, liksom en tydligare 
arbetsbeskrivning. Den behöver också uppdateras och revideras allteftersom, 
påpekade någon. 
 
Organiseringen av arbetet med frånvarotrappan togs upp som ett problem i 
såväl flera enkätsvar som vid arbetsplatsträffen. Det har uppenbarligen funnits 
rapporteringsproblem och synpunkter ventilerades kring detta. En uppfattning 
gjorde gällande att det råder glapp i kommunikationen som skapar situationer 
där elever hamnar mellan stolarna. Noterbart är dock att ingen i arbetslagen 
ifrågasatte nyttan av elevkoordinatorernas arbete, tvärtom underströks att de 
fyllde en viktig funktion och att behovet av deras kompetens var stort i 
arbetslagen vid skolan. 
 
Liksom vid Skola 1 tycks det framför allt vara personalen som är kopplad till 
elevhälsoteamet som tydligt ser och värderar det arbete som utförs av 
elevkoordinatorerna. Även om lärarna också uppfattar elevkoordinatorernas 
arbete som viktigt framstår arbetsuppgifterna och fördelningen av ansvaret 
som delvis otydlig, vilket förklarades med brister i information och 
kommunikation. Även i detta avseende finns det likheter med synpunkterna 
som ventilerades i enkäten av lärarna vid Skola 1. Det ska också understrykas 
att skolan under året har befunnit sig i en påfrestande situation med nya lokaler 
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och elever; vilket dessutom är en tillfällig lösning till dess att det återigen blir 
dags att flytta inom ett par tre år, när renovering och utbyggnad av de gamla 
lokalerna är klar.  

Skola 3 
Vid Skola 3, som har ungefär ett lika stort antal elever som Skola 2, finns under 
höstterminen 2018 fyra elevkoordinatorer. En av dem har sitt uppdrag i 
årskurserna 1–6, en i årskurs 7, en i årskurs 8 och en i årskurs 9. Under våren 
2019 har en femte elevkoordinator med inriktning på årskurs 4–6 anställts. 
Elevkoordinatorerna har egna arbetsplatser, även om det är en trångbodd 
skola, och de har också tillgång till ett gemensamt samtalsrum där samtal kan 
hållas med elever individuellt eller i grupp. Det har vid den här skolan redan 
från början funnits en tydlig idé kring elevkoordinatorernas roll i 
arbetsorganisationen. Inledningsvis anställdes två koordinatorer och dessa hade 
som huvudsakligt uppdrag att hantera frånvarorapportering och vara mentorer 
för elever på högstadiet. Mentorsuppdraget omfattade allt utom 
undervisningsrelaterade områden och utvecklingssamtal. Dessutom var de en 
ständigt närvarande resurs för eleverna utanför undervisningen. Övrig personal 
såsom lärare, socialpedagoger och kuratorer var delaktiga i processen som 
ledde till denna fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det faktum 
att vissa uppgifter har lyfts bort från lärarna har också medfört mer 
undervisningstid. Enligt biträdande rektor vid skolan rör det sig om c a 100 
minuter i veckan. Det förekommer, enligt skolledningen, ingen kritik mot detta 
bland lärarna. Det har inte heller framkommit någon kritik mot detta i de 
samtal jag har fört med lärare vid skolan. Tvärtom tycks den extra 
undervisningstiden ha medfört större möjlighet att stärka kvaliteten på 
innehållet i lektionerna och den verkar ha bidragit till bättre förutsättningar att 
ge eleverna mer stöd vid behov. Sedan elevkoordinatorerna introducerades har 
lärarna dessutom fått mer tid för planering och reflektion. Lärarna har dock 
alltjämt ett relationellt perspektiv och tar socialt ansvar. Detta betraktas som 
självklart både av skolans ledning och dess övriga personal. Lärarna står också i 
kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare i områden som rör elevernas lärande 
och kunskapsutveckling. 
 
Situationen vid skolan var ansträngd innan den nya skolledningen bestämde sig 
för att förstärka det sociala och relationella arbetet genom att anställa två 
elevkoordinatorer. Lärarna fick ofta agera extraföräldrar, och det fanns ett stort 
behov bland eleverna av vuxna att prata med. Konflikterna mellan elever, 
mobbning och bråk krävde ständiga ingripanden. Utredningsarbete, samtal, 
kontakter med polis och socialtjänst tog mycket tid i anspråk för lärarna och 
undervisningen blev lidande.  
 
Under det inledande året lade elevkoordinatorerna starkt fokus på arbetet med 
att minska frånvaron. Den uppsökande verksamheten som bedrevs av de två 
elevkoordinatorerna var framgångsrik och ledde till att närvaron ökade 
markant bland elever som tidigare av olika skäl ofta var frånvarande. Det 
arbetet innefattade många och återkommande samtal med både 
vårdnadshavare och elever; och det hade inte varit möjligt för lärare att lägga 
ner den tid och det engagemang som krävdes för att kunna åstadkomma det 
som elevkoordinatorerna lyckades med. Det finns också anledning att anta att 
de två elevkoordinatorerna kunde nå fram i kraft av sina egna förmågor att 
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förstå eleverna, sitt sätt att kommunicera med eleverna och deras föräldrar. Det 
faktum att elevkoordinatorerna lyckades, betyder inte att lärarna tidigare hade 
misslyckats i sitt uppdrag. Det fanns helt enkelt inga förutsättningar för dem att 
göra det inom ramen för sitt uppdrag utan att delar av det blev lidande.  
 
Skolledningen och den övriga personalen vid skolan fann att det genom den 
nya professionen kunde skapas förutsättningar för lärarna att lyckas i det 
pedagogiska uppdraget. Förutsättningarna att bygga en miljö där det 
elevfokuserade synsättet blev starkare över hela organisationen blev också mer 
gynnsamma.  
 
En utvärdering som gjordes vid skolan visade att såväl lärare som övrig 
personal var mycket nöjda med de två nya inslagen i arbetsgemenskapen. 
Rapporter från och undersökningar visade också att resultaten och 
måluppfyllelsen hade förbättrats påtagligt efter det att elevkoordinatorerna 
hade introducerats i skolans organisation. Redan 2016 blev exempelvis grönt 
på alla punkter efter Skolinspektionens besök – inga brister konstaterades!  
 
Den ena av de första elevkoordinatorerna var själv uppvuxen i det område 
skolan är belägen i och den andre i ett liknande område. Det rör sig om ett av 
de mest utsatta områdena i Malmö – arbetslösheten är hög, missbruk och 
kriminalitet finns runt hörnet och det är överrepresenterat i medias 
rapportering om skjutningar och våldsbrott. Elevkoordinatorerna hade ett 
omfattande kontaktnät i området och åtnjöt också stort förtroende bland 
eleverna och deras föräldrar. De kände eller kände till familjerna, gatorna och 
miljöerna och hade inga problem med att söka upp eleverna och deras 
föräldrar utanför skolan. Detta är enligt skolledningen en viktig förklaring till 
att deras uppdrag kom att bli så viktigt och en så avgörande faktor i den 
process som ledde till att utvecklingen vände vid skolan. 
  
Under det första året var arbetsbelastningen alltför stor för de två 
elevkoordinatorerna. Det var alldeles uppenbart så att de spelade en viktig roll 
och därför beslutade sig skolans ledning för att inte bara renodla och precisera 
elevkoordinatorernas uppdrag under det kommande året. Den bestämde sig 
också för att anställa fler. Det skedde också under perioden som följde 
organisatoriska justeringar allteftersom och i samråd med arbetslaget, vilket har 
bidragit till större tydlighet i rollfördelning och ansvarsområden. Åtgärderna 
har enligt biträdande rektor och elevkoordinatorerna medfört ett 
samarbetsklimat som präglas av tillit, liksom trygghet i överlämnande av ansvar 
och mandat. De nya elevkoordinatorerna har bakgrunder och erfarenheter som 
skiljer dem från de två första elevkoordinatorena. Det var nämligen framför allt 
under etableringsfasen som detta spelade störst roll. Nu har rutinerna på skolan 
och relationerna mellan personal, elever och vårdnadshavare stärkts och de nya 
elevkoordinatorerna har snabbt kommit in i sina roller eftersom de är så tydligt 
definierade och synliga för alla på skolan.  
 
Skolan har organiserats i olika arbetslagsnivåer. Förutom det stora arbetslaget 
består de av Elevhälsoteamet och mindre team (där elevkoordinatorerna ingår) 
som står i ständig kontakt med varandra och hanterar det som kommer upp på 
veckovist hållna möten, där också biträdande rektor deltar. Det rör sig om 
transparanta och protokollförda möten. I den dagliga hanteringen av ärenden 
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utgör fritidsledarna det första ledet och sedan får elevkoordinatorn ärendet. 
Dokumentation och utredande arbete ingår i elevkoordinatorns arbete. Det 
tycks finnas stor trygghet i överlämnandet av ansvar och mandat vid skolan.  
Kuratorn kommer in i de ärenden som inte är för elevkoordinatorer. Det finns 
en kontinuerlig och positiv utveckling vid skolan som i mångt och mycket 
kretsar kring elevkoordinatorerna vilka har alltmer har kommit att utgöra naven 
i organisationen och i det utvecklingsarbete som bedrivs vid skolan.  
 
Elevkoordinatorerna deltar aktivt i organisering och förberedelser av 
föräldramöten. Alla vårdnadshavare vet vilka elevkoordinatorerna är och vad 
de har för uppgifter. All frånvarohantering ligger på elevkoordinatorerna och 
resultatet har blivit minskad frånvaro vid skolan  
 
Skolledningen pekar på tryggheten i att det finns kontroll och dokumentation 
kring vad som sker bland barnen och att det finns en struktur. Det finns större 
vetskap om vad som händer bland eleverna än förut. Rutinerna är på plats och 
det handlar om ett teamarbete. När det händer stora och allvarligare saker vid 
skolan kommer rutinerna in.  
 
Skolledningen har varit noga med att få rätt personer till befattningen.  
Referenssamtal med socialtjänst görs av elevkoordinatorerna, men om det blir 
anmälan är det kuratorn som kopplas in. Elevkoordinatorerna står i nära 
förbindelse med vårdnadshavarna. Vissa föräldrar har samtal med 
elevkoordinatorerna 3–4 gånger i veckan.  
 
Förmiddagarna hålls tomma i schemat för elevkoordinatorerna; de är vigda för 
samtal med elever och förebyggande arbete. Ett återkommande begrepp i 
samtalen med skolledning och övrig personal vid Skola 3 är trygghet.  
 
Begreppet är ett återkommande nyckelord i skolledningens målsättningar när 
det gäller: 
  

 relationerna mellan elever och elever;  
 vuxen personal och elever; 
 föräldrar och personal vid skolan; 
 inom organisationen och rollfördelningen mellan de olika 

professionerna. 
 
Den negativa spiralen har vänts till motsatsen under en tioårsperiod och 
satsningen på elevkoordinatorerna har varit både ett viktigt resultat av det 
arbete som har bedrivits och en vidareutveckling av det elevcentrerade och 
relationella synsättet som präglar skolledning och personal vid skolan.  
 
En av lärarna berättar om det förändringsarbete som han har fått vara en del av 
från sin första arbetsdag vid inledningen av höstterminen 2011 till idag.  
Läraren, som tidigare hade arbetat som kock, utbildade sig till lärare av 
övertygelse och i akt och mening att göra skillnad för barn och unga. När 
läraren anställdes, först som stående vikarie och sedan som tillsvidareanställd 
lärare, kom han till en skola i kris. Det var stor omsättning bland lärarna och 
många av dem var ofta sjukskrivna. Mycket av skoldagen upptogs av att 
upprätthålla ordning och gå emellan bråk. Frånvaron var hög bland eleverna. 
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Tilliten och respekten bland eleverna för vuxenvärlden var nästan helt 
obefintlig. Läraren berättar om hur han första dagen, nekade att skriva under 
ett anställningskontrakt utan att först ha bekantat sig med eleverna, miljön och 
kollegerna. Han ville veta vad det var för arbetsplats han kom till innan han 
undertecknade. Första lektionen under ”prova på”-dagen bröt det ut ett 
knytnävslagsmål i klassrummet och han fick gå emellan. Efter den upplevelsen 
gick läraren till rektorn och skrev under kontraktet – och han gjorde det med 
känslan ”här vill jag vara för här kan jag göra skillnad”. 
 
Under den första tiden vid skolan var det de sociala och relationella frågorna 
som hamnade i förgrunden. Det tog mycket tid och energi. Undervisningen 
blev lidande och många av lärarna orkade inte. Läraren beskriver situationen 
som att vuxenvärlden hade abdikerat. Det var uppenbart att ett nytt förtroende 
mellan lärarna och eleverna behövde byggas upp på något sätt.  
 
En rad lyckliga omständigheter under åren som följde gjorde att den negativa 
spiralen kunde vändas. En del nya och unga lärare lyckades tillsammans med 
de äldre som var kvar vid skolan hitta fram till en arbetsgemenskap som i 
kombination med en ny engagerad och dedikerad skolledning började arbeta 
målmedvetet tillsammans för att få ett annat klimat vid skolan. Det kunde 
handla om att läraren gick och tittade när eleverna spelade fotboll på fritiden – 
och med fotbollspratet på måndagen öppnades dörrar som tidigare hade varit 
stängda. Han berättar också om att han vid ett tillfälle efter skoldagen ringde 
till samtliga elevers föräldrar efter en engelskalektion. Hans enda ärende var att 
berätta att det hade varit en jättebra lektion, vilket föranledde många av 
föräldrarna att fråga om det inte var något annat läraren ville. Deras förväntan 
på samtalet var nämligen att deras barn hade ställt till med något. Många av 
dem hade tidigare endast haft den typen av samtal med skolan. 
 
Det blev uppenbart för lärarna att det gick att ändra riktningen och att de 
befann sig i en gemensam kamp för att åstadkomma förändring. Det handlade 
om en relationell kamp präglad av, som läraren uttrycker det, ” kärlek, respekt 
och omsorg”. Eleverna bidrog också till att övertyga läraren. De var taktila; de 
tog gärna och gav en kram och visade att de behövde omsorgen och relationen 
med lärarna.  
 
Lärararbetslaget vid skolan blev alltmer sammansvetsat – kollegorna började 
umgås privat och gick exempelvis på afterwork en gång i månaden. De ställde 
upp och täckte upp för varandra. Även om arbetsbelastningen var hög och inte 
alltid i enlighet med arbetstidsregleringen präglades arbetsplatsen allt mer av 
arbetsglädje och meningsfullhet. Samtidigt agerade den dåvarande 
skolledningen offensivt för att få bort den negativa stämpeln kring området 
och skolan som hade bränts fast i de mediala narrativen. De positiva bilderna 
av det som nu skedde vid skolan lyckades delvis tränga undan det problem- 
och bristorienterade tonfallet som hade varit så dominerande i de offentliga 
samtalen och i media.  
 
Den nya rektorn och skolledningen som tog vid efter några år fortsatte på det 
inslagna spåret och så småningom förstärktes ledningen dessutom med en 
biträdande rektor som tidigare hade varit en del av det vid det här laget så 
sammansvetsade lärararbetslaget. Skolan förstärktes dessutom med 
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förstelärartjänster och andra nya resurser som kom till som en konsekvens av 
indexsystemet och den kompensatoriska inriktningen på 
resursfördelningssystemet inom grundskoleförvaltningen. De nya resurserna 
innebar också att löneläget successivt förbättrades för lärarna. När min 
informant började vid skolan hade han en mycket låg lön och det var inte för 
lönens skull han tog anställning vid skolan. Han var som flera andra av lärarna 
unga och hade vid det laget ännu inte bildat familj och det gick därför klara sig 
på den låga lönen. Nu tio år senare är han en av 10 förstelärare vid skolan och 
han har dessutom familj och barn. Situationen är idag också annorlunda vid 
skolan. Arbetsgemenskapen och det goda samarbetsklimatet är fortfarande 
intakt, men samtidigt hänger inte allt längre på eldsjälar och idealitet; rutiner 
har etablerats och det har byggts en organisation som är stabil över tid. Trycket 
har minskat, bråken och konflikterna som tidigare var en del av vardagen är 
sällan eller aldrig förekommande. Resurserna finns, men också erfarenheterna 
och tryggheten. Pusselbitarna har helt enkelt fallit på plats. 
Elevkoordinatorerna är en viktig del av förklaringen till att skolan lyckades 
vända på utvecklingen; men de är en del av helheten och inte hela förklaringen.  
 
När elevkoordinatorerna introducerades vid skolan var det ett sätt att göra det 
möjligt för lärarna att i större utsträckning kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag – 
övertygelsen om att betydelsen av det relationella och sociala perspektivet vid 
skolan var intakt. Det innebär en stor trygghet att elevkoordinatorerna följer 
eleverna genom hela högstadiet. Mångfalden av språk vid skolan bland elever 
och föräldrar kräver mycket kommunikation och personliga möten. Det nya 
infomentorsystemet måste exempelvis kompletteras med personliga kontakter 
och elevkoordinatorerna fyller en viktig funktion i det avseendet. Det gäller 
också i allt övrigt som ligger i deras uppdrag. De kommer in med en boost av 
kärlek, respekt och omtanke.  

Nedslag vid två skolor  
Det följande avsnittet bygger på samtal med enskilda elevkoordinatorer och 
andra såsom lärare, kuratorer och skolledare. Nedslagen avser att ge enskilda 
individers upplevelser av aspekter av elevkoordinatorernas roll och funktion 
vid två skolor av helt olika karaktär och med skilda förutsättningar.  

Elevkoordinator på högindexskola  
Elevkoordinatorn vid den här skolan har en masterexamen från IMER vid 
Malmö universitet och en lång historia med arbete med unga i Malmö, både 
som anställd i Malmö stad och som aktiv och drivande i stadens idrotts- och 
föreningsliv. Elevkoordinatorn trivs mycket bra med sin tjänst och roll vid 
skolan, som han beskriver som en familjär och trygg skola med relativt få 
elever. De allra flesta av eleverna är bosatta i socioekonomiskt utsatta områden. 
 
Det var tufft i början. Han hade en tydlig vision och idé om sin roll som 
elevkoordinator vilken också var förankrad och etablerad hos skolledningen. 
Med införandet av elevkoordinator introducerades ett nytt tänkande vid skolan 
och han fick stå på sig i argumentationen gentemot de övriga kollegorna kring 
vikten av att coacha eleverna och att bygga relationer. Han upptäckte 
exempelvis ganska snart att det fanns ett mörkertal i frånvarorapporteringen. 
Ett mål blev därför inledningsvis att ”höja” frånvaron, det vill säga synliggöra 
den reella frånvaron genom att avkoda den frånvaro som doldes i statistiken. 
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Numera lägger alla in frånvaro och den reella frånvaron kan därmed bli 
utgångspunkt för åtgärder och aktiviteter i syfte att minska densamma. 
Elevkoordinatorn har varit starkt involverad i arbetet med frånvarande elever 
sedan dess och arbetet har varit framgångsrikt vid skolan sedan det inleddes. 
Rutiner som inte fungerade tidigare vid skolan har skapats på en rad andra 
områden, exempelvis kring anmälan till huvudman, orosanmälan. Det har i stor 
utsträckning handlat om att synliggöra och tydliggöra.  
 
Det har enligt elevkoordinatorn varit nödvändigt att utmana och argumentera 
och tänka i nya banor som ibland delvis har gått på tvärs med tidigare 
arbetssätt och vanor. Detta har exempelvis innefattat en strävan att lotsa in 
eleverna i processerna och ge dem inflytande. Han har hela tiden känt 
uppbackning, mandat och förtroende från skolledningen i arbetet, vilket har 
haft stor betydelse. Elevkoordinatorn uppmanades exempelvis redan från 
början att inte ”rusa på alla bollar”. Därmed har han också undgått risken för 
att bli ”slasktratt”. Han vikarierar visserligen ibland i klassrummet, men brukar 
då ta tillfället i akt att fördjupa kontakten med eleverna utifrån det egna 
uppdraget, snarare än att bara falla in i den ordinarie undervisningsplanen.  
 
Under processens gång har samarbetsklimatet förbättrats avsevärt vid skolan.  
Elevkoordinatorn menar att tydligheten i elevkoordinators-uppdraget har varit 
en förutsättning, men det faktum att han har lång erfarenhet och rutin från 
arbetet med barn och unga i skolans värld har också varit viktigt. Han har varit 
delaktig i en process där grupperingar har brutits sönder till förmån för 
samverkan och samarbete där kollegerna ”pratar med varandra istället för om 
varandra”. 
 
Elevkoordinatorn sitter i EHT och har funnit sin plats och hittat sin roll även 
där och har ett tätt samarbete med kuratorn vid skolan. Arbetet innebär mycket 
kontakt med vårdnadshavare, daglig kontakt med oanmälda elever och deras 
vårdnadshavare. Arbetet med frånvaron har därmed blivit mer effektivt och 
skolan reagerar mycket snabbare än tidigare. Förutom arbetet med 
frånvarotrappan och de andra definierade uppdragen, fyller han en 
samordnande och ”överblickande” funktion.  
 
Elevkoordinatorn är van vid konflikthantering och får ofta rycka in när det 
finns behov. Ibland blir det lite för mycket av den typen av insatser och han 
menar att det är en lite för enkel lösning att akuta ingripanden i samband med 
konflikter läggs på en person. Alla måste ta ansvaret och klara av att gripa in 
när det behövs och det är något han argumenterar för i samtal med sina 
kolleger i personalgruppen. 
 
Uppdraget innebär mycket föräldrakontakt och elevkoordinatorn är noga med 
att poängtera att dessa kontakter inte bara får handla om problem. Det är 
viktigt att även återkoppla om positiva saker och lyfta fram elevernas styrkor, 
förmågor och potentialer. Relationskapandet är centralt för att lyckas menar 
EK och då handlar det i första hand om att bygga relationer med eleverna, 
sedan föräldrar och kollegor. Relationer handlar om förtroende och tillit. Det 
tar tid och det måste få ta tid, säger elevkoordinatorn.  
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Utmaningarna har varit stora och många. Det finns en arbetsbeskrivning och 
den har varit ett stöd för både elevkoordinatorn och skolledningen. Men 
innehållet i ett dokument är en sak och praktiken en annan. Elevkoordinatorn 
har till stor del fått skapa innehållet i tjänsten själv och har därmed alltså 
anförtrotts ett starkt mandat av skolledaren, vilket har varit ett medvetet val av 
densamme. Han menar att denna insikt hos skolans rektor har varit en 
förutsättning för att befattningen ska motsvara intentionerna i 
arbetsbeskrivningen och för att han ska bli framgångsrik i sin funktion. 
 
Elevkoordinatorn har ett stort kontaktnät utanför skolan och arbetar ständigt 
för att knyta schema och verksamheter med sina nätverk inom närings- och 
föreningsliv. Han också intresserad av och kunnig inom frågor som rör 
livskunskap, KASAM, kost och hälsa. Elevkoordinatorn berättar exempelvis 
om boxningsträningens effekter på samtalen med eleverna – under möten som 
sker i lugnet efter träningarna som möjliggör kontakt och kvalitet i samtalen.  
 
Elevkoordinatorn har också tagit initiativ till elevgrupper som arbetar med ilska 
och utifrån Aggression Replacement Training (ART). Här får eleverna 
möjlighet att arbeta med sociala färdigheter, moraliska dilemman och 
ilskeproblematik. Här arbetar han framför allt med tidiga åldrar och på sikt 
genom att ”plantera frön i årskurs 5–6”. 
 
Elevkoordinatorn leder ett teaterprojekt i samarbete med en lågindexskola i de 
västra och mer välbärgade stadsdelarna av Malmö, en samverkan som också 
berör samverkan kring identitetsfrågor och som mynnar ut i en heldag med 
konsert, dans, rap och drama.  
 
Skolan deltar med elevkoordinatorn som spindel i nätet dessutom i 
Grundskolefotboll mot rasism som syftar till att skapa gränsöverskridande 
möten i den segregerade staden där eleverna samverkar i ett vi av likheter och 
olikheter.  

Elevkoordinator på lågindexskola 
Elevkoordinatorn arbetar 50/50 som elevkoordinator och elevassistent för ett 
par elever med särskilda behov vid den aktuella skolan. Efter vårterminen 
kommer han dock att gå upp i full tjänst som elevkoordinator. Då kommer en 
ny elevassistent dessutom att tillträda. Elevkoordinatorn är utbildad 
folkhögskollärare. Han sitter med i Elevhälsoteamet, är ansvarig för 
likabehandlingsarbetet och fungerar i hög grad som en spindel i nätet vid 
skolan. Han är länk till vårdnadshavarna och arbetar långsiktigt med elever som 
är hemmasittare. Elevkoordinatorn är också en del av det specialpedagogiska 
teamet vid skolan och stämmer kontinuerligt av med specialpedagogerna. Han 
är knuten till alla årskurser vid skolan, men arbetar särskilt mycket med elever i 
årsk 4–6. Det förebyggande arbetet med de tidigare årskurserna betonas anses 
särskilt viktigt. Han är dock rörlig och flexibel, påpekar biträdande rektor, som 
tillsammans med den övriga skolledningen är elevkoordinatorns 
uppdragsgivare. Det sistnämnda är viktigt eftersom han fungerar som ”spindel 
i nätet” och som en länk mellan såväl elevernas hemmiljöer som till andra 
personalkategorier vid skolan. Det är alltså inte meningen att lärare och andra 
ska ge honom uppdrag och arbetsuppgifter när de behöver assistans och stöd. 
Istället får elevkoordinatorn mandat och förtroende från skolledningen att 



 
 
 
 
 

26  │  Grundskoleförvaltningen Malmö  │  Delrapport 2: Elevkoordinatorer med kompetens – mer 
än bara komplement och avlastning 

lägga upp sitt arbete utifrån de behov som finns i skolvardagen. Det handlar i 
stor utsträckning om att få till stånd strukturer och rutiner och att motverka 
stökiga situationer. Elevkoordinatorn arbetar med motiverande samtal och 
bygger relationer och befinner sig till stor del i gränslanden och står för 
kopplingen mellan övriga personalkategoriers ansvarsområden. Liksom vid 
flera andra skolor konstaterar elevkoordinatorn och biträdande rektor att det 
utifrån den nya befattningen finns förutsättningar att bygga andra slags 
relationer till eleverna än lärarna. Det handlar i första hand om 
relationsbyggande som inte har med kunskap och lärande att göra, även om det 
alltid också finns med i bakgrunden. Elevkoordinatorn har också bättre 
förutsättningarna att arbeta långsiktigt och förebyggande med frånvaro bland 
eleverna, men också vid de tillfällen frånvaron eskalerar bland enskilda elever 
av olika skäl. 
  
De flesta av eleverna kommer från området, som är ett av de mer välbärgade 
områdena i Malmö. Det har alltså inte visat sig vara några större skillnader i 
elevkoordinatorns arbetsinnehåll och roll vid lågindexskolan i jämförelse med 
motsvarigheterna i högindexskolor. Möjligen är behovet av fler 
elevkoordinatorer inte lika påtagligt som vid skolor med stort elevunderlag från 
socioekonomiskt utsatta områden och det finns således inte heller några planer 
på att utöka antalet elevkoordinatorter vid den aktuella skolan.  

Inte bara komplement – en befattning som behövs 
Initiativet till och diskussionen kring införandet av de kompletterande 
kompetenserna, elevkoordinatorer och lärarassistenter, uppkom delvis som en 
reaktion på lärarbristen och de har därför kommit att uppfattas som 
avlastningstjänster. Ett viktigt resultat av följeforskningen är emellertid att den 
ena befattningen, elevkoordinator, fyller en funktion som är mer än ett 
avlastande komplement till lärare och övrig personal. Elevkoordinatorerna har 
ofta en nyckelroll och utgör en social och relationell länk mellan andra 
personalkategorier, elever och vårdnadshavare. Implementeringen av den nya 
befattningen har på vissa skolor inte varit en enkel och problemfri process och 
vissa skolor har haft större problem än andra. Samtidigt råder det inget tvivel 
om att införandet elevkoordinatorer har kommit att bli viktiga inslag i en 
övergripande organisatorisk förändringsprocess vid flera skolor. Vid dessa 
skolor har den nya befattningen byggts in i organisationen med det särskilda 
syftet att stärka de sociala och relationella aspekterna av skolvardagen. Ett 
viktigt resultat i den här undersökningen är att en förutsättning för att 
elevkoordinatorerna ska komma till sin rätt som resurs är att samarbetsklimat, 
ansvarsfördelning och dialog fungerar vid skolan. Detta är i och för sig inget 
som är unikt för elevkoordinatorerna. Läraryrket är inte heller längre ett 
ensamyrke, utan väl fungerande samarbeten mellan lärare och grupper av lärare 
är nödvändigt i en allt mer komplex och krävande skolvardag. 
 
Problemen har tagit sig olika uttryck vid olika skolor. Vid vissa skolor har de 
kunnat överbryggas i takt med de nya erfarenheterna som har gjorts. Vid en 
skola, där två av den första generationens elevkoordinatorer blev anställda, har 
en av elevkoordinatorerna upp sig, medan den andra under lång tid var 
sjukskriven och senare gick in i en ny befattning. Här fanns det uppenbarligen 
ingen riktig organisatorisk beredskap och tanke med införandet av 
elevkoordinatorer vid skolan, vilket framgår av undersökningen i den första 
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delrapporten: Kompletterande kompetenser – mer än bara avlastning. Den ena fick en 
mycket tung arbetsbörda och fungerade mer som resurslärare än 
elevkoordinator, medan den andra elevkoordinatorn hamnade i ett vakuum där 
han inte riktigt förstod sitt uppdrag och mest ägnade sig åt att föra 
frånvarostatistik. 
 
Det faktum att problemen har varit uppenbara vid vissa skolor förtar inte 
intrycket av att elevkoordinatorerna överlag har kommit att bli ett välkommet 
inslag vid de skolor som har använt sig av möjligheten att rekrytera den nya 
befattningen. Det framgår inte minst genom att ett så stort antal skolor har 
rekryterat elevkoordinatorer under de två år som har passerat sedan 
befattningen lanserades. Samtliga av de 41 elevkoordinatorerna, som i dagsläget 
är fördelade över 27 grundskolor i Malmö, har tillsvidareanställningar. De flesta 
av dessa var under det första anställningsåret delfinansierade (50 procent) av 
statsbidrag för likvärdig skola. Därefter finansieras de helt av skolorna själva. 
Flera av skolorna har utökat antalet elevkoordinatorer och troligen kommer 
ytterligare skolor att anställa nya elevkoordinatorer som under hösten kommer 
att utgöra den tredje generationen som genomgår introduktionsutbildningen 
för kompletterande kompetenser vid Grundskoleförvaltningen i Malmö.  
 
Det är eleverna som är subjekt i elevkoordinatorernas arbete – som går ut på 
att stärka det sociala och relationella klimatet på skolan. Elevkoordinatorernas 
uppdrag innefattar i sig ett potentialorienterat förhållningssätt; utgångspunkten 
är att de ska bidra till att skolorna skapar bästa möjliga förutsättningar för 
eleverna att nå sin fulla potential. Detta sker i samarbete med andra 
personalkategorier där var och en har sina tydliga och väldefinierade funktioner 
att fylla.  
 
Till syvende och sist är det de enskilda medarbetarnas engagemang och patos 
som avgör ifall elevkoordinatorn gör skillnad i skolvardagen och det gäller 
naturligtvis framför allt för skolledningen. Om inte den genomsyras av 
engagemang och förmåga att entusiasmera, är det svårt för såväl lärare som 
elevkoordinatorer att uppbåda den kraft som krävs för att vända negativa 
utvecklingsspiraler. Det räcker dock inte med engagemang och patos. Det går 
inte att brinna fram en arbetsorganisation där de enskilda medarbetarna länkar i 
varandra och inte tvekar om vilken roll de har i organisationen. Det krävs 
också att tanken och idén med skolan är levande och legitim; det vill säga, den 
måste både vara genomarbetad, artikulerad, grundad i beprövad erfarenhet och 
förankrad i arbetslagen vid skolan. Om inte medarbetarna uppfattar den som 
legitim eller om de inte förstår poängen med den är risken stor att problemen 
hopar sig. En förutsättning för att elevkoordinatorerna ska lyckas i sitt uppdrag 
är därför att skolan bygger in den nya befattningen i skolans organisation och 
att de sker i dialog med övrig personal. Det måste finnas tydlighet, transparens 
och väl definierade ansvarsområden i organisationen som grundläggs i 
samarbete och dialog.  
 
Sammanfattningsvis kan följande konstateras mot bakgrund av resultaten i den 
här rapporten: 

 Den förberedande processen är viktig, liksom att det råder delaktighet 
från början i form av lokal samverkan vid skolorna. 
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 För att etablera befattningen krävs att skolledningen ger befattningen 
tydligt mandat, uppdrag och position i organisationen. 

 Det är av avgörande betydelse hur och i vilken utsträckning 
skolledningen har tänkt kring befattningens organisering och syfte i den 
egna verksamheten. 

 Resultaten i rapporten visar också på vikten av förståelse för det större 
sammanhanget och för hur skolverksamheten fungerar i relation till 
dess strukturer och traditioner, men också för på vilket sätt skolan 
behöver förändras för att möta samtiden. 

 Det är också viktigt att reflektera kring lärares uppdrag i förhållande till 
elevhälsa, relationer och sociala insatser; det uppdraget upphör 
nämligen inte även om det i hög grad professionaliseras genom 
införandet av elevkoordinatorer. 
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Genomförda möten, samtal, observationer och enkäter 

Samtal 

Elevkoordinatorer 
Lorensborgsskolan 2018-10-05, 2018-12-05, 2018-12-07. 
Fågelbacksskolan 2018-11-07. 
Hermodsdalsskolan 2018-10-16. 
Rörsjö Zenit 2019-01-19. 
Västra Hamnens skola 2019-03-15. 
Hermodsdalsskolan 2019-05-10. 

Lärare 
Lorensborgskolan 2018-12-07. 
Hermodsdalsskolan 2018-10-16. 
Hermodsdalsskolan 2019-05-10. 
Hermodsdalsskolan 2019-05-22. 

Skolledare 
Stenkulaskolan 2018-10-24. 
Slottstaden 2018-11-28. 
Lorensborgskolan 2018-12-05. 
Hermodsdalsskolan 2018-10-16. 
Fågelbacksskolan, 2019-01-30. 
Västra Hamnens skola 2019-03-15. 
Hermodsdalsskolan 2019-05-10. 

Kuratorer och andra 
Fågelbacksskolan 2018-11-07, 2018-11-28. 
Lorensborgskolan 2018-12-05, 2018-12-07. 

Enkäter 
”Arbetsfördelning - lärare, elevkoordinator och socialpedagog. Vem gör vad 
och varför?” Enkät till lärare, elevkoordinatorer och socialpedagoger. Har gått 
ut till 4 skolor under perioden december 2018 – februari 2019. (Se bilaga) 

Arbetsplatsträff 
Fågelbacksskolan 2018-11-07; 2019-02-06. 
 

Nätverksträffar och introduktionsutbildning för kompletterande 
kompetenser 
Intro VT och HT 2018. 
Nätverk VT 2019. 

Samtal med skolledare och kompetensförsörjningsenheten 
Fortlöpande under VT 2019. 
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Samtal och träffar med fackliga företrädare (Lärarförbundet, Lärarnas 
riksförbund och Sveriges akademikers centralorganisation) 
 
HT 2018 och VT 2019. 
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