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Abstract 

Title: A work organized with great amount of liberty - A qualitative study of school 

counsellors work with newly arrived immigrant students. 

 

Authors: Emelie Forsberg and Sara Raappana 

 

The aim of the study was to examine school counsellors experience of working with 

newly arrived immigrant students within the school’s organisation. Five school 

counsellors working in a municipality with many newly arrived immigrant students 

were interviewed in a qualitative study through a focus group discussion. The results 

were analysed using organisational theory and compared with previous research. 

Results showed that the school counsellors lacked explicit organisational routines in the 

work with newly arrived immigrant students, and that the counsellors worked 

independently but the guidelines from management were vague and changed on a 

regular basis. Linguistic confusion and interpretation issues were considered 

challenging. With more distinct control and structure from management a higher degree 

of consensus between different professions and other organisations would be made 

possible in working with newly arrived immigrant students. Finally, school counsellors 

contribution on how to include students and how collaboration could be improved were 

discussed. 
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Sammanfattning 

Titel: Ett arbete organiserat med stor frihet- En kvalitativ studie om skolkuratorers 

arbete med nyanlända elever 

 

Författare: Emelie Forsberg och Sara Raappana 

 

Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelse av arbetet med 

nyanlända elever inom skolans organisation. Fem skolkuratorer som arbetar i en 

kommun med många nyanlända elever intervjuades i en kvalitativ undersökning genom 

en fokusgruppsdiskussion. Resultatet har analyserats med hjälp av organisationsteori 

och har jämförts med tidigare forskning. Resultatet visade att skolkuratorerna i denna 

undersökning saknar tydliga rutiner från organisationen i arbetet med nyanlända elever. 

Kuratorerna arbetar självständigt och har diffusa riktlinjer från ledningen som ändras 

regelbundet. Språkförbistringar och problematik i samband med tolk anses utmanande. 

Genom en tydligare styrning och struktur från ledningen skulle en högre grad av samsyn 

mellan olika professioner och andra organisationer möjliggöras i arbetet med nyanlända 

elever.  Avslutningsvis diskuteras skolkuratorernas möjligheter att bidra till att 

inkludera elever och hur samverkan skulle kunna förbättras. 

 

Nyckelord: nyanlända, organisationsteori, skolkurator, samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Tack till de skolkuratorer som tagit av sin tid och ställt upp att dela med sig av sina 

erfarenheter. 

 

Tack till vår handledare Inger Linblad som kommenterat, väglett och hjälpt oss vidare i 

arbetet. 

 

Vi ansvarar båda för uppsatsens samtliga delar. Båda närvarade vid 

fokusgruppsdiskussionen och vi transkriberade halva var. Vi har delat upp det skriftliga 

arbetet och sedan gått igenom och reviderat det skrivna materialet tillsammans. 

 

 

Gävle, juni 2019. 

Emelie Forsberg och Sara Raappana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledande kapitel ..................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................ 1 

1.2 Relevans för socialt arbete och avgränsningar ............................... 3 

1.3 Problemformulering .......................................................................... 3 

1.4 Syfte och frågeställningar ................................................................. 4 

1.5 Begreppsförklaringar ........................................................................ 4 

1.6 Uppsatsens disposition ....................................................................... 5 

2. Tidigare forskning ................................................................................... 6 

2.1 Litteratursökning ............................................................................... 6 

2.2 Samverkan .......................................................................................... 6 

2.3 Kommunikation ................................................................................. 7 

2.4 Resurser .............................................................................................. 7 

2.5 Metoder och målsättningar ............................................................... 8 

2.6 Diskussion om tidigare forskning ..................................................... 9 

3. Teorianknytning .................................................................................... 11 

3.1 Organisationsteori ........................................................................... 11 

3.2 Gräsrotsbyråkrater ......................................................................... 12 

3.3 Handlingsutrymme .......................................................................... 12 

3.4 Samverkan ........................................................................................ 13 

3.5 Domän ............................................................................................... 14 

3.6 Tillämpning av teori ........................................................................ 14 

4. Metod ...................................................................................................... 15 

4.1 Forskningsdesign ............................................................................. 15 

4.2 Förförståelse ..................................................................................... 15 

4.3 Tillvägagångssätt - fokusgruppsintervju ....................................... 16 

4.4 Analysverktyg ................................................................................... 17 

4.5 Uppsatsens trovärdighet ................................................................. 18 

4.6 Metoddiskussion............................................................................... 18 

4.7 Etik .................................................................................................... 19 

5. Redovisning av empiri .......................................................................... 21 

5.1 Kommunikation i organisationen och med elever ........................ 21 

5.2 Mål och metoder – lika för alla ...................................................... 22 

5.3 Kulturella skillnader leder till nya utmaningar ........................... 25 

5.4 Organisatoriska villkor och förändringar ..................................... 26 

5.5 Samverkan internt och med socialtjänsten ................................... 28 

5.6 Resurser anpassade för arbetet med nyanlända barn. ................ 30 

6. Analys av empiri .................................................................................... 33 

6.1 Handlingsutrymme i organisationen ............................................. 33 

6.2 Organisatorisk struktur och samverkan ....................................... 34 

6.3 Kunskap och kommunikation för att bygga relationer ............... 37 



 

 

7. Diskussion och slutsatser ...................................................................... 39 

7.1 Organisatoriska förutsättningar och nya utmaningar ................. 39 

7.2 Skolkuratorer och inkludering ....................................................... 40 

7.3 Förslag på fortsatt forskning .......................................................... 41 

Referenslista ............................................................................................... 43 

Bilaga 1 ....................................................................................................... 47 

Bilaga 2 ....................................................................................................... 49 

Bilaga 3 ....................................................................................................... 51 
 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledande kapitel 

1.1 Bakgrund 

I början av 2000-talet sökte omkring 30 000 personer asyl i Sverige varje år. Denna 

siffra ökade kraftigt mellan åren 2012–2015 och under 2015 var antalet asylsökande det 

högsta någonsin. Hela 160 000 människor sökte asyl i Sverige 2015 (SCB, 2019). Av de 

160 000 människorna var 70 000 barn och ungdomar (Unicef, 2019). Många barn som 

söker asyl kommer ensamma och 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och 

ungdomar asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016). Nyanlända barn omfattas till stor del 

av samma rättigheter som barn som redan bor i Sverige. En av de rättigheterna är rätten 

att gå i skolan (Migrationsverket, 2018). Det är kommunerna som har ansvaret och ska 

se till att asylsökande barn och ungdomar får gå i skolan på samma villkor som alla 

andra barn i kommunen. Detta gäller både förskola, grundskola och gymnasiet. Många 

skolor är kommunala och strukturerade som en hierarkisk organisation. I en hierarkisk 

organisation finns en tydlig arbets- och ansvarsfördelning och tydliga normer och regler 

för beteendet i organisationen (Svedberg, 2012).  

  

I och med att nyanlända barn och ungdomar har rätt till att gå i skolan kommer många i 

kontakt med skolans värld och med elevhälsan på skolan. Enligt skollagen ska det 

finnas en elevhälsa på alla skolor och skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma 

elever som har svårigheter (D-Wester, 2005). Elevhälsan på en skola utgörs av olika 

professioner som tillsammans ska omfatta omvårdnadskompetens samt medicinska, 

psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser. Det utgörs ofta av en 

rektor/biträdande rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog samt en 

yrkes- och studievägledare. Elevhälsan har till uppgift att arbeta förebyggande samt 

tillhandahålla olika stödinsatser efter elevernas behov (ibid). Enligt 25 § skollagen (SFS 

2010:800), ska alla skolor ha tillgång till en kurator. Skolkuratorer arbetar både på 

individ-, grupp- och samhällsnivå. Det handlar om direkt elevarbete samt indirekt 

förebyggande arbete. Skolkuratorns arbete kan vara väldigt varierande, men kuratorn 

har som huvuduppdrag att se elever i deras hela sammanhang för att kunna avgöra vilka 

insatser som de kan behöva för att klara av skolan och vardagen (D-Wester, 2005). 

Förändringsarbete är något centralt i socionomens kompetens och som skolkurator har 

socionomen möjlighet att påverka och förändra skolan som organisation. Samverkan är 

också något centralt för skolkuratorer, vilket gör att det är viktigt att som skolkurator 
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kunna samverka med andra professioner inom skolan men också med andra aktörer 

utanför skolsystemet ex. polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter (ibid.). 

 

Vi har valt att använda oss av begreppet ”nyanlända” i uppsatsen då vi främst vill belysa 

hur arbetet med barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och börjat skolan 

fungerar. Enligt regeringens proposition “Utbildning för nyanlända elever – mottagande 

och skolgång” ska med en ”nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och 

som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin 

utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En 

elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet” (Prop. 

2014/15:45, s. 1). 

  

I samband med att mängden nyanlända ökat kraftigt de senaste åren skapas nya 

utmaningar för alla professioner i skolan och speciellt för skolkuratorer (Storlie & Jach, 

2012). Alla nyanlända barn genomgår en process för att skapa ett nytt fungerande liv. 

Vägen till att hitta ett sammanhang i ett nytt land inbegriper att hitta nya sociala 

nätverk, nya vänner och att lära sig de sociala koder som gäller i samhället (Ascher, 

2014). Dessutom medför det utmaningar att lära sig ett nytt språk. Detta är en 

tidskrävande process. Att utveckla ett vardagsspråk som fungerar med kamrater är en 

sak, men att sedan kunna fungera fullt ut i skolan, producera egna texter etc. tar ännu 

längre tid (Otterup, 2014). 

  

Många av de nyanlända eleverna är barn och ungdomar som har tvingats fly från sitt 

hemland och överge sina hem utan vetskap om de någonsin kan återvända igen. De har 

fått uppleva separationer, förluster och uppbrott. En del av dem har också fått uppleva 

lindriga eller svåra trauman i hemlandet eller under flykten till Sverige. Det kan handla 

om separationer från familjemedlemmar, övergrepp, våld och att behöva leva med en 

ständig rädsla på flykten (Unicef, 2007). Dessa barn har också en ökad risk för att 

drabbas av beteendestörningar och posttraumatiska stressymptom. Många av familjerna 

som upplevt trauman i hemlandet eller under flykten känner också en rädsla inför 

myndigheter och auktoriteter när de kommer till Sverige (Rädda barnen, 2008). En stor 

del av de nyanlända barn som kommer till Sverige har föräldrar som själva har en 

begränsad eller ingen skolgång alls bakom sig innan de kom till Sverige. Vissa är också 

analfabeter, vilket betyder att de saknar kunskapen att kunna läsa (Duek, 2017). Skolan 
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som system är relativt okänt för vissa nyanlända familjer då skiljer sig från skolsystemet 

i deras hemland. 

 

Det finns även andra utmaningar i samband med ökningen av nyanlända. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett världsomfattande problem som både drabbar 

flickor och pojkar. De drabbade straffas genom våld av psykologisk, social eller fysisk 

karaktär på grund av att familjens heder anses kränkt. Begreppet heder innebär att varje 

persons beteende i en familj påverkar hela släktens heder eller rykte (Brottsofferjouren, 

2019). Fenomenet är något som förekommer i många olika kulturer och religioner 

(NCK, 2019). Som skolkurator har du en skyldighet att anmäla om det finns misstanke 

kring att ett barn far illa. Misstänker man att ett barn utsätts för hedersrelaterat våld eller 

förtryck har man skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten samt erbjuda barnet stöd 

(Bris, 2019). 

 

1.2 Relevans för socialt arbete och avgränsningar 

Många av de skolkuratorer som arbetar ute på skolorna har en socionomutbildning och 

en av de främsta arbetsuppgifterna består av att se till alla elevers sociala situation. 

Skolkuratorn agerar som socialarbetare inom skolans organisation och bidrar med sin 

unika kompetens (D-Wester, 2005). Skolkuratorn agerar också ofta som en brygga 

mellan skolan, socialtjänsten och andra aktörer. Vi har därför valt att fokusera på 

skolkuratorns arbete i denna uppsats. 

 

Inom elevhälsoteamet på skolorna arbetar flera olika professioner. I vår uppsats kommer 

vi inte att gå in på skolsköterskan, psykolog, specialpedagog, studievägledare eller 

skolläkarens roll i elevhälsoteamet. Vi valde att enbart fokusera på skolkuratorernas 

arbete med relevans för socialt arbete. I och med den ökade andelen asylsökande 2015 

ville vi också fokusera på skolkuratorernas arbete med nyanlända elever.  

 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt från ovanstående bakgrund vill vi undersöka hur skolkuratorer 

arbetar med nyanlända samt vilka resurser, målsättningar och metoder som finns inom 

organisationen. Vi vill i uppsatsen också fokusera på vilka förutsättningar det finns för 

kommunikation och samverkan i arbetet med nyanlända. 
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers upplevelser och förutsättningar i 

arbetet med nyanlända elever inom skolans organisation. För att besvara syftet ställs 

följande frågeställningar: 

 

  

• Vilka resurser, mål och metoder används i arbetet med nyanlända elever? 

• Hur upplever skolkuratorerna förutsättningarna för kommunikation och 

samverkan i arbetet? 

• Vilka aspekter upplever skolkuratorer som extra utmanande? 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

För att underlätta för läsaren redovisas och definieras här nedan uppsatsens centrala 

begrepp. 

 

Skolkurator, kurator, socionom och informant: Vi har valt att använda termerna 

skolkurator, kurator, socionom och informanter för att benämna den yrkesgrupp vi 

intervjuat. 

  

Elevhälsan: Enligt 25 § skollagen (SFS 2010:800), ska det finnas en elevhälsa på alla 

skolor. Elevhälsan innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser och insatser. Elevhälsans uppgift är främst att arbeta 

förebyggande och främjande. 

 

Institutionell logik: Föreställningsramar för vad som är ett lämpligt beteende som 

grundar sig på kultur och sociala interaktioner (Johansson & Grape, 2006, Jarl, Blossing 

& Andersson, 2017). Formas genom regelverk, önskemål, förväntningar, målsättningar 

och förutsättningar (Grape 2006). 

  

Organisatoriskt fält: Avgränsar det område där flera olika organisationer bedriver 

liknande arbete (Grape, 2006). 
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Legitimitet: Behörighet att agera inom ett organisatoriskt fält ges genom 

organisationens formella lagar, policys och arbetsbeskrivningar men även genom 

informella normer och värderingar (Jarl m.fl. 2017). 

  

1.6 Uppsatsens disposition 

I det första inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund, problemformulering, 

syfte och frågeställningar, avgränsningar samt begreppsdefinitioner. Andra kapitlet 

inleds med att visa hur litteratursökningen gått till och därefter redovisas tidigare 

forskning som är adekvat för uppsatsen och en diskussion förs om densamma. Tredje 

kapitlet redovisar teoretiska utgångspunkter; varför teori och begrepp valts ut och hur de 

kommer användas i uppsatsen. Fjärde kapitlet redogör för forskningsdesign, författarnas 

förförståelse, metodval, urvalsförfarande, datainsamling, etiska övervägande, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. I femte kapitlet redogör vi för vårt 

undersökningsresultat och analys. I sjätte kapitlet ges en övergripande sammanfattning 

samt uppsatsens slutdiskussion som följs av förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Litteratursökning 

För att söka fram litteratur och tidigare forskning har vi utgått från olika databaser med 

relevans för socialt arbete. Databaserna Discovery, ERIC, SocIndex och SwePub har 

använts för att söka efter både engelska och svenska forskningsstudier. De engelska 

sökorden var immigrants, refugees, multicultural, organization, school counselors och 

social work. Det svenska sökordet var skolkurator. Vi har även använt oss av Google 

och böcker för att bredda sökningen efter tillämpliga studier och relevant forskning. 

Våra inklusionskriterier i urvalet av forskningsstudier utgick från att vi ville finna 

undersökningar och forskning som främst berörde skolkuratorers arbete med nyanlända 

eller personer med en annan kulturell bakgrund än ursprungsbefolkningen samt att vi 

ville fokusera på organisatoriska frågor. Ett annat inklusionskriterie var att fokusera på 

barn och ungdomar. Ytterligare sållning gjordes genom att läsa studiernas abstracts. På 

detta sätt kunde vi relativt snabbt få fram studier som är relevanta för uppsatsen. De 

studier som vi valt ut som en grund för vårt arbete presenterar vi som fyra teman: 

samverkan, kommunikation, resurser och metoder/målsättningar. Dessa teman har 

utarbetats med hjälp av tidigare forskning och centrala begrepp inom 

organisationsteorin. 

 

2.2 Samverkan 

För att förstå förutsättningarna för samverkan inom skolhälsan är det bra att känna till 

vad tidigare forskning säger i denna fråga. Coker, Henry och McNab (2005) visar på 

rekommendationer för att uppnå en god samverkan. Första steget är att upprätta ett 

samordnat skolhälsoteam och fördela ledarskapet bland dem. Därefter behöver man 

upprätta ett schema för befintliga resurser och uppdatera detta fortlöpande samt 

fastställa gemensamma bedömningsgrunder, tillhandahålla personalutveckling och 

arbeta förebyggande. Åsa Backlund (2007) visar på att skolkuratorer saknar en tydlig 

egen teknologi som tydligt avgränsar arbetet mot andra yrkesgrupper. Flera olika 

yrkesgrupper i skolan utför skolsociala arbetsuppgifter, kring dessa kan det ibland 

uppstå olika typer av domänkonflikter. Avhandlingen visar vidare att elevvården idag 

förväntas arbeta mycket indirekt, som ett stöd till lärarna. Storlie och Jach (2012) menar 

att det är viktigt att personalen, de olika professionerna, på skolan samarbetar för att se 

helheten runt migranterna. Det finns dock många skolkuratorer som också känner sig 
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exkluderade från den pedagogiska arenan, vilket gör att det kan vara svårt att samarbeta 

med andra professioner inom skolan (Hylander, 2011). 

 

2.3 Kommunikation 

God kommunikation är grunden för att kunna samverka och utföra sina arbetsuppgifter 

på ett tillfredsställande sätt. Tidigare forskning visar att det kan vara svårt för 

personalen att regelbundet hitta tid att samtala för att kunna koordinera arbetet och 

samarbeta kring elevernas behov och involvera familjer eller andra samhällstjänster i 

skolhälsan i dagliga verksamheten på en skola (Coker m.fl. 2005). Där skolkuratorer 

arbetar deltid på skolan kan även det bidra till tidsbrist och en dålig tillgänglighet för 

samarbete (ibid.). Det är viktigt för elevhälsan att skolkuratorerna bygger goda 

relationer till nyanlända elever och deras familjer. Ett första steg att nå detta mål är att 

ställa rätt frågor (Francis, Haines & Nagro, 2017). Många professionella inom skolan 

känner att de saknar kunskap för att kunna göra detta på ett bra sätt. Artikeln visar 

vidare vikten av att förstå skillnaden mellan västvärldens individualistiska och 

materialistiska synsätt och andra kulturers grupporienterade samhällen med en andlig 

inriktning. Detta för att kunna kommunicera på ett sätt som når fram till den man talar 

med och undvika missförstånd (ibid.). 

 

Mängden av migranter skapar unika utmaningar för samtliga professioner i skolorna, 

där inräknat skolkuratorer. Många av eleverna har inte själv valt att emigrera utan 

beslutet har varit föräldrarnas. Upplevelsen av kulturella olikheter, rädsla för utvisning 

och begränsade möjligheter till högre utbildning och sysselsättning är gemensamma. 

Inom skolan kan hinder som migranter möter minskas när skolkuratorer och 

studievägledare arbetar tillsammans för att upprätthålla social rättvisa (Storlie & Jach, 

2012). Detta är något skolkuratorer måste förhålla sig till både i den direkta 

kommunikationen med eleverna men även i samarbetet med kollegor. 

  

2.4 Resurser 

Skolan är har en nyckelroll när det gäller att arbeta hälsofrämjande med unga. Dels för 

att de spenderar så stor del av sin tid i skolan men även för att hälsa och utbildning är 

nära sammanlänkade (Suhrcke & de Paz Nieves, 2011) Resurser i detta sammanhang 

kan ha många former. Ekonomiska, materiella, såväl som personaltäthet, kunskap, 

legitimitet och tid. Åsa Backlunds (2007) doktorsavhandling avser att beskriva och 
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analysera det elevvårdande arbetets resurser, organisering och praktik på skolnivå. 

Resultaten från den första delstudien visade att skolornas resurser för elevvård varierar 

mycket och att organisatoriska och omgivande omständigheter hade betydelse för 

skolornas resurstillgång. Doktorsavhandlingen väcker viktiga frågor bland annat, finns 

resurser anpassat för att fylla behoven hos nyanlända? 

  

Dagens samhälle förändras snabbt vilket är något kuratorer måste ha förståelse för och 

förhålla sig till i det dagliga arbetet. För att bygga upp en medvetenhet om klientens 

socioekonomiska och politiska värld och mångkulturell förståelse behövs träning 

(Bemak & Hanna, 1998).  Det är också viktigt att skolkuratorerna hela tiden utvecklar 

sin kompetens och anpassar sig till de metoder som finns för att kunna arbeta med bland 

annat nyanlända elever (DeCino, Strear & Olson, 2018). Många skolkuratorer upplever 

dock att de saknar kompetens för att arbeta med nyanlända (Çetin, Gül & Erol 2018, 

Carey, Reinat & Fontes 1990). Resursberoende perspektivet medför en anpassning till 

bland annat institutionella regler för att befästa och bevara sin legitimitet i 

organisationen, vilket är en viktig resurs för skolkuratorer (Meyer & Rowan, 1977). 

 

2.5 Metoder och målsättningar 

Det har tidigare visats på att skolkuratorer inte har någon egen teknologi i utförandet av 

sitt arbete, men Cristine Isaksson (2016) menar att skolkuratorer arbetar med 

väletablerade metoder varav den mest framträdande är systemteori. Det framkommer 

dock att riktlinjer för skolkuratorns yrkesroll är oklara vilket medför ett stort behov att 

få uppbackning av andra professioner för att kunna utföra sitt arbete. Även om lärare 

och kuratorer är eniga om vikten av socialt arbete i skolan går meningarna isär när det 

gäller hur detta ska genomföras i praktiken. Det framkommer även att skolkuratorerna 

arbetar mycket med lärare, många gånger mer än med eleverna, bland annat genom att 

ge lärare informella råd. Skolkuratorer upplever ofta att det kan vara svårt att hitta en 

balans mellan att arbeta förebyggande och ta hand om akuta situationer som uppstår 

(Lee, 2012). 

 

När man i Sverige jämförde åtta skolor med likvärdiga förutsättningar blev det klart att 

det finns tydliga skillnader mellan skolorna (Jarl m.fl. 2017). De framgångsrika 

skolorna har stabila värderingar runt gemensamma arbetssätt och elevernas resultat. I de 

andra skolorna sker arbetet mer individuellt utifrån diffusa värderingar. Personalen på 



 

9 

 

skolor med sämre resultat hänvisar ofta till elevernas bakgrund som orsak till de dåliga 

resultaten. Studien visar att det är möjligt för alla skolor att höja kvaliteten genom att 

organisera sig på det sätt som de framgångsrika skolorna gjort (ibid). Barn i skolåldern 

tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan vilket gör att den har en avgörande del 

och ett stort ansvar för nyanlända barns trivsel och hälsa. En fungerande och trygg 

vardagsmiljö, som skolan är en betydande del av, är viktigare för traumatiserade 

flyktingbarn än högspecialiserad psykiatrisk behandling (Malmström, 2006). Förutom 

tryggheten från föräldrarna anger barn, som genomgått en asylprocess, själva att det är 

skolan som är den näst viktigaste faktorn för att må bra. Skolan ger barnen en struktur i 

vardagen, en tillhörighet och viktig utbildning (Ascher & Mellander, 2010). 

 

Det går inte direkt att jämföra forskning från olika länder eftersom förutsättningarna för 

skolkuratorerna ser olika ut både rent praktisk och lagmässigt. Det är ändå relevant att 

titta på hur andra länder arbetar i dessa frågor för att kunna se om det finns metoder som 

kan vara aktuella och fungera på flera platser och i olika kontexter. I Spanien är 

användningen av klinisk interventionsmodell utbredd för att komma till rätta med 

problem som involverar nyanlända. Det finns ingen etablerad samverkan utan 

samarbeten med lärare och andra administratörer, socialarbetare, familjer etc utformas 

för att genomföra anpassade samarbeten för det enskilda fallet (Gonzalez-Falcon, 

Coronel-Llamas & Ignacio Correa-Garcia, 2016). Storlie och Jach (2012) visar att det är 

viktigt att identifiera sårbarhets och skyddsfaktorer samt vidta olika åtgärder för att 

stegvis förbättra inom mikro, meso, exo och makrosystemet runt nyanlända ungdomar. 

Jaladin (2017) menar att det är viktigt att öka kuratorers medvetenhet och förståelse om 

mångfald och mångkulturella frågor i den malaysiska kontexten för att förbättra deras 

arbete. Eftersom den stora vågen av invandring hade sin kulmen 2015 är det intressant 

att se om dessa metoder och målsättningar som finns i tidigare forskning är verktyg och 

mål som finns i svenska skolor 2019, när det kommer till arbetet med nyanlända. 

  

2.6 Diskussion om tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att skolan som organisation och dess utformning är av stor 

betydelse för nyanlända elevers välbefinnande, hälsa och förutsättningar för en gynnsam 

utveckling i det nya samhället. Samverkan är något centralt inom skolkuratorns roll och 

att det är viktigt att skolkuratorn tillsammans med andra professioner samverkar, 

speciellt i arbetet med nyanlända. Flera studier påvisar vikten av samverkan både inom 
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och utanför skolan, samtidigt som många skolkuratorer känner sig exkluderade inom 

skolans pedagogiska arena. I samband med samverkan belyses också vikten av god 

kommunikation mellan de olika professionerna inom skolan samt vikten av att skapa en 

god kommunikation och relation till de nyanlända och deras familjer. Det finns 

forskning som pekar på att det många gånger inte finns tillräckligt med tid eller kunskap 

för att skapa en god kommunikation. 

 

Forskningen uppmärksammar också att det tillkommer en hel del nya utmaningar i 

samband med ökningen av nyanlända elever i skolorna, vilket berör alla professioner 

inom skolan. På grund av detta är det då viktigt att skolkuratorerna har de resurser som 

behövs i arbetet med nyanlända. Vilka resurser som finns till förfogande för 

skolkuratorn varierar och beror på organisatoriska omständigheter på skolorna. 

Eftersom vi också lever i ett föränderligt samhälle är det viktigt att skolkuratorerna 

ständigt uppdaterar sig och anpassar sig till det rådande och nya metoderna i arbetet 

med nyanlända. Det är tydligt att skolkuratorns roll ibland kan upplevas som diffus 

eftersom de länge saknat en egen teknologi i arbetet, men på senare tid har bland annat 

systemteori blivit ett vanligt verktyg i det dagliga arbetet.  

 

Vi har funnit att det finns en hel del forskningsstudier som belyser organisation, 

skolkuratorer och nyanlända var för sig men med kombinationen av dessa finns relativt 

lite forskning. Därför anser vi det viktigt att söka mer kunskap inom detta specifika 

område. Vi har använt tidigare forskning i vår uppsats för att visa på likheter och 

olikheter med vår studies resultat och även ställt det i relation till teoretiska begrepp för 

att kunna analysera materialet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 
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3. Teorianknytning 

Valet av teori grundar sig i huvudsak på teorier som vi funnit under sökningar av 

tidigare forskning (jmf Backlund, 2007; Isaksson, 2016). Valda teorier och efterföljande 

begrepp bildar tillsammans ett analytiskt ramverk som hjälper till att lyfta fram och 

belysa skolkuratorers förutsättningar och upplevelser av arbetet med nyanlända elever. 

De valda teorierna och begreppen organisationsteori, nyinstitutionell organisationsteori, 

gräsrotsbyråkrat, handlingsutrymme, samverkan och domän kommer förklaras nedan 

liksom hur dessa används som analysverktyg i uppsatsen. 

 

3.1 Organisationsteori 

Den teori som används i denna studie är organisationsteorin. Organisationens struktur, 

olika regler och den gemensamma kunskap som finns hos de anställda är avgörande för 

att skolkuratorerna ska kunna genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. De 

anställdas handlingar och beslut påverkar organisationen och hur den utformas. I 

organisationen är syften, målsättningar och resurser viktiga komponenter. Beroende på 

de specifika arbetsuppgifterna som finns krävs att organisationen ger de anställda 

relevant kunskap (Svedberg, 2012). För att nyansera ytterligare kommer vi fokusera på 

nyinstitutionell organisationsteori. Denna teori lyfter fram särkopplingar mellan den 

formella strukturen i organisationen och vad som faktiskt görs i praktiken. Legitimitet 

för ett visst handlande är socialt och kulturellt beroende. Organisationen anpassar sig 

efter institutionella regler eftersom dessa ger ökad legitimitet (Johansson, 2006). 

Organisatoriska förändringar kan vara av både en social karaktär som uppstår när 

aktörer regelbundet samverkar och en anarkistisk karaktär som är beroende av vilken 

som för tillfället har den största legitimiteten på ett institutionellt plan (Jonsson, 2006). 

Kraven på förändring kan komma från flera håll. Det kan vara omgivningens krav tex. 

myndighetsbeslut eller förändring av socio-kulturella villkor eller krav från skolans 

ledning tex bestämmelser från skolförvaltningen. Det kan även komma inifrån vilket är 

ett resultat av den utveckling som sker i interaktionen mellan olika anställda när de 

bygger upp och lär av varandras erfarenheter.  Krav på förändringar kan även vara ett 

resultat av samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan skolor (Larsson & 

Löwstedt, 2014). 
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3.2 Gräsrotsbyråkrater 

Gräsrotsbyråkrater har en relation med klienten men även med organisationen i fråga. 

Detta medför också ett ansvar gentemot både klient och organisationen. Arbetet 

inbegriper en hög grad av ovisshet och situationsanpassade lösningar som många gånger 

medför en stor frihet. Vilket kan göra att det är svårt att definiera vad som är bra och 

dåligt (Lipsky, 1980). En handling som från organisationens sida anses självklar och 

rationell kan vara obegriplig och irrationell i mötet mellan gräsrotsbyråkaraten och 

klienten (Svensson, 2008). Gräsrotsbyråkrater anpassar sig efter institutionella regler, 

för att det är det som är det för givna tagna och vad som anses rätt och riktigt, men även 

för att det belönas med ökad legitimitet vilket är en viktig resurs för yrkesutövningen i 

praktiken (Johansson, 2006).  

 

3.3 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet uppstår mellan organisationen och klienten. Handlingsutrymmet 

går att utnyttja på många sätt och det handlar om hur socialarbetaren väljer att hantera 

situationen, då det finns mycket frihet, men under ansvar. Socialarbetare 

handlingsutrymme begränsas av organisationen socialarbetaren företräder. 

Organisationen sätter upp ramar för yrkesutövares uppdrag. Lagar, normativa och 

moraliska aspekter spelar också en avgörande roll i socialarbetaren möjligheter att 

sammanfoga individens behov med organisationens uppdrag för att kunna göra att båda 

parter kan bli nöjda (Svensson, Johnsson, & Laanemets, 2008). Organisationen är oftast 

den som formar handlingsutrymmet, då uppdragen avgör hur stort utrymmet för den 

enskilda socialarbetaren är. Men även faktorer som rutiner, professionella tolkningar, 

traditioner samt individuella faktorer hos socialarbetaren och klienten och interaktionen 

dem emellan påverkar utrymmet (ibid.). Legitimitet och trovärdighet utgår från 

omvärldens föreställningar och är en förutsättning för att skapa handlingsutrymme 

(Ineland, 2006). Handlingsutrymmet ökar respektive minskar beroende på hur konkret 

ideérna är. Abstrakta idéer är omtolkningsbara vilket medför ett stort 

handlingsutrymme. Idéerna omformas av olika aktörer från olika organisatoriska fält. 

När idéerna konkretiseras kommer kravet på kopiering och förväntningar på likriktning 

mellan olika organisatoriska fält (Jonsson, 2006). 
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3.4 Samverkan 

Samverkan kan förklaras som, samordnande aktiviteter som sker mellan olika 

professioner. Samverkan kan delas in i fyra olika kategorier beroende på verksamhetens 

uppbyggnad. 1. Multiprofessionella team avser ett team där det ingår flera olika 

yrkesgrupper. Rollerna är tydliga och avgränsade, alla bidrar med sin specifika expertis 

och kunskap och fokus riktas mot uppgiften som ska utföras. 2. Interprofessionellt team, 

här förutsätter man att resultat i arbetet kräver gemensamma ansträngningar. 

Yrkesrollerna är specialiserade men här krävs en hög grad av kommunikation, 

samordning, planering och samspel för att uppnå ett delat ansvar och arbete med en 

gemensam målsättning.  3. Transprofessionellt team kännetecknas av att de 

kompletterar och berikar varandra. Här finns en hög grad av beroende mellan varandra. 

Yrkesspecifik kompetens utvecklas fortlöpande samtidigt som man lär sig nya 

kunskaper mellan yrkesgrupperna. Det finns ett stort mått av integration och intensitet i 

samarbetet. 4. Professionsupplöst team kännetecknas av att alla gör allting. 

Yrkesrollerna suddas ut och kan till och med försvinna helt (Svensson m.fl. 2008). För 

att ett samverkansprojekt lyckas är det viktigt att alla deltagaren redan från starten har 

en gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar samt att en gemensam 

metod för att utveckla samarbetet finns. Även mål, principer, etiska förhållningssätt bör 

noga diskuteras före verksamhetens uppstart. Yttre betingelser såsom organisatoriska 

och resursmässiga förutsättning samt inre betingelser såsom personalens motivation och 

deras upplevelser av det som sker i samarbetet ska vara uppfyllda för att det ska bli en 

god samverkan (ibid.). 

 

Det utmärkande för människobehandlande organisationer är att det parallellt 

förekommer samverkan mellan människor och samverkan mellan staten och individen 

(Svensson m.fl. 2008). I dessa interaktioner påverkas och formas både individens 

självbild och dennes uppfattning om det sociala sammanhanget. Som socialarbetare 

interagerar man med människor i många olika livssituationer vilket underlättas av att 

man försöker bygga upp en positiv atmosfär och använder sitt handlingsutrymme till att 

ge klienterna möjligheter (ibid.). 
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3.5 Domän 

Organisatorisk domän är ett viktigt begrepp som används för att studera och analysera 

olika organisationer när de samarbetar med varandra. Den lyfter fram hur de olika 

organisationerna samarbetar och varför de handlar som dem gör och ger en förståelse 

för svårigheter och motsättningar som kan uppstå mellan olika grupper (Hasenfeld, 

2016). Motsättningar är ofrånkomliga när olika professioner ska samarbeta praktiskt 

eftersom de i grunden har olika perspektiv, styrs av olika mål, regler och resurser. 

Istället för att se varandra som samarbetspartners som har samma syfte och beroende av 

varandra för att nå sina mål uppstår istället ofta konflikter om vem som har 

tolkningsföreträde och rätten att styra arbetet. Men för att lösa komplexa frågor kan man 

se att kompromissvilja finns och att det görs gemensamma ansträngningar för att på ett 

effektivt sätt kunna lösa uppgiften (ibid.). 

 

3.6 Tillämpning av teori 

Vi har valt ut organisationsteoretiska begrepp och med hjälp av dem skapat en 

referensram för att ge en bild av både de formella och de informella delarna av 

organisationen. Vi har använt ett flertal begrepp från olika teorier för att få ett bredare 

perspektiv och har på så vis försökt att ge en större helhetsbild av det dagliga arbetet ute 

i skolorna. Begreppet gräsrotsbyråkrat används för att belysa skolkuratorernas roll och 

handlingsutrymme i organisationen. Samverkan tillämpas för att visa på vilka olika 

typer av samverkan som finns samt hur det kan påverka förutsättningarna för 

skolkuratorns arbete. Begreppet domän används för att belysa hur svårigheter och 

motsättningar kan uppstå mellan olika grupper samt hur man kan uppnå enighet i 

samverkan.    
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4. Metod 

4.1 Forskningsdesign 

Vi har gjort en kvalitativ studie. Detta arbete har inspirerats av Backman (2016), som 

beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som ett sätt att undersöka hur individen 

tolkar och formar sin verklighet. Därför ansåg vi att denna forskningsdesign var relevant 

för att belysa skolkuratorers erfarenheter och upplevelse av sitt arbete med nyanlända 

elever. I arbetet med uppsatsen har vi följt den kvalitativa forskningsprocessen, där 

forskaren utgår från en frågeställning för att sedan gå vidare och gör en 

litteraturgranskning för att få en bild av kunskapsläget. Nästa steg blir att göra en 

tydligare avgränsning genom att specificera syfte och frågeställningar med 

undersökningen. Därefter väljs metod och urval för att genomföra en observation som 

sedan analyseras och rapporteras. Denna process ger upphov till ett stort mått av 

flexibilitet och ger utrymme för många olika variationer. Det är inte ovanligt att flera 

moment pågår samtidigt och i interaktion med varandra (ibid.). I linje med detta gjorde 

vi ett förarbete genom att granska tidigare forskning för att därefter formulera syfte och 

frågeställningar. Vi genomförde en fokusgruppsdiskussion med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide. Resultaten från empirin har analyserats med hjälp av 

organisationsteori och har jämförts med tidigare forskning som presenteras i en skriftlig 

rapport.  

 

4.2 Förförståelse 

Vi som är författare till denna uppsats har olika förförståelse kring ämnet. En av 

författarna gjorde sin praktik på en skola som kurator och har sedan dess fortsatt att 

arbeta deltid inom yrket, vilket gör att hon har viss kunskap om ämnet. Denna 

förförståelse skulle kunna göra att författaren drar egna slutsatser baserade på egna 

erfarenheter. Den andre författaren däremot har inte har några tidigare erfarenheter. Hon 

kan inte komma ihåg någon kontakt med skolkurator under den egna skolgången eller 

senare i livet. Detta skulle kunna göra att viktig information förbises när det kommer till 

hur denna typ av arbete fungerar rent praktiskt ute i skolorna. Vi har ändå båda varit 

tvungna att fördjupa våra kunskaper inför detta arbete. Vi har läst in oss på ämnet 

genom tidigare forskning och böcker som behandlar organisationsteorier, skolkuratorns 

yrkesroll och uppgifter samt om nyanlända. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan 

påverka studien, men vi tänker oss att våra olika erfarenheter kan komplettera varandra i 
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det här fallet. Vår ambition har varit att genomföra studien på ett så objektivt sätt som 

möjligt.  

 

4.3 Tillvägagångssätt - fokusgruppsintervju  

Vi har undersökt skolkuratorer i en kommun som haft stor ökning av invandring de 

senaste åren. Vi har samlat in data till uppsatsen genom en fokusgruppsdiskussion med 

fem skolkuratorer i grundskolan. Dessa fem utgör samtliga av kommunens 

skolkuratorer. Av dem har två arbetat med yrket mellan två och tio år övriga tre har 

arbetat mindre än ett år. Tre av informanterna är utbildade socionomer och två är 

utbildade beteendevetare. Syftet med fokusgruppen är att samla in kvalitativa data med 

hjälp av en grupp personer som har något gemensamt och som diskuterar utifrån ett 

visst fokus (Hylander, 1998). Det som utmärker en fokusgruppsdiskussion är att 

interaktionen i gruppen beaktas som forskningsdata och ny kunskap alstras genom 

samspelet bland deltagarna i gruppen (Dahlin- Ivanoff, 2015). Intervjuer i fokusgrupper 

med semistrukturerade intervjufrågor har tidigare används internationellt (Çetin m.fl. 

2018). Även forskare från Högskolan i Gävle har tidigare intervjuat skolkuratorer och 

övrig personal inom elevhälsan med hjälp av samma metod (Linblad & Backlund, 

2017). Vi uppfattar att detta är en passande metod för att erhålla information om 

arbetsformer och organisatoriska aspekter, av den anledningen har vi använt oss av 

fokusgrupp som intervjuteknik. 

  

För att hitta informanter till vår studie gjorde vi ett strategiskt urval i två steg (Billinger, 

2005).  Steg 1 val av kommun och organisation. Steg 2. Inriktning på grundskola och 

antal skolkuratorer. Första kontakten med organisationen, en av de större skolorna i 

kommunen, togs ca 2 månader innan genomförd studie, för att undersöka om det fanns 

skolkuratorer som var villiga att ställa upp på intervju. Vi fick då kontakt med en positiv 

och engagerad skolkurator som tog initiativ att fråga vidare bland kommunens 

skolkuratorer som arbetar med grundskoleelever. Hon tog även initiativ att samordna 

datum som var bäst för att så många som möjligt skulle kunna delta. Resultatet blev att 

samtliga skolkuratorer verksamma i kommunens grundskola, det vill säga fem personer, 

bokades in för kommande fokusgruppsdiskussion. Lokal för gruppdiskussionen bokades 

också vid samma tid för att säkerställa att vi skulle ha en passande lokal för 

genomförandet. Passande lokal avser här rum i offentlig lokal men ändå inte någon av 

informanternas direkta arbetsplats.  
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Fokusgruppsdiskussioner genomfördes med hjälp av en intervjuguide med fyra teman 

kommunikation, samverkan, resurser och mål/metoder som diskuterades (se Bilag 1). 

Eftersom vi är oerfarna på att genomföra och analysera data av detta slag strukturerade 

vi diskussionen med frågor under varje tema en så kallad semistrukturerad 

intervjuguide. För att på så sätt kunna styra diskussionerna så att vi kunde säkerställa att 

får svar på våra forskningsfrågor (Billinger, 2005). Fokusgruppsdiskussionen 

genomfördes på två timmar med en kortare fikapaus efter att två teman diskuterats.  

 

4.4 Analysverktyg 

För att finna svaren på våra frågeställningar har vi analyserat genom att ordna, sortera 

och gjort det empiriska materialet som samlats in begripligt (Svensson, 2015). Vi har 

växlat mellan att låta vårt arbete formas av frågor som utarbetas med en teoretisk 

bakgrund och dra slutsater från den emperi vi samlat in. Efter att vi genomfört 

fokusgruppsdiskussionen har vi transkriberat och förvandlat tal till text. Det finns olika 

varianter av transkribering och vilken som väljs beror på vilken typ av analys man ska 

göra (Eriksson-Zetterqusit, & Ahrne, 2015). I vår studie har vi valt att transkribera 

intervjuerna ordagrant men utan detaljer som till exempel pausering och 

röststyrka.  Därefter valdes relevanta citat för att styrka resultatsammanställningen. 

Denna metod valdes eftersom någon textanalys inte ska genomföras. Efter 

transkriberingen strukturerades svaren från diskussionen och resultaten placerades under 

relevant tema i intervjuguiden, vilket underlättade analysen och jämförelsen av 

materialet. 

 

I analysen har vi valt att utgå från den referensram som vi skapat av begrepp från 

organisationsteorin och tidigare forskning för att lyfta fram skolkuratorernas 

förutsättningar i deras arbete.  Teorier och begrepp har använts för att identifiera vad 

som är regler och beslut från organisationen och vad som är resultat av hur de enskilda 

skolkuratorerna väljer att arbeta. I detta arbete varierar arbetsuppgifterna och kraven 

mycket, vilket ger ett stort handlingsutrymme för skolkuratorn. I denna uppsats anses 

skolkuratorerna vara gräsrotsbyråkrater eftersom de jobbar ytterst i organisationen och 

har nära kontakt med elever och föräldrar som i detta fall kan ses som klienter enligt 

Lipsky (1980). I denna analys ser vi organisationen är ett öppet system som påverkas av 

sin omgivning vilket gör att vi även tagit med begreppen samverkan och domän för att 

se hur de påverkar skolkuratorernas arbete med andra professioner såväl som elever och 
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föräldrar. Vi ville ge en helhetsbild av skolkuratorernas förutsättningar i sitt arbete med 

nyanlända elever. Därför har vi använt oss av ett flertal begrepp som återfinns både 

inom organisationsteori och nyinstitutionell organisationsteori vilka vi inte har fördjupat 

utan använt på ett mer övergripande plan. 

 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

Vi gjort vårt bästa för att uppnå hög validitet och reliabilitet. Med validitet menas att 

mäta det man avser att mäta och reliabilitet avser att uppnå ett pålitligt resultat (Lilja, 

2005). I första skedet lades stor omsorg vid att utarbeta relevanta teman och frågor som 

var tydligt formulerade. Frågorna konstruerades utifrån tidigare forskning och liknande 

undersökningar. När vi utformade frågorna försökte vi ställa så öppna frågor som 

möjligt för att fram en ärlig bild av informanternas åsikter gällande sitt arbete. Vår 

strävan var att bortse från vår egen förförståelse för att få informanternas subjektiva 

upplevelse av arbetet med nyanlända elever. Vi har redogjort för forskningsprocessen 

för att uppnå transparens så att andra kan återupprepa samma studie samt granska 

arbetet. För att ytterligare stärka studiens reliabilitet har vi beskrivit metodval, 

tillvägagångssätt, urval samt etiska principer som vi arbetat efter (ibid.). Vi har 

dessutom redovisat resultat även om dessa inte samstämt med huvudresultaten. 

Eftersom studien var väldigt begränsad, och innefattar endast en grupp, var det inte 

möjligt att uppnå generaliserbarhet i den bemärkelsen att det går att överföra till andra 

grupper och miljöer rent generellt. Men med hjälp av tidigare forskning och vald teori 

kan det göras en analytisk och teoretisk generalisering.         

 

4.6 Metoddiskussion 

Eftersom arbetet med ett examensarbete är tidsbegränsat upplever vi att detta var en bra 

metod för att snabbt samla in den empiriska data vi behövde för att besvara våra 

frågeställningar. Eftersom deltagarna kunde hjälpas åt att komma ihåg och tillsammans 

utveckla de erfarenheter de varit med om i arbetet så bidrog det till att få en utförligare 

bild av skolkuratorernas organisatoriska förutsättningar. Billinger (2005) menar att 

fokusgruppsdiskussion minskar intervjuarens påverkan på de utsagor som ges. Detta ser 

vi som en fördel eftersom vår ambition var att inta en objektiv ståndpunkt.  

 

Det skulle kunna göras ytterligare förbättringar och bli ännu mer djupgående diskussion 

om det funnits tidsmässigt utrymme att genomföra flera sittningar, kanske en eller två 
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till, med samma gruppmedlemmar. Det tar tid att känna sig bekväm med en grupp, 

situationen och ämnet som diskuteras. Diskussionen började med korta sakliga svar men 

allt eftersom tiden gick och diskussionen fortlöper märktes att informanterna blev mer 

och mer avslappnade och gav mer förklarande svar med konkreta exempel. Hade vi haft 

möjligheten att genomföra ytterligare gruppdiskussion tror vi därför det hade varit 

gynnsamt för resultaten som presenteras. 

 

Metoden med fokusgruppsdiskussion har även begränsningar som kan visa sig vara att 

några av deltagarna blir osynliggjorda eller att ämnet intresserar för mycket eller för lite 

för att gå igång engagerade och livfulla diskussioner som kan bidra med kunskap för att 

besvara forskningsfrågorna (Billinger, 2005). De som arbetat längst och därmed hade 

mest erfarenhet som var relevant för undersökningen utmärkte sig mest och förde 

diskussionen framåt. Detta skulle kunna vara en grund för att begränsa urvalet till fler 

arbetade år. Men vi känner att det ger en mer rättvisande bild av situationen som 

kommunens skolkuratorer har genom att låta alla, oavsett arbetade år, delta. 

 

4.7 Etik 

Forskningsetiska frågor som vi har ställts inför är informationskravet. Detta inbegriper 

att syftet med undersökningen är tydligt förklarad för deltagarna och att information om 

hur undersökningen kommer genomföras, hur forskningsresultatet kommer att 

användas, villkoren för informanternas deltagande samt att medverkan är frivillig har 

givits till deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet avser att inhämta 

samtycke från deltagarna. Detta ska ske frivilligt utan tvång eller otillbörlig påverkan. 

Samtycket kan dras tillbaka och medverkan kan avbrytas utan negativa följder för den 

medverkande. Konfidentialitetskravet avser att vara noggrann med vem som har rätt att 

ta del av vilka uppgifter. Att undersökningsmaterial och personuppgifter förvaras och 

hanteras varsamt, så utomstående ej har tillgång till dessa. Generellt medför det 

tystnadsplikt för forskaren och informanterna avidentifieras i den slutliga rapporten. 

Nyttjandekravet avser att insamlat material endast får användas i forskningsändamål. 

Det får inte säljas eller användas för kommersiellt bruk eller ligga till grund för åtgärder 

eller beslut för enskild utan dennes medgivande (ibid.). 
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För att säkerställa att vi gav rätt och tydlig information utarbetade vi tillsammans ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) som skickades ut två veckor innan diskussionen skulle 

hållas. Relevant information gavs även muntligen innan genomförandet av diskussionen 

samt att deltagarna fick underteckna en samtyckesblankett (se Bilaga 3). 

Konfidentialiteten är något vi har beaktat under hela arbetets gång. Det vill säga att vi 

inte har gett ut uppgifter om personer som deltagit i studien. Studien har gjorts i enlighet 

med bestämmelser i GDPR, vilket innebär att vi ej har spelat in några personuppgifter. 

Genom att använda oss av datorer med lösenord och tagit för vana att inte använda 

namn och avidentifierat samtliga deltagare i den slutliga rapporten anser vi att vi 

uppfyllt detta krav på ett tillfredsställande sätt.  

 

Innan uppstart av studien rannsakade vi situationen och kom fram till att vi kanske 

skulle komma att ställas inför information om organisationen som kan vara mycket 

kritisk eller information om specifika individer som är av känslig karaktär. I dessa fall 

bestämde vi oss för att vara extra försiktiga och diskutera med varandra för att kunna 

hantera detta på bästa sätt. I svåra lägen bestämde vi oss för att inte använda information 

som skulle vara till skada för organisation eller enskild person. Under studiens gång 

uppkom dock ingen känslig information som vi anser skulle kunna vara till skada för 

organisationen eller informanterna.    
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5. Redovisning av empiri 

Resultatet kommer att presenteras i form av löpande text med inslag av citat som styrker 

den skriftliga redogörelsen av empirin. För att strukturera resultaten har vi använt oss av 

sex underrubriker enligt följande:  Kommunikation i organisationen och med elever, 

mål och metoder – lika för alla, kulturella skillnader leder till nya utmaningar, 

organisatoriska villkor förändringar, samverkan internt och med socialtjänsten samt 

resurser anpassade för arbetet med nyanlända elever. Resultatet visar på en stor enighet 

bland informanterna vilket vi tror kan vara en konsekvens av att vi genomförde 

undersökningen med hjälp av en fokusgruppsdiskussion. De som arbetat längst var de 

som förde diskussionen framåt. När en ny fråga introducerades var de oftast de som 

började svara och sedan fyllde de andra i med erfarenheter som bekräftade det som först 

sagts. Vi tänker oss därför att vi kanske skulle fått större variation i svaren om vi 

intervjuat varje informant individuellt. 

 

5.1 Kommunikation i organisationen och med elever 

Informanterna berättar att arbetsplatsträffar (APT) och elevhälsoteam i första hand 

används som forum i organisationen för kommunikation och förmedling av viktiga 

beslut. Där förs en direkt kommunikation ansikte mot ansikte. Samtlig personal har 

också tillgång till intranät som ger löpande information om organisationen. Men även 

mejl används flitigt, speciellt om det behöver nå ut till många snabbt. “Eller stora 

frågor som rör just nyanlända, men ja, om det är snabba beslut som fattas är det oftast 

via mejl. För att det ska nå så många som möjligt så snabbt som möjligt” (Skolkurator 

1). Det finns egentligen inga policys som är utarbetade speciellt för nyanlända elever. 

De policys som finns innefattar samtliga elever. Dessa uppdateras regelbundet på 

initiativ av rektor på de enskilda skolorna. Detta görs ofta i samband med APT - träffar, 

då kuratorerna får vara med och tycka till och bidra med förslag. Stora förändringar 

förmedlas oftast vid läsårets start. Skolkuratorerna anser att kommunikationen med 

andra professioner på skolan fungerar bra. Ett argument som anges för det är att 

elevhälsoteamen ofta får vara med på lärarnas arbetslagsträffar. 

  

Kommunikationen med elever på skolan sker mest enskilt men även i grupp och 

helklass. En anpassning, när det gäller kommunikation, till de nyanlända eleverna är 

användningen av tolk. “Vi bokar ju tolk till de som behöver. Telefontolk. Och om man 

ändå ska prata svenska anpassar man väl språket till en enklare nivå” (Skolkurator 1). 
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På frågan om det finns språkförbistringar och hur de hanteras kommer ett snabbt svar: 

“Ja, det gör det ju, varje dag! Det blir ju ofta konflikter man får försöka reda ut” 

(Skolkurator 1). En skolkurator säger att man får hanka sig fram, ibland använder de 

engelska, en del elever tar fram telefonen och använder Google translate för att förstå. 

En annan flikar in att man kan ritprata eller använda bildstöd och en tredje nämner att de 

har modersmålslärare man kan fråga och be om hjälp. Då tar ytterligare en annan vid 

och säger: Vi ska ju inte använda modersmålslärare som tolkar men i nödfall måste vi 

ju, när det går fort, ringa hem till föräldrar, kanske tala om att det varit en stor konflikt 

eller slagsmål” (Skolkurator 1). 

  

Kuratorerna lyfter fram flera svårigheter med kommunikation med tolk. De tycker att 

det kan vara känsligt att en tredje part är med i samtalet om det rör sig om känsliga 

saker som eleverna inte gärna pratar om. De tycker inte att det blir ett naturligt samtal, 

det blir stelt ibland. “Och så vet man inte om tolken förstår alla situationer heller. Det 

kan ju missförstås det man säger, man får tänka sig för hur man uttrycker sig” 

(Skolkurator 5). Vid vissa tillfällen har tolkningen varit felaktig rent språkligt, elever 

har själva sagt: “Här tolkar de fel!” (Skolkurator 1). Ytterligare komplikationer kan 

uppstå om det är tolkar som bor på orten. Det har hänt att elever själva tagit upp det och 

sagt att de absolut inte vill att tolk från samma ort. Även ord och traditioner som 

svenskar förstår och tar för givna kan lätt bli missförstånd. Kuratorerna nämner två 

exempel när skolan gjort allmänna informationsutskick till elevernas vårdnadshavare. 

Ett om luciatåg där föräldrar vänt sig till skolan för att få veta vilket tåg det gäller och 

var eleverna ska åka. Ett annat om Valborgsmässoafton där skolan ville uppmärksamma 

vårdnadshavarna på att många ungdomar gör sin alkoholdebut i samband med detta. Då 

har föräldrar missförstått och trott att deras barn varit ute och druckit alkohol. 

 

5.2 Mål och metoder – lika för alla 

Enligt informanterna är målet med arbetet för en skolkurators att arbeta hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande. Att stötta till utveckling och göra skillnad för de som 

behöver det. Man jobbar för att inkludera alla elever. När det gäller nyanlända elever 

upplever kuratorerna att det inte finns några tydliga direktiv uppifrån i organisationen 

hur de ska uppnå det specifikt för nyanlända. “Inkluderande ska ju vara att få vara med 

i helklass även om du inte kan språket. Så frågan är, vilket som, om det är inkluderande 

eller exkluderande många gånger” (Skolkurator 1). Kuratorerna berättar att det dagliga 
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arbetet är mycket fritt upp till den enskilde kuratorn, beroende på vilken skola de arbetar 

på. Vilka behov som finns styr arbetet. De säger sig inte arbeta så mycket efter metoder 

utan individanpassar från fall till fall och försöker vara lösningsinriktade.  

 

Nej, det blir väl lite, man får prova sig fram… Ja, och så brukar vi dela med 

oss till varann. Vi har ju samtalskort, det finns ju kanske dilemmafrågor, ja, 

man får tips av varann lite grann, söka på nätet och sådär (Skolkurator 5). 

  

Anknytningsteori, Signs of safety och Motiverande samtal (MI) nämns som verktyg 

som kuratorerna har med sig från tidigare arbetsplatser och olika kurser. Dessa försöker 

de använda när så är möjligt. Signs of safety anses bra att använda sig av i arbetet med 

mindre barn. De i förskolan och ettan och tvåan eftersom man ritar för att berätta och 

förklara. Kuratorerna framhåller att de anser att man borde arbeta mer med hela 

systemet runt eleverna. De upplever att många gånger är det svårigheter i familjen som 

ger ringar på vattnet och yttrar sig som andra problem i skolan. Inskrivningssamtal, 

sökande insatser, orosanmälningar till socialtjänsten som skrivs av kuratorerna men 

undertecknas av ansvarig rektor, kränkningsanmälningar, att ge information av olika 

slag, genomföra enkätundersökningar och stötta lärare är några vanliga arbetsuppgifter i 

det dagliga arbetet på skolan. “Ofta kan lärare också komma och säga att de känner sig 

oroliga eller funderar på saker runt en elev” (Skolkurator 5).  Men det viktigaste i 

arbetet med eleverna anser de vara en trygg miljö, skapa relationer, anpassa efter barnet 

och lyssna ordentligt. 

  

Att vi reagerar på skojbråk, vi har bra relationer, att man finns där ute i 

korridorerna så ofta man hinner, besöka klasser så ofta man hinner… 

Hjälpa till. Någon räcker upp handen och då är det många som viftar och 

man blir några extra. Men det handlar ju om relationsbyggande också 

(Skolkurator 1). Handlar mycket om att förebygga kränkningar. Vi gör 

trygghetsenkäter som eleverna får svara på. Om de känt sig kränkt någon 

gång, om det finns vissa platser på skolan som de känner sig mer utsatta på. 

Man försöker förebygga mycket att det inte händer. (Skolkurator 5). 
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På frågan om vad som prioriteras i det dagliga arbetet är kuratorerna eniga om att det är 

mycket akut styrt. Flexibilitet och anpassning efter eleverna prioriteras. Även om de vet 

att rektorer skulle vilja att de var mer delaktiga och tog initiativ i annat arbete upplever 

de ändå att det finns en stor förståelse för att arbetet är och behöver få vara inriktat på 

direkta åtgärder. 

  

Tyvärr är det väl det akuta som får mest utrymme. Göra en 

socialtjänstanmälan tex måste ju gå ganska snabbt. Om det skulle vara 

något sånt. Om det sitter någon och gråter så måste man ju försöka ta hand 

om den (Skolkurator 1). Jamen, vi är ju där för eleverna. Mycket styrs 

utifrån dem. Man kanske tänker på morgonen att man ska göra en sak när 

man kommit dit, men sen är det någon som är ledsen eller att det hänt 

någonting så får man ju göra det istället. Så det är väl mycket elevstyrt kan 

man väl säga. (Skolkurator 5). 

  

Även om kuratorerna först verkar mycket eniga om att arbetet upplevs som akut styrt 

säger kurator 5 i slutskedet av diskussionen att denne gått en kurs som behandlar vad 

åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande egentligen är. När denne då fick sortera 

in deras arbetsuppgifter under respektive rubrik visade det sig att listan under den 

åtgärdande rubriken var kortast. 

 

På de skolor det finns många nyanlända elever finns det även förberedelseklasser. Till 

en början brukar eleverna genomföra de teoretiska ämnena i förberedelseklasserna och 

delta i de praktiska ämnena, så som musik, slöjd och idrott i helklass för att sedan 

gradvis integreras i de vanliga klasserna. Något kuratorerna upplever som ett hinder för 

integrationen är att nyanlända elever söker sig till varandra. Även om de inte kommer 

från samma land bildas de ändå grupper med nyanlända elever och grupper med 

svenskar. Vilket gör att det blir väldigt uppdelat. 

 

Informanterna redogör för att deras viktigaste uppdrag för de nyanlända eleverna är att 

försöka få till en lyckad integration. Något som beskrivs som svårt både för 

skolkuratorerna men främst för eleverna själva. I och med att de nyanlända inte sprids ut 

på alla skolor i kommunen utan oftast hamnar på samma skola upplever informanterna 

det som ett hinder för integrationen. De berättar att eleverna står inför ett svårt dilemma 
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där de ska försöka anpassa sig till en ny kultur samtidigt som de ska bevara sin egen. 

“Nej ofta handlar det ju om, det blir ju dilemma för barna står ju liksom med ena foten i 

svenska samhället och ena foten kvar i sin gamla miljö. Och vilket ben ska man stå på 

liksom?” (Skolkurator 5). Informanterna framhäver också att det inte enbart är skolan 

som har ansvaret för att de nyanlända barnen och ungdomarna får en bra integration. 

Ansvaret ligger på hela samhället som tillsammans måste arbeta för att gynna en bra 

integration. “Det är hela samhällets ansvar, inte bara skolans. Så är det. För vi har ju 

inte fritiden.” (Skolkurator 1).   

 

5.3 Kulturella skillnader leder till nya utmaningar 

Informanterna berättar att kulturella skillnader gör att barnen kan få svårt att förstå 

varandra. För en del utländska tjejer är det inte accepterat att de har killkompisar. 

Många tjejer har skolkat från idrotten när det är dans och simning eftersom de inte kan 

ha baddräkt eller byta om med andra. Kuratorerna har fått kommentarer om att svenska 

killar kan prata om sex medan utländska killar anser att det får man inte göra, de anser 

att det kan vara farligt. Muslimska tjejer tycker skolan har en väldigt frigjord 

samlevnadsundervisning och tycker detta är jättepinsamt eftersom de inte fått sådan 

undervisning tidigare. Man pratar inte lika mycket och inte lika öppet om dessa frågor i 

den kultur de kommer ifrån. 

  

Därför har vi börjat nu, jag och skolsköterskan, börjat prata med dem i åk 

5, lite om mens och till och med könsstympning har vi lyft lite. Så det måste 

vi bli bättre på. Det tar ju några år. För det har jag ju märkt nu. Om vi 

lyfter de här frågorna tidigt så vågar de komma sen när de går i högstadiet. 

Vi har hjälpt en tjej nu att öppna upp sig. Det var det jag pratade om 

tidigare, man måste ju vara så försiktig. Men det var på hennes initiativ hon 

ville bara ha lite stöttning. (Skolkurator 1). 

  

Den återkommande fastan, som förekommer i vissa religioner, kan också utgöra en 

svårighet i samband med skolarbetet. Kuratorerna ser tydligt att många blir väldigt trötta 

och har svårt att orka med, de somnar, kommer för sent och vid enstaka tillfällen har 

barn nästan svimmat för att de ätit och druckit för lite. Detta har gjort att en av skolorna 

skickat brev hem till föräldrarna, där de avråder föräldrarna från att låta barnen fasta. 

Men om de ändå tillåter det så är det vårdnadshavarens ansvar att se till att barnen får en 
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fungerande skolgång. I brevet berättar de också att skolan kommer göra en orosanmälan 

till socialtjänsten om de ser att barnet mår uppenbart dåligt av fastan. Även om ingen 

policy för detta finns i dagsläget har de inblandade börjat utarbeta en sådan. 

  

Utbildning för hedersrelaterat våld har kommit med jämna mellanrum under en relativt 

lång tid. Det finns inga givna metoder för att arbeta med denna problematik men 

samtliga kuratorer instämmer i att det är viktigt att ha kunskap om detta, vara 

uppmärksam, kunna tolka tecken på rätt sätt och ställa rätt frågor. 

  

Eftersom vi haft så hög andel invandrare på våran skola, så har vi fått 

mycket tidigare också. Hedersrelaterad problematik jobbar ju jag med, 

varje vecka, på olika sätt, på olika nivåer. Man har det ju alltid med sig 

(Skolkurator 1). Utbildning i HRV är ju inte någon metod kan man säga, det 

är väl mer att man ska ha det med sig. Ett tänk, liksom, att nu ska jag tänka 

på det här eller att man känner igen när det kommer, att det här kan vara 

heder liksom…För ofta i skolan ska man ju hålla kontakt med föräldrarna 

om det händer nå eller nått med barnet. Men när det gäller heder så får 

man ju tänka sig för när man kontaktar föräldrar. (Skolkurator 5). 

  

Kuratorerna upplever att det tar tid innan utländska barn och föräldrar söker 

kuratorshjälp. Många har ingen erfarenhet av kuratorer från skolorna i de land de 

kommer ifrån och vet inte riktigt vad en kurator är eller vad denne har för uppgift. De 

upplever att familjerna tycker det är skamligt att söka hjälp för psykiskt dåligt mående. 

De tycker att man sköter sådant inom familjen. Det har även framkommit att utländska 

föräldrar är rädd för socialtjänsten, de förknippar skolkuratorerna med socialtjänsten 

och tror att de kommer att omhänderta barnen om de söker hjälp hos kuratorn, vilket 

kan vara ett stort hinder att komma över. 

 

5.4 Organisatoriska villkor och förändringar 

Premisserna för skolkuratorers arbetsutövning är på många sätt luddigt utformade, för 

att ge utrymme för den flexibilitet som behövs, för att anpassa arbetet efter behoven 

som finns på olika skolor. Men en regel som är tydlig och påverkar möjligheterna för 

kuratorerna att nå ut till eleverna, är att de behöver föräldrarnas godkännande för att 
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prata med barn under 12 år. Medan de över den åldern själva kan söka upp kuratorerna 

när de känner behov av att prata. 

  

Skolorna i kommunen som informanterna är verksamma i har genomgått 

organisationsförändringar den senaste tiden. För ca två och ett halvt år sedan blev 

rektorn chef för skolkuratorn på den skola denne ansvarar för. Innan fanns en central 

chef som var ansvarig för hela elevhälsan i kommunen. Den kurator som arbetat längst 

och har hunnit uppleva flest förändringar tycker att det finns för och nackdelar med 

båda indelningarna.  

 

På ett vis är det bättre för det är ju rektorn som ser vad jag gör i min 

vardag, och på ett vis kan det vara skönt att ha samma chef och få samma 

möjligheter, å, men jag tycker det fungerar ändå. (Skolkurator 1).  

 

Kuratorerna ger uttryck för att mycket är personbundet. Den tidigare verksamhetschefen 

hade en plan för hur nyanställda skulle introduceras på arbetsplatsen, men det var bara 

en kort period, cheferna innan hade inte det. På senare tid är det mest upp till den ny 

anställde själv, att ta hjälp av andra professioner på skolan till exempel elevhälsoteamet 

för att hitta sig tillrätta och lära sig arbetet. 

  

Kuratorerna beskriver att det kommer nya direktiv lite då och då. Det är något man är 

van vid och ser som en naturlig del av arbetet. För några år sedan var det praxis att 

nyanlända elever fick gå en årskurs under den som deras ålder skulle givit dem om de 

var födda i Sverige. Denna praxis har frångåtts mer och mer och idag vill man att alla 

elever ska gå med jämnåriga.  

  

Sen går det ju ofta väldigt snabbt. Som på skolan där jag jobbar. För ett år 

sen tappade vi kanske 70 elever som var asylsökande som inte fick stanna 

när de la ner Migrationsverkets kontor här. Och under hösten nu, har vi 

kanske fått 40, 50 nya barn. Men det är ju sådana som har 

uppehållstillstånd då. Så det är snabba puckar hela tiden. Nu kommer en ny 

familj, 8,9 barn, vad gör vi då liksom? Det är inte förberedelse på några 

veckor. Man vill ju att de ska börja så fort som möjligt i skolan också. Då 

får man försöka hitta lösningar. Vi hade inte heller någon förberedelseklass 
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i höstas men sen så fick vi ju göra en för vi fick så många nyanlända elever. 

Så det blir lite ryckigt och knyckigt. (Skolkurator 5). 

 

Kuratorerna får hela tiden anpassa sig till eleverna, deras föräldrar, andra professioner 

på skolan och omorganiseringar. 

 

5.5 Samverkan internt och med socialtjänsten 

Samverkan inom organisationen sker främst internt med lärare, rektorer och medlemmar 

i elevhälsoteamet på respektive skola. Extern samarbetar informanterna med polis och 

socialtjänst. Det finns i nuläget inga samarbeten som gäller för just nyanlända. Tidigare 

har informanterna samarbetat med en speciell enhet för nyanlända, men detta samarbete 

fortgår inte längre. “Ja egentligen så är det ju inte någon skillnad mot för andra elever, 

men en period så hade vi nått typ av samarbete med IME som satt här då.” (Skolkurator 

1). Informanterna har ingen kunskap om varför just detta samarbete avslutades men 

spekulerar i att de eventuellt var personbundet. Det finns även ett projekt inom 

kommunen där två samordnare arbetar med nyanlända elever och deras familjer. 

Projektet riktar sig främst mot nyanlända föräldrar och har till uppdrag att informera om 

den svenska skolan. Våra informanter har dock själva inte haft något samarbete med 

detta projekt.  

 

Informanterna förmedlar att samarbeten både internt med personal på skolan samt 

externt med polis och socialtjänst fungerar bra.  

 

Ja. I och med att man träffat dem på olika utbildningar och socialtjänsten 

då som exempel så är det ju lättare att ta kontakt. Så att man kan hjälpas åt. 

Lika med polisen. Så man blir inte ensam. Om man skulle samarbeta med 

någon i elevhälsoteamet till exempel. För jag har aldrig upplevt mig ensam. 

Eller sällan i alla fall. Fast vi är dem enda socionomerna så känns det inte 

som att man är ensam. (Skolkurator 1).  

 

Det finns också en del brister när det gäller samverkan. Det största hindret för 

samverkan som informanterna redogör för gäller den sekretess som råder mellan skolan 

och socialtjänsten. Socialtjänsten har i sitt arbete en strikt sekretess som gör att dem inte 

kan lämna ut specifik information som rör enskilda elever. Det kan handla om att en av 
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informanterna gjort en orosanmälan gällande en elev. Sekretessen som råder på 

socialtjänsten gör att informanterna ofta får väldigt lite eller ingen återkoppling alls 

kring orosanmälan och eleven i fråga.  

 

Med socialtjänsten så är det ju mer sträng sekretess. Vi får ju, om vi gör en 

orosanmälan får vi ju bara veta om dem öppnar ett ärende eller om dem 

inte gör det. Vi får ingen information om vad som händer och vad som ah 

kommer hända med eleven eller familjen eller så. (Skolkurator 5).  

 

Informanterna beskriver att det skulle underlätta arbetet om de kunde tillhandahålla mer 

information från socialtjänsten och att samverkan skulle fungera bättre om skolan och 

socialtjänsten kunde utbyta mer information med varandra. 

 

Oftast ibland så kanske inte vi tycker att ah men det händer ju ingenting och 

då gör man en ny orosanmälan men man får ju liksom inte veta. 

Socialtjänsten kanske har jättemycket insatser på gång som vi inte vet om. 

(Skolkurator 5).  

 

När informanterna får reflektera över hur samverkan skulle kunna fungera bättre med 

socialtjänsten nämner de en annan kommun som har en specifik person på socialtjänsten 

som enbart arbetar mot skolan så att de alltid är samma person som hanterar 

elevärenden. De nämner också att det själva gärna hade velat arbeta både som 

socialsekreterare och skolkurator samtidigt för att själva kunna vara mer insatta i 

socialtjänstens insatser.  

 

Jag pratade ju häromdagen precis om min skolsköterska hade träffat en 

pojk då också var lite orolig då men visste inte om socialtjänsten var 

inkopplad. Det bästa vore liksom om man jobbade 50 % som kurator och 

50% som socialtjänst liksom. Just med dom hära barna som har. Som inne 

på skolan och som har koppling liksom till socialtjänsten så man borde 

kunna jobba med dom direkt från båda hållen liksom. Det skulle vara 

drömmen. (Skolkurator 3).  
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Att kuratorerna är de enda med ett socialt perspektiv på skolan kan göra att de blir 

ganska ensamma om det förhållningssätt som de anser bäst i arbetet med eleverna. 

Pedagogerna prioriterar att nå resultat och nå skolans lärandemål medan kuratorerna 

prioriterar det sociala och elevernas välmående. Därför tycker kuratorerna att det är 

skönt att ha gruppen av kommunens kuratorer att vända sig till som extra stöd när det 

kommer upp olika frågor. Att kuratorerna har olika chefer gör att det får olika direktiv 

om vad som ska prioriteras. En del gör många kränkningsanmälningar medan vissa inte 

gör några alls eftersom rektorn sagt att det inte är dennes ansvar, den uppgiften ligger på 

andra anställda på skolan. 

 

När vi ställer frågan om hur meningsskiljaktigheter hanteras på olika samverkansmöten, 

redogör informanterna för att det är en fördel när de tycker olika. I elevhälsoteamet har 

flera olika professioner samlats för att få så många olika synvinklar som möjligt.  

 

Jo men så kan det ju vara men man har ju ändå, alla vill ju samma sak. Man 

har ju samma mål och det är ju att eleven ska må bra och trivas. Så det blir 

ju liksom sällan att man är helt oeniga så men däremot kan man ju ha olika 

perspektiv. Tänker jag som att dem har det pedagogiska och vi kanske mer 

har det sociala perspektivet eller så. (Skolkurator 4).  

 

Även om konflikter inte uppstår känner några av informanterna att de lätt kan uppstå 

diskussioner i bland annat elevhälsoteamet om vad som ska prioriteras när det kommer 

till olika elevers problematik. Informanterna berättar att det är i dessa diskussioner som 

det blir tydligt att lärare och skolkuratorer har olika perspektiv. Många gånger vill 

lärarna prioritera att eleverna ska uppnå lärandemålen medan skolkuratorerna anser att 

elevernas sociala sammanhang och välmående är en viktig grund för att klara av skolan. 

 

5.6 Resurser anpassade för arbetet med nyanlända barn. 

När vi frågade våra informanter om vilka resurser som finns i arbetet med nyanlända 

förklarar de att det säkert finns men att de själva inte har någon kunskap om vilka det är. 

De nämner dock att en av deras tjänster är finansierad med pengar för nyanlända. 

“Förresten nu kom jag på en sak. Om det är den här eller en tjänst av oss, den kommer 

från pengar för nyanlända.” (Skolkurator 1).  Informanterna berättade också att de 

tidigare fått pengar för de nyanlända men att mycket pengar försvunnit då många 



 

31 

 

nyanlända fick flytta när kommunens migrationsverk lades ner. En av informanterna 

uttrycker en oro kring att någon av skolkuratorstjänsterna kan komma att behöva dras 

in, på grund av att många nyanlända flyttade i samband med att migrationsverket lades 

ner. “Ja. Mhm. Så att en av oss kanske ligger risigt till. Så är det.” (Skolkurator 1).  

 

Informanterna redogör för att det tidigare funnits en speciellt utsedd person på 

socialtjänsten som arbetade med hedersrelaterat våld. De uttrycker att detta var en stor 

trygghet och resurs i arbetet med nyanlända. Tjänsten togs dock bort och ansvaret för 

ärenden gällande hedersrelaterat våld ligger nu istället fördelat på alla inom 

socialtjänsten, men även på skolkuratorerna på skolorna. “Tidigare än nu, då var det 

liksom en utsedd person som jobba mycket med hedersrelaterat våld och så. Men nu är 

det utspritt på alla socialtjänsthandläggare eller att det ligger på alla liksom.“ 

(Skolkurator 5). Det skickas ofta ut inbjudningar till föreläsningar om hedersrelaterat 

våld som länsstyrelsen håller i vilket våra informanter uppskattar. Det uttrycker dock att 

det finns fall där inte ens socialtjänsten har den kunskap som krävs för att kunna hantera 

ärenden som gäller hedersrelaterat våld. “För ett och ett halvt år sen då hade vi ju ett 

hedersfall där man inte var trygg och att socialtjänsten egentligen inte hade kunskap 

om det.” (Skolkurator 1).  

 

Den viktigaste resursen för informanterna är socialtjänsten. De vänder sig ofta dit för att 

få råd och hjälp i ärenden som gäller hedersrelaterat våld. De uttrycker en trygghet i att 

ha någon att vända sig till, speciellt i svåra ärenden. “Jo det är ju dom man vänder sig 

till. Vi gör ju sällan polisanmälningar, det är ju socialtjänsten som gör. Om det skulle 

handla om våld i familjen. Så då anmäler ju vi till socialtjänsten.” (Skolkurator 5). 

Många av resurserna som tillsatts och projekt som startats läggs ner och över tid har 

tillgången till olika resurser i arbetet med nyanlända förändrats. Informanterna berättar 

att deras kommun tagit emot många nyanlända de senaste åren och att resurserna har 

anpassats efter behoven som funnits. Kunskapen kring vilka behov som funnits är också 

någonting som förändrats över tid. 

 

Vi är väl en av dom som har tagit emot mest nyanlända i länet i alla fall tror 

jag. Så tittar man så, så tidigare så hade man väl ingen kunskap alls nästan 

eller väldigt lite och sen kom det väldigt många och då var man ju tvungen 

att anpassa sig men det fanns nog inte så mycket framförhållning tror jag 
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utan man fick väl helt enkelt var lite trial and error. Vad gör vi nu liksom. 

Nu får vi 50 nya från andra länder vad gör vi då? (Skolkurator 5). 

 

Våra informanter arbetar alla på olika skolor i kommunen vilket gör att behovet av 

resurser för just arbetet med nyanlända varier mycket. Vissa skolor har nästan inga 

nyanlända elever alls medan andra skolor har flertalet nyanlända elever. På kurator 1 

skola har det under en lång tid funnits många nyanlända elever och förberedelseklasser 

är ett stående inslag i skolans verksamhet. Medan i skolkurator 2 och 4 skolor har det 

under en lång tid inte haft några förberedelseklasser alls.   

 

På frågan om informanterna fått någon utbildning kring arbetet med nyanlända svarar de 

att de mest fått information om hedersrelaterat våld. Det har också fått viss information 

om kulturskillnader. “Ja men det är ju information om hedersproblematik mest. Och till 

viss del kanske kulturskillnader men det är inte mycket. Det är mest hedersrelaterat vi 

får.” (Skolkurator 1). När vi ställer frågan om de anser sig ha tillräckligt med kunskap 

för att arbeta med nyanlända får vi svaret “Nej, man lär sig något varje gång man 

träffar någon ny”. Informanterna redogör också för flera tillfällen då det blivit 

kulturkrockar. 

 

Men placering i klassrummet hörde jag för ett tag sen, att i vissa kulturer så 

sätter man dem lågt presterande eleverna längst bak för att de inte är 

duktiga. De duktiga ska sitta längst fram och va med. Så då kan det vara lite 

klurigt om man får en plats längst bak i klassrummet. (Skolkurator 2).  

 

Kuratorerna anser att det behövs mer kunskap om kulturella skillnader och traditioner 

för att ge dem en bättre förståelse och större möjligheter till att bilda goda relationer 

med nyanlända elever och deras familjer.   
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6. Analys av empiri 

6.1 Handlingsutrymme i organisationen 

En helhetstolkning av diskussionen är att skolan och dess organisation inte vill särskilja 

elever från varandra. Alla elever ska behandlas och bemötas likvärdigt vilket är väl 

implementerat i det dagliga arbetet hos de som ytterst arbetar ute organisationen, 

gräsrotsbyråkraterna (Lipsky 1980). Detta skulle kunna vara en anledning till att det inte 

finns någon direkt styrning uppifrån när det gäller arbetet med nyanlända elever. 

Bredden av metoder och de kunskaper som skolkuratorerna besitter anses vara lika 

relevanta oavsett vilka elever man arbetar med. Den enda tydliga regeln som används 

flitigt riktat mot nyanlända elever är användandet av tolk. I övrigt saknas formella 

regler, policys, mål eller metoder som är direkt uttalade eller fastslagna av 

organisationen i syfte att hjälpa till i detta arbete. Detta leder till ett stort 

handlingsutrymme för de enskilda kuratorerna (Jonsson, 2006). Vilket kan vara både på 

gott och ont. Det ger utrymme för flexibilitet och möjlighet att i varje situation göra en 

individuell bedömning av vad som anses vara det bästa sättet att hantera situationen. 

Men det kan också leda till stor osäkerhet och en förväntan att kuratorer ska uppfinna 

hjulet på nytt hela tiden. Vilket kan vara särskilt svårt om man är nyanställd eller har 

begränsad erfarenhet av yrket. 

 

Ett dilemma som kuratorer ställs inför, är att de på ena sidan har förväntningar från 

skolans ledning och annan personal att bidra till en tydlig kommunikation som leder till 

snabba förändringar. Å andra sidan har de ett långsiktigt arbete för att nå ut till de 

nyanlända eleverna och deras familjer som kräver försiktighet och tålamod, för att 

bygga upp förtroende och en god relation, som gör att de vågar vända sig till dem när 

det uppstår frågor eller problem av olika slag (Lipsky, 1980). Francis m fl. (2017) visar 

hur viktigt det är att bygga upp goda relationer till nyanlända elever och deras familjer. 

Detta kräver att man har förmåga och kunskap att ställa rätt frågor och vara medveten 

om kulturella skillnader. 

 

Kuratorerna ger uttryck för att det kan bli ensamt som enda socionom på skolan. Som 

socionom och gräsrotsbyråkrat i skolans värld kan det vara svårt att göra sin röst hörd. 

Eftersom pedagogerna är betydligt fler i antal så kan det vara lätt att bli överröstad. Det 

kan leda till en känsla av ensamhet, underläge och avsaknad av legitimitet (Ineland, 

2006). Om legitimiteten minskar sker en avinstitutionalisering, vilket innebär att 
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skolkuratorns roll inte anses lika självklar och medför minskat förtroende från andra 

professioner. När kuratorerna vill föra fram de sociala och hälsofrämjande perspektiven 

i samtal med lärarna, som ser lärandemålen som det som bör prioriteras högst, är det lätt 

att falla tillbaka och inte stå upp för det perspektiv som en socionom är tränad i att 

prioritera. Eftersom det finns många olika aktörer på det organisatoriska fält som skolan 

utgör uppstår det domänkonflikter, en kamp om vem som ska få tolkningsföreträde om 

hur saker ska hanteras (Hasenfeld, 2016). Informanterna ser inte detta som något 

problem utan ett medvetet sätt att organisera arbetet för att få en helhetssyn på eleverna 

och vad som är den bästa lösningen i olika fall. Även om de uppstår oenigheter tycker 

de att de löser dem genom konstruktiva diskussioner. Om man jämför med tidigare 

forskning är detta inget nytt fenomen. Hylander (2011) lyfter fram att många 

skolkuratorer känner sig exkluderade från den pedagogiska arenan och att detta kan 

medföra svårigheter i deras arbete. 

  

En särkoppling mellan de formella reglerna och vad som faktiskt görs, de informella 

sidorna i organisationen, framkommer tydligt (Johansson, 2006). Direktiven kuratorerna 

fått är att inte använda modersmålslärare som tolkar. Ändå görs detta av och till när 

akuta situationer måste lösas. Under diskussionens gång framkommer det mer och mer 

att det faktiskt finns arbete som görs och stöd för detta från skolans ledning som är en 

direkt följd av den ökade mängden nyanlända elever. Eftersom de nyanställda inte får 

någon direkt introduktion på arbetsplatsen är detta information som lätt går dem förbi. 

Ett annat exempel är rekommendationer när det gäller fasta, även om de skickas till 

samtliga vårdnadshavare, har ändå behovet av denna information och tydligheten av 

konsekvenser sin grund i nyanlända elevers kultur och bakgrund.   

 

6.2 Organisatorisk struktur och samverkan   

Kuratorerna berättar att ledningen för deras arbete övergått från att vara en central chef 

för hela elevhälsan till att ligga på varje enskild skolas rektor. De ger även uttryck för 

att de inte anser sig vara styrda av denne i sitt arbete utan upplever att de har ett stort 

förtroende från ledningen att själva få utforma sitt arbete. Detta förtroende, att få arbeta 

självständigt upplevs av många professioner som något positivt och skapar trivsel på 

arbetet. Samtidigt går det inte bortse från den viktiga roll och ansvar som skolans 

ledning har för att genomföra förändringsarbete och utveckla skolan för att anpassa den 
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aktuella verksamheten så att den uppfyller de måldokument som de är ålagda att uppnå, 

däribland att alla elever ska vara inkluderade (Larsson & Löwstedt, 2014). 

 

Om man utgår från att skolan som ett öppet system kan man konstaterar att kraven på 

förändring kan komma från flera håll. Krav från omgivningen, från skolans ledning, 

inifrån genom interaktion mellan de anställda eller ett resultat av samverkan mellan 

olika skolor (Larsson & Löwstedt, 2014). I samtalet med kuratorerna framkommer det 

att krav på förändringa, i anslutning till arbetet med nyanlända elever, har sin grund i 

samtliga av dessa fyra faktorer. Myndighetsbeslut och socio-kulturella villkor har haft 

ett stort inflytande medfört en rad förändringar i organisationen. Utformningen av 

klasser och utökade kuratorstjänster är två exempel på detta. Direktiv från 

organisationens ledning ändras ofta och är till stor del personbundna vilket medför krav 

på förändring i det yttersta ledet i organisationen där skolkuratorerna, de så kallade 

gräsrotsbyråkraterna är verksamma. Samverkan med andra myndigheter beskrivs även 

den som föränderlig både i omfattning och intensitet. Detta påverkar vilka som anses 

viktiga att anpassa sig efter för stunden och vilka som får den institutionella 

legitimiteten att kunna förändra arbetssätt. Kuratorernas nära samarbete med andra 

professioner på den skola de är placerad på formar det dagliga arbetet och medför 

ständiga anpassningar och förändringar efter de rådande behoven. Därutöver samarbetar 

även kuratorerna sinsemellan, mellan olika skolor och utbyter erfarenheter. Detta kan 

medföra förändringar men även en viss likriktning mellan olika skolors förhållningssätt 

till frågor som gäller nyanlända elever. 

 

Många gånger arbetar elevhälsan inte direkt med eleverna utan agerar som ett stöd till 

lärare och att det kan vara svårt att hitta en balans mellan att ta hand om akuta 

situationer och att arbeta förebyggande (Backlund, 2007, Lee, 2012). I denna 

undersökning kommer det fram att så även är fallet när det gäller nyanlända 

elever.   Det kan handla om att lärare kommer spontant för att konsultera med 

skolkuratorerna när de känner oro för enskilda elever eller att eleverna själva kommer 

med akuta problem. Kuratorerna ger också uttryck för en önskan att arbeta mer 

förebyggande och hälsofrämjande men av naturliga skäl upplever de att det akuta 

arbetet får högst prioritet och tar upp det mesta av deras arbetstid. 
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Skolkuratorerna berättar i intervjun att de har ett flertal samverkanspartners. Alla dessa 

har olika institutionella logiker som formar skolkuratorers handlingsutrymme 

(Johansson & Grape, 2006, Jarl m.fl. 2017, Grape 2006). Kuratorerna samverkar främst 

internt med personal på skolan och med medlemmar i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet 

kan ses som ett interprofessionellt team där alla medlemmar har sin egen specialisering, 

men tillsammans genom god kommunikation och planering kan uppnå ett gott 

gemensamt arbete (Svensson m.fl. 2008). I elevhälsoteamet arbetar de olika 

professionerna tillsammans för att kunna hjälpa elever med olika typer av problematik. 

Enligt samtliga av våra informanter fungerar denna samverkan bra och de anser att alla 

professionerna kan bidra med unika kunskaper utifrån deras profession. Det sker också 

samverkan med externa aktörer såsom socialtjänsten. Detta samarbete betonar 

kuratorerna är viktigt och att det i nuläget fungerar bra. De framhäver dock att just detta 

samarbete kan och borde bli bättre. När skolan och socialtjänsten samarbetar kan det 

anses vara ett multiprofessionellt team där flera olika yrkesgrupper arbetar med enskilda 

och avgränsade uppgifter för att uppnå resultat. I denna typ av samverkansteam krävs 

god kommunikation eftersom de olika yrkesrollernas uppgifter är mer avgränsade 

(ibid.). Sett ur ett domänperspektiv kan kommunikationen ses som nyckeln till att 

hantera de motsättningar och svårigheter som kan uppstå i olika typer av samverkan 

som nämns ovan (Hasenfeld, 2016). När olika verksamhets domäner möts för att 

samverka runt olika sociala frågor gör kommunikationen det möjligt att uppnå en större 

samsyn och en gemensam målbild, så kallad domänkonsensus, för att lösa den 

komplexitet som många gånger är en realitet i det praktiska arbetet ute i den dagliga 

verksamheten. 

 

Våra informanter berättar att det är just i kommunikationen som samverkan brister med 

socialtjänsten. Eftersom det råder strikt sekretess får inte kuratorerna information om 

exempelvis vilka insatser socialtjänsten sätter in vilket gör att det blir svårt för skolan 

att veta hur de själva ska fortsätta arbetet med eleven. En viktig faktor för god 

samverkan är att alla parter arbetar efter samma mål och principer (ibid.). Forskning 

kring framgångsfaktorer för samverkan pekar på att struktur, styrning och samsyn är 

viktigt för att kunna skapa en god samverkan (Linblad & Backlund, 2017). Dessa 

faktorer kan bli svårare att uppnå om sekretess gör så att kommunikationen brister och 

eftersom kuratorerna inte kan få specifik information om elever de arbetar med är det 
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inte säkert att det blir en bra struktur. Det är heller inte givet att skolan och 

socialtjänsten har en samsyn kring vilket arbete som skall utföras. 

 

6.3 Kunskap och kommunikation för att bygga relationer 

I arbetet med nyanlända är det viktigt att skolkuratorn har den kunskap och erfarenhet 

som behövs och detta är något som kan erhållas genom både träning och utbildning 

(Bemak & Hanna, 1998). Informanterna framhäver att de har kunskap och att de anser 

att arbetet blir lättare när de fått mer erfarenhet. Dock berättar de också att de ibland inte 

har tillräcklig kunskap kring kulturella skillnader och att det är något som dem skulle 

vilja ha mer kunskap om. Det kan röra sig om traditioner och sociala regler och normer 

som skiljer sig från de svenska. Tidigare forskning har också pekat på att många 

skolkuratorer inte känner att de har tillräckligt med kunskap och kompetens för att 

arbeta med nyanlända (Çetin m.fl. 2018, Carey, Reinat & Fontes 1990). 

 

Kommunikationen med de nyanlända och deras familjer är en grund för att bygga upp 

ett anseende och en rätt uppfattning om skolkuratorns roll på skolan. Detta påverkar 

både den legitimitet och inflytande som kuratorerna kan få hos denna grupp (Ineland, 

2006). Det påverkar även handlingsutrymmet såtillvida att förtroendet för kuratorerna 

påverkar hur det som kommuniceras tas emot och vilka resultat som blir möjliga att 

uppnå. Kurator 1 berättar om hur hon hjälpt en elev med hedersrelaterad problematik. 

Vilket kan tolkas som att när information baserad på kunskap förmedlas på ett sätt som 

inger förtroende ökar handlingsutrymmet och ger större möjligheter att kunna stötta och 

hjälpa elever både som individer och deras kontakter med andra myndigheter.  

 

Francis, Haines och Nagro (2017) framhåller hur viktigt det är med att bygga goda 

relationer till de nyanlända eleverna och deras familjer och att ett led i detta arbete är att 

ställa rätt frågor. De menar även att god kommunikation måste ha sin utgångspunkt i 

förståelse för kulturella olikheter. Detta är något även skolkuratorerna vi intervjuat 

återkommer till vid ett flertal tillfällen under fokusgruppsdiskussionen. Konflikter och 

missförstånd som uppstår mellan elever har ofta sin grund i olika typer av 

språkförbistring eller bristande förståelse för kulturella skillnader. Det används också 

ofta tolk vid samtal men skolkuratorernas erfarenhet är att tolkningen ofta är bristfällig 

och ibland direkt felaktig, vilket kan leda till missförstånd och försvårar 

relationsbyggandet. Likväl som kommunikationen har en stor inverkan på vilken 
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samverkan som kan uppnås mellan skolan och de nyanländas föräldrar, så har även 

kommunikation en stor betydelse för att kunna identifiera sårbarhets och skyddsfaktorer 

för att kunna förbättra inom mikro, meso, exo och makrosystemet kring de nyanlända 

eleverna (Stolie & Jach, 2012). Behovet av att bidra till förändringar på alla nivåer i 

samhället och besitta relevant kunskap är något som kuratorerna är medvetna om och 

ger uttryck för även när de berättar att de arbetar med hedersrelaterade frågor på olika 

nivåer varje vecka. 

 

Undersökningen visar på många likheter med tidigare forskning (Backlund, 2007, 

Francis m fl. 2017, Hylander, 2011, Storlie & Jach, 2012, Bemark & Hanna, 1998, Lee, 

2012, Malmström, 2006). Det finns också resultat som skiljer sig från tidigare forskning 

till exempel talar Christin Isaksson (2016) om att en framträdande metod i 

skolkuratorers arbete är systemteori. I vår undersökning framkommer att så inte är fallet 

för våra informanter. Skolkuratorerna menar istället att det är en brist att man inte 

arbetar mer med hela systemet kring eleverna. Kuratorernas erfarenhet är att det många 

gånger visar sig att elever med problem i skolan ofta har andra problem i sin omgivning 

som kan vara den egentliga orsaken till svårigheterna. Tidigare forskning visar att 

stabila värderingar och gemensamma arbetssätt är ett vinnande koncept för att nå 

framgång inom skolan när det gäller elevers resultat (Jarl m.fl. 2017).  
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7. Diskussion och slutsatser  
7.1 Organisatoriska förutsättningar och nya utmaningar 

Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers förutsättningar i arbetet med 

nyanlända elever inom skolan som organisation. Mål och metoder förutsätts vara 

detsamma för alla elever. Men i det dagliga praktiska arbetet så har förutsättningarna 

förändrats i och med det ökande antalet nyanlända elever. Vilket har medfört en ny 

fördelning av resurser och nya konstellationer av samverkan. Skolkuratorerna anser att 

samverkan och kommunikation inom organisationen fungerar bra. Men anser att det 

finns utrymme för förbättringar när det kommer till samverkan med andra myndigheter 

och kommunikationen med nyanlända elever och deras föräldrar. Det ökade antalet 

nyanlända har också medfört nya utmaningar i arbetet för kuratorerna.  

 

De organisatoriska förutsättningarna för skolkuratorer att arbeta med nyanlända elever 

styrs av formella lagar och regler. Men det påverkas ytterst i stor utsträckning av andra 

professioners förväntningar och behoven hos eleverna som går på de olika skolorna. 

Genom en tydligare styrning från ledningen skulle det möjliggöra en större samsyn 

bland olika professioner och underlätta i samverkan dem emellan. Det kan även lägga 

grunden för ett mer systematiskt arbete mot nyanlända elever och deras föräldrar, vilket 

vi tror skulle gynna samverkan mellan föräldrarna och skolan. Ett samarbete som är 

mycket viktigt för att stötta eleverna i deras skolgång. Kuratorerna framhåller att deras 

viktigaste resurs och samverkanspartner är socialtjänsten men påpekar samtidigt att det 

finns vissa svårigheter i samverkan. 

 

Resultat av studien visar på flera områden som kan vara utmanande i arbetet med 

nyanlända elever. Nyanställda får inte någon introduktion på arbetsplatsen och metoder 

och arbetssätt är beroende av vilken person som arbetar för tillfället. En slutsats som 

kan dras av det är att det vore bättre att samla erfarenheter för att utarbeta regler, policys 

och metoder när det kommer till arbetet med nyanlända. Detta för att underlätta för 

personalen i sitt arbete, säkerställa att elever får den hjälp de behöver och gynna 

samverkan med andra professioner. Det finns ytterligare utmaningar. Som studien 

påvisar får skolkuratorerna regelbundet hantera språkförbistringar och tolksvårigheter. 

Om hedersrelaterat våld, dålig kommunikation och rädsla för att vända sig till 

kuratorerna för att prata om olika frågor kombineras, kan man dra slutsatsen, precis som 

skolkuratorerna också gör, att det krävs försiktighet och en extra eftertanke i 
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kommunikationen med nyanlända elever och deras familjer. Allmänna utskick från 

kuratorerna på skolan kan lätt skapa missförstånd. Detta kan leda till onödiga konflikter 

om de inblandade inte vågar vända sig till dem för att få en förklaring av vad som 

egentligen menas.  

 

7.2 Skolkuratorer och inkludering 

Det finns flera sätt att vara inkluderad på, däribland fysiskt och socialt. I skolan kan det 

vara lätt att se det som ett kvitto på inkludering, att alla får gå i samma klass, det vill 

säga fysisk inkludering. Men som kuratorerna ger uttryck för i denna undersökning 

finns det tvivel på om det verkligen är att vara inkluderad om man inte förstår språket. 

Om man vidare beaktar att de nyanlända själva dras till varandra även om de inte 

kommer från samma land kan man dra slutsatsen att det är vad de känner sig bekväma 

och trygga med. Detta kan tolkas som att de funnit ett socialt sammanhang där de 

känner sig inkluderade. För att eleverna ska utvecklas på bästa sätt och må bra i skolan 

och dra nytta av utbildningen är det därför viktigt att hitta en sund och balanserad syn 

på inkludering. Att olikheter behandlas lika men utan intention att alla elever ska bli 

likformade. Det handlar om att ge alla elever samma möjligheter att tillgodogöra sig 

utbildningen i skolan och utveckla god hälsa.  

 

En viktig länk i detta arbete är att aktivt arbeta med värdegrundsarbete som når ut både 

till elever och personal på skolan. Här kan skolkuratorer göra en stor insats. Genom att 

finnas där elever och personal finns kan man öppna upp för samtal och bygga broar, för 

att skapa förståelse för de behov som finns och hur man aktivt kan anpassa 

verksamheten efter dessa. Skolkuratorerna skulle också i större utsträckning, kunna vara 

en länk för nyanlända elever att bygga nya sociala nätverk. De skulle även i större 

utsträckning kunna ge samhällsinformation och lotsa personer rätt i föreningslivet, för 

att på så vis bidra till integrationen i det svenska samhället. 

 

För att detta ska vara möjligt behöver även ledningen vara involverad och avsätta tid 

och resurser för att göra detta arbete möjligt. Fler socialarbetare i skolan för att arbeta 

förebyggande och med integrationsfrågor skulle vara gynnande för hela samhället. 

Genom stöttning från ledningen och politiska beslut som synliggör och öppnar upp för 

mer skolsocialt arbete skulle det kunna gå att få till en bättre samsyn på hur dessa frågor 

ska hanteras. Både inom den egna organisationen, skolan, men även i samarbetet med 
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andra organisationer såsom socialtjänsten, polisen och ideella fritidsorganisationer. 

Skolkuratorerna ger uttryck för att sekretess gör det svårt att samverka med andra 

professioner och organisationer. Genom att mer systematiskt efterfråga de involverades 

samtycke skulle detta relativt smidigt kunna minska detta hinder. 

 

Skolan är en bra plattform för att nå ut till nyanlända elever och deras familjer. Genom 

att använda den mer systematiskt och anpassa informationen som kommuniceras där 

skulle det gynna både elevernas skolgång men även integration i samhället för hela 

familjerna. Kuratorerna säger att det tar tid att nå ut till de nyanlända eleverna och deras 

föräldrar. Därför är det viktigt att jobba långsiktigt och systematiskt. För att det ska vara 

möjligt behövs en ledning som är engagerad och ger styrning för hur det ska göras så att 

arbetet kan vara fortgående även när det kommer nyanställda. Annars finns risken att 

detta arbete periodvis hamnar i dvala.  

 

Bristen på tillit kan många gånger vara ett hinder för att få till en bra samverkan med 

nyanlända elever och deras familjer. Ofta är bristen på tillit orsakad av andra människor, 

därför behöver skolans personal vara en motpol och bygga upp tillit igen. Genom att 

vara en god medmänniska, vara pålitliga och visa att man håller det man lovar. En 

viktig aspekt är också att komma bort ifrån det akut styrda arbetssättet då det oftast 

handlar om att ta itu med problem och reda ut konflikter. Utan att man i det dagliga 

arbetet ger utrymme för att bekräfta och uppmuntra de goda resurser som eleverna har, 

att inte hela tiden lyfta fram bristerna utan lyfta fram vad som är bra hos varje elev. Då 

skapas även en tillåtande och trygg miljö som gör att eleverna vågar vända sig till 

personalen när de behöver stöd. Något som ger bättre förutsättningar att utvecklas och 

lyckas i skolan både socialt och att nå lärandemålen. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns många saker att ta ställning till för att kunna arbeta mer långsiktigt med 

nyanlända elever i skolan. Detta innefattar politiska beslut, om det skolsociala arbetet 

ska vara baserat på personlig yrkeserfarenhet eller vara mer systematiskt och nationellt 

samt hur man arbetar med samverkan på mikro-, meso- och makronivå.  Mer forskning 

behövs inom detta område. Med utgångspunkt från studien vi har genomfört tänker vi 

att det skulle kunna vara bra att göra liknande undersökningar i flera olika kommuner 

för att sedan jämför dessa och få en bättre överblick för hur det ser ut i hela landet. 
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Ytterligare forskning som vi anser skulle vara till stor nytta är hur socialtjänsten och 

skolan i större utsträckning skulle kunna samverka för att göra arbetet med nyanlända 

elever och deras familjer mer effektivt.  
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Bilaga 1 
Tematisk intervjuguide 

 

Inledande frågor, skrivs av varje deltagare på separat papper 

Ålder, utbildning, antal arbetade år som skolkurator, anser du att organisationen du 

arbetar inom fungerar bra rent generellt? 

 

Tema 1: Kommunikation 

-Hur kommuniceras viktiga beslut inom organisationen (skolan)? 

-Hur förmedlas verksamhetens policys? 

-Finns någon särskild policy för arbetet med nyanlända elever? 

-Har ni något system (intranät) anställda kan ta del av? 

-Har alla tillgång till det? 

-Hur sker kommunikation mellan olika professioner på skolan? 

-Hur sker kommunikation med eleverna? Enskilt eller i grupp? 

-Anpassas kommunikationen på något sätt till nyanlända elever eller är det lika för alla? 

-Finns språkförbistringar? Hur hanteras dessa? 

-Är skolkuratorerna nöjda med hur det fungerar idag? Vad skulle kunna 

förbättras/förändras? 

 

Tema 2: Mål och metoder 

-Vilka metoder används i det dagliga arbetet? Styrt från organisationen eller fritt - upp 

till den enskilde skolkuratorn? 

-Vad anser ni vara det viktigaste för att få det att fungera för barnen i skolan? 

-Vilka steg har tagits i organisationen för att anpassa arbetssätt till nyanlända elever? 

-Hur har ni använt detta i det praktiskt i den dagliga verksamheten? 

-Finns tydliga mål i verksamheten gällande nyanlända? Vilka är dessa? 

-Vad anses inkluderande / exkluderande för eleverna? Spelar kulturen någon roll? (Lyft 

gärna fram konkreta exempel om sådana finns) 

-Vad görs för att integrera nyanställda i verksamheten gällande nyanlända? 

-Vad prioriteras som viktigast i det dagliga arbetet? 

-Efterfrågar de nyanlända eleverna eller deras föräldrar något speciell hjälp? 
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Tema 3: Samverkan 

-Vilka samarbeten finns på skolan kring frågor som rör nyanlända elever? (Lyft gärna 

fram konkreta exempel) 

-Vilka/vilken yrkesgrupp samarbetar skolkuratorer mest med? 

-Vad upplever ni fungerar bra när det gäller samverkan? 

-Finns det brister? 

-Har ni egna förslag på hur ni skulle vilja förändra arbetet? 

-Hur hanteras det när man tycker olika? 

-Anser ni att det finns en tydlig organisationskultur gällande samverkan? 

-Finns det saker som anses opassande att samarbete kring? 

 

Tema 4: Resurser 

-Finns det, och i så fall vilka, resurser speciellt anpassade för arbetet med nyanlända 

elever? 

-Vilka resurser anses som viktigast? 

-Finns det något ni själva anser att ni behöver mer av? 

-Har organisationens resurser som riktas mot nyanlända förändrats över tid? 

-Har ni som skolkuratorer fått utbildning/kurser/information om hur ni ska arbeta med 

dessa barn och deras familjer? I så fall vad? 

-Vad får ni för feedback på utfört arbete från arbetsledning? 

-Vad får ni för feedback på utfört arbete från nyanlända elever och deras föräldrar? 

 

Övrigt: 

- Vad ser ni som mest utmanande vad gäller samverkan, kommunikation, resurser, mål/ 

metoder organisatoriska frågor i arbetet med nyanlända elever? 

-Har ni något mer ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 
Information om en studie om skolkuratorers arbete med nyanlända 

  

Tack för visat intresse för att delta i vårt examensarbete om skolkuratorers arbete med 

nyanlända elever! 

 

Vi är två socionomstudenter som heter Emelie och Sara. Vi går nu sjätte terminen på 

Gävle Högskola och ska skriva vårt examensarbete under våren. Vår uppsats kommer 

att handla om skolkuratorers organisatoriska förutsättningar i arbetet med nyanlända 

elever. Skolkuratorsyrket och skolkuratorers arbete med nyanlända elever är intressant 

för oss som socionomstudenter. De senaste åren har Sverige haft en ökad invandring 

och många nyanlända är barn och unga som går i skolan, vilket medför nya utmaningar 

för hela skolans organisation, inklusive elevhälsan. Vi har funnit att det finns tidigare 

forskning om skolans organisation, skolkuratorers arbete inom elevhälsan såväl som om 

nyanlända. Däremot har vi inte funnit forskning om skolkuratorers arbete med 

nyanlända, sett ur ett organisationsperspektiv. Därför blev vi intresserade av att söka 

mer kunskap inom detta specifika område. Syftet med studien är att, ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv, undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta 

med nyanlända. 

 

Studien kommer att genomföras i form av en fokusgruppsdiskussion med skolkuratorer 

från grundskolan. Vi kommer att presentera vissa diskussionsteman som skolkuratorer 

diskuterar med varandra. Fokusgruppsdiskussionen kommer genomföras dag /datum/ år, 

på lokal ort. Adress. Sals nr. Vi har bokat tiden mellan kl. tid-tid. Vi är medvetna om att 

det är lång tid och räknar inte med att hela tiden kommer tas i anspråk, men vill inte 

heller skynda på processen om det blir intressanta diskussioner.   

 

Studien följer forskningsetiska principer samt att hänsyn tas till dataskyddsförordningen 

GDPR (General Data Protection Regulation), för att genomförande och resultat ska 

gagna samhället men, även se till deltagarnas bästa. Gruppdiskussionen kommer spelas 

in. Eftersom diskussionen kommer att transkriberas i efterhand så underlättar det för oss 

att spela in intervjun med ljudupptagning. Personuppgifter kommer att antecknas istället 

för att spelas in och intervjuguiden har utarbetats så att inspelat material ska vara så 

anonymiserat som möjligt. Det inspelade materialet kommer att raderas efter rapport för 
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undersökningen skrivits och samtyckesblanketten förvaras i enlighet med högskolans 

regler. 

  

Som medverkande kan du när som helst under diskussionen välja att vara tyst eller att 

avbryta din medverkan. Samtalet som spelats in kommer att behandlas och förvaras så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla personer som medverkar kommer att 

avidentifieras. Inga uppgifter som kan kopplas till dig som person kommer att finnas 

med i den slutliga skriftliga redovisningen. Deltagandet i studien är helt frivilligt och de 

som deltagit kan när som helst dra tillbaka sin medverkan, även efter genomförd 

diskussion, men innan publicering. Uppsatsen kommer läsas av examinerande lärare, 

handledare och studenter som ska opponera på examensarbetet. Efter examination 

kommer uppsatsen att publiceras i databasen DIVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv). 

 

Din medverkan är mycket värdefull för oss! Vi hoppas att eftermiddagen med 

fokusdiskussionen inte enbart blir till nytta för vår studie utan även blir ett givande 

tillfälle för er som medverkar att tillsammans med kollegor diskutera och reflektera över 

ett viktigt ämne. 

 

Om du skulle vilja få del av det slutliga resultatet eller har andra frågor kring detta 

projekt är du välkommen att vända dig till: 

Emelie Forsberg, socionomstuderande, Högskolan i Gävle (e-post: 

xxxxxxxx@student.hig.se, 07x-xxxxxxx). 

Sara Raappana, socionomstuderande, Högskolan i Gävle (e-post: 

xxxxxxxxx@student.hig.se, 07x-xxxxxxx). 

Om ni har övergripande frågor kan ni vända er till vår handledare: Inger Linblad, lektor 

i socialt arbete vid Södertörns högskola (e-post: xxxxx.xxxxxxx@sh.se) 

 

Med vänliga hälsningar: 

Emelie och Sara 

 

 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxxxxx@student.hig.se
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Bilaga 3 
Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i en studie med arbetstiteln ”Skolkuratorer, organisation och 

nyanlända elever”.   

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en kvalitativ studie om skolkuratorers 

förutsättningar i arbetet med nyanlända. Läs igenom blanketten noggrant och ge ditt 

medgivande genom att skriva under längst ned på sidan. 

 

Medgivande 

• Jag bekräftar härmed att jag tagit del av informationen kring studien och är medveten 

om hur intervjun kommer att gå till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till om jag har ytterligare frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har 

blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande och återkalla mitt samtycke utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till studenterna på högskolan i Gävle att behandla och lagra 

personuppgifter nödvändiga för att genomföra studien förutsatt att det görs i enlighet 

med bestämmelser i GDPR och PUL. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 

projektet kommer att ta del av det insamlade materialet. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att materialet från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt i den meningen att mitt namn aldrig kommer att publiceras eller kopplas 

till enskilda utsagor. 

  

Datum: ………………… Ort: ……………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Namnunderskrift 

…………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 


