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Abstract  

School counselor in the multicultural school  

- A qualitative study of school counselors work with newly arrived students 

This study aimed to examine school counselors experiences of working with newly arrived 

students. To fulfill the purpose, five qualitative interviews with school counselors were 

conducted. The school counselor profession is covered by a large degree of discretion, but it 

was limited by various organizational limitations, mainly the lack of resources in schools. 

Which resulted in an excessive number of students per school counselor, which led to a lack 

of time in their work. The school counselors had a holistic perspective in their work with the 

students, by paying attention to both the psychological and social needs. The most prominent 

need of the students were the need to acquire the swedish language. To meet the needs of the 

children the school counselors worked on an individual, group and community level. This 

study also showed that it was important to collaborate with other professions and a special 

understanding in form of cultural competence was needed. 

Keywords: Discretion, newly arrived student, school counselor, student health services   

 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av att arbeta 

med nyanlända elever. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med fem 

skolkuratorer. Studien visade att professionen skolkurator omfattas av ett stort 

handlingsutrymme, men att detta handlingsutrymme inskränktes av olika organisatoriska 

begränsningar, till största delen resursbristen hos skolorna. Resursbristen resulterade i ett för 

stort elevantal per kurator, vilket medförde en tidsbrist för kuratorerna. Studien visade också 

att kuratorerna utgår från ett helhetsperspektiv i arbetet med eleverna, genom att 

uppmärksamma både psykiska och sociala behov. Utifrån kuratorernas utsagor var det mest 

framträdande behovet hos eleverna behovet av att tillägna sig språket. För att möta barnens 

behov arbetar kuratorerna på en individ-, grupp- och samhällsnivå. Därtill framhölls vikten av 

samarbete med andra professioner samt en särskild förståelse i form av kulturell kompetens. 

 

Nyckelord: Elevhälsa, handlingsutrymme, nyanländ elev, skolkurator  



 

 

 

Förord 

 
Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till alla skolkuratorer som har medverkat i vår 

studie och som har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 

nyanlända elever. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig! Vi vill även tacka vår 

handledare Pinar Aslan för värdefulla tips och kommentarer under arbetets gång. Vi 

uppsatsförfattare har tillsammans och till lika stora delar intervjuat, transkriberat, bearbetat 

och färdigställt uppsatsen. Dessutom har våra olika kunskaper och arbetssätt bidragit till att vi 

har kompletterat varandra bra under processens gång.   

Malin Eriksson och Jessica Sjöstrand Johansson 

Gävle, maj 2015 
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1. Inledning 

Intresset för kuratorers arbete kommer sig av att båda författarna har genomfört den 

verksamhetsförlagda utbildningen med kuratorer, vilket har väckt en förståelse för det 

komplexa och viktiga psykosociala arbete som kuratorer utför. Det kändes därför naturligt att 

utgå från ett kuratorsperspektiv i uppsatsen och intresset riktades specifikt mot skolkuratorer 

som arbetar i grundskolan med barn i åldrarna från 7 år till 16 år. Vi frågade oss hur 

skolkuratorer arbetar med utsatta barn med komplexa behov och en grupp barn som utifrån 

vår förförståelse snabbt identifierades utifrån dessa kriterier var nyanlända elever. En 

litteratursökning om skolkuratorers arbete med nyanlända elever visade att det inte fanns så 

mycket relevant forskning som fokuserade på vår fråga. Detta väckte både nyfikenhet och 

förvåning, utifrån förkunskapen om att det kommer många nyanlända familjer till Sverige 

med barn som börjar i grundskolan.  

 

Detta inledande kapitel ämnar beskriva den kontext som skolkuratorerna och de nyanlända 

eleverna befinner sig i, samt innehåller en problemformulering som mynnar ut i ett syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en beskrivning av hur uppsatsen är disponerad samt en 

definition av de centrala begreppen i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Skolan och elevhälsan 

Skolan är en pedagogisk verksamhet som är utformad och styrd utifrån skollagen (2010:800) 

som anger dess syfte, uppdrag, värdegrund och mål. Skolans huvudsakliga syfte är att elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, och den ska utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov främja elevernas utveckling och lärande (Johansson, 2014). Från 

2010 finns det krav på att alla skolor ska ha tillgång till en samlad elevhälsa som syftar till att 

stödja skolans pedagogiska verksamhet. Samma år övergick den tidigare elevvården till 

elevhälsan. Syftet med det var bland annat att den nuvarande elevhälsan ska utgå från ett 

salutogent synsätt i arbetet med eleverna, till skillnad mot elevvården som hade ett mer 

patogent synsätt. Detta innebär att fokus inte längre ska vara på det som inte fungerar, utan 

det ska strävas efter att se helheten kring eleverna och fokusera på hälsofrämjande faktorer 

(Guvå, 2010). I elevhälsan ska skolläkare, skolsköterska, personal med specialpedagogisk 

kompetens samt psykolog och kurator ingå (2010:800). Elevhälsan ska arbeta förebyggande, 
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hälsofrämjande och stödjande med utgångspunkten att tillgodose varje elevs behov. I den 

vägledning som finns för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) omnämns bland 

annat asylsökande och papperslösa barn som upplevt trauma eller upprepade separationer som 

en grupp elever med extra sårbarhet. Hillman (2010) menar att elevhälsan ska vara särskilt 

uppmärksam på nyanlända och asylsökande barns psykiska hälsa. Bergendorff (2014) skriver 

att vid skolintroduktionen av nyanlända flyktingbarn är det särskilt viktigt att ta hänsyn till 

den hälsofrämjande aspekten genom att skolan erbjuder ett elevhälsoteam som kan möta 

barnens behov. Dessutom ska eleverna, genom stöd och hälsofrämjande aktiviteter, få 

möjligheten att bearbeta tidigare upplevelser (Bergendorff, 2014). 

1.1.2 Skolkuratorn 

Kuratorn i elevhälsan står för den psykosociala kompetensen och ska arbeta utifrån en 

helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorers arbete på individnivå 

omfattas av utredning och bearbetning av sociala och emotionella svårigheter hos elever samt 

att ge råd och stöd till elever, föräldrar och lärare. Arbetsuppgifter på en gruppnivå är bland 

annat värdegrundsarbete med elevers attityder och förhållningssätt i olika frågor samt att 

ingå i elevhälsoteamet (Johansson, 2013). På en organisationsnivå ingår samarbete med 

externa myndigheter och samhällsinstanser. Den problematik som skolkuratorer kommer i 

kontakt med varierar stort, vilket ställer höga krav på professionens breda kunskap och 

mångsidighet (D-Wester, 2005).  

 

Varje kommun ska utifrån angivna riktlinjer från skollagen (2010:800) utforma en lokal 

skolplan som anger hur kommunen ska arbeta för att uppnå de mål som finns uppsatta. 

Skolkuratorers uppdrag utgår från skolplanen, som tillsammans med elevhälsans anvisningar 

blir vägledande för hur de kan och ska arbeta. Något som ytterligare påverkar skolkuratorers 

arbetssituation är skolans ekonomi, ålder och könsfördelningen bland eleverna och om skolan 

omfattas av många olika etniciteter (D-Wester, 2005). En annan påverkansfaktor är var skolan 

är belägen, det vill säga områdets socioekonomiska status. Bostadsområden med låg 

socioekonomisk status har generellt fler elever med social problematik, och därmed ett större 

behov av kurativa insatser, vilket för det mesta inte beaktas vid kommuners fördelning av 

resurser till skolor (Backlund, 2013). Det betyder att skolkuratorers förutsättningar att bedriva 

skolsocialt arbete kan skilja sig åt beroende på vilken skola de är verksamma på. 
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1.1.3 Nyanlända elever 

År 2010 fanns det ca 6000 nyanlända elever i grundskolan, men mycket talar för att det är fler 

idag, eftersom det enligt Statistiska centralbyrån (2013) har skett en markant ökning av 

invandringen sedan dess. Nyanlända elever kommer från olika länder och kulturer och har 

mycket olika erfarenheter med sig. En del barn kommer från familjer som har valt att 

immigrera för att få det bättre ekonomiskt eller för att ge barnen bättre framtidsutsikter. Andra 

kommer av familjeåterföreningsskäl, men de flesta kommer som flyktingar från krig och våld 

(Bunar, 2010). Ascher (2014) beskriver hur de alla har brutit upp från en välbekant tillvaro 

där de kunde tala språket och de kände till sociala koder. Många barn har traumatiska 

upplevelser med sig från hemlandet och både flykten och ankomsten till Sverige kan ha 

inneburit stora påfrestningar för barnen, inte minst under asylprocessen. I det nya samhället 

ska de starta på nytt, omplanteras, genom att finna sig tillrätta i ett nytt sammanhang med nya 

sociala koder, och de ska bygga upp ett nytt socialt nätverk och anpassa sig till nya 

förväntningar. Ascher (2014) menar att för flyktingbarn som kommer till Sverige har en väl 

fungerande vardagsmiljö stor betydelse för deras hälsa och välbefinnande. Skolan är den 

vardagsmiljö där barnen tillbringar mycket tid och med sin struktur, förutsägbarhet och 

trygghet kan skolan fungera som en hälsofrämjande faktor för barnen (Ascher, 2014). När ett 

nyanlänt barn ska introduceras i den svenska grundskolan sker detta vanligtvis genom att 

börja i förberedelseklass, ofta kallad landning. I förberedelseklassen ska eleverna få en 

introduktion till skolan genom en grundläggande språkundervisning och en möjlighet att 

utveckla kunskaper i övriga ämnen (Bunar, 2010). I detta stadie kan det även kontrolleras hur 

eleverna ligger till kunskapsmässigt. Det är något som utbildningsdepartementet vill få 

lagstadgat, att det kontinuerligt ska ske en kartläggning av nyanlända elevernas kunskaper 

(Skolverket, 2014). Tanken är att en mjuk start i en mindre grupp ska ge eleverna en god 

grund till den fortsatta skolgången och när eleven är mogen så sker en övergång till ordinarie 

klass (Bunar, 2010). 

1.1.4 Kulturell kompetens 

Förutom skollagen och den lokala skolplanen är konventionen om barnets rättigheter, 

barnkonventionen, vägledande för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Konventionen handlar om barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda och genom 

att utgå från den arbetar man för att stärka barnets rättigheter. Barnkonventionen (2006) 

omfattar alla barn men artikel 30 tar specifikt upp de rättigheter som minoritetsbarn har, det 
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vill säga barn som tillhör en annan etnicitet än den som är majoriteten i landet. Utöver rätten 

att gå i skola och vistas i en trygg miljö har de rätt att tala sitt eget språk, utöva sin religion 

och ha kvar sin egen kultur (Barnkonventionen, 2006). För skolor som omfattas av barn med 

många olika etniciteter och kulturer kan det medföra andra eller högre krav på 

skolpersonalens kompetens. En likvärdig skola ställer bland annat krav på ett interkulturellt 

förhållningssätt samt fortbildning i mångkulturella frågor. För att den nyanlände eleven ska 

lyckas bra med sin skolgång är det viktigt att personalen på skolan anser att flerspråklighet 

och kulturellt utbyte är viktigt, och att de har en öppenhet för elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper (Bergendorff, 2014; Kästen-Eberling, 2014). 

1.2 Problemformulering  

Bergendorff (2014) skriver att de nationella skolmyndigheterna vid flera tillfällen har 

kritiserat och påpekat brister angående skolors mottagande av nyanlända elever, och i flertalet 

rapporter har det framkommit att nyanlända elever inte får den utbildning som de har rätt till. 

Det har också konstaterats att elever med utländsk bakgrund har större risk att misslyckas i 

skolan än svenskfödda elever. Socialstyrelsen (2010) fastslår samtidigt att elevers framtida 

utbildningsmöjligheter avgörs redan i grundskolan och att låg utbildning för med sig risker för 

psykosociala problem. Bergendorff (2014) skriver vidare att för att förbättra nyanlända 

elevers utbildning krävs ett holistiskt perspektiv som tar hänsyn till helheten kring eleverna; 

deras tidigare skolgång, livssituation och hälsa.  

 

Kuratorn ingår i elevhälsan, vars uppdrag går ut på att skapa förutsättningar för elevernas 

lärande samt främja deras utveckling så att de lyckas i skolan (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014). Kuratorn ska utgå från en helhetssyn genom att beakta både psykiska och sociala 

faktorers inverkan på elevernas skolsituation (Johansson, 2014). Kuratorns kompetens och 

perspektiv är således viktiga resurser för att stödja nyanlända elever för att öka deras 

förutsättningar att klara av utbildningen och få bättre förutsättningar i livet. Frågan är hur 

kuratorers arbete med nyanlända går till; hur uppmärksammar kuratorn nyanlända elever och 

vad har kuratorn för förutsättningar i arbetet med dessa elever? 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka skolkuratorers erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 

nyanlända elever i grundskolan genom att besvara följande frågeställningar:   
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 Vilka psykosociala behov ser kuratorerna hos eleverna?  

 Hur arbetar kuratorerna med eleverna?  

 Vilket handlingsutrymme upplever kuratorerna att de har i arbetet med eleverna? 

 Vilken betydelse har den individuella kompetensen i arbetet med eleverna?  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex huvudkapitel med tillhörande rubriker och underrubriker. Första 

kapitlet innehåller en inledning, bakgrund och problemformulering som mynnar ut i syftet 

med studien samt de frågeställningar som ska besvaras. Därefter redovisas och förklaras de 

mest centrala begreppen i studien. Det andra kapitlet redogör för hur sökprocessen har gått 

till, samt presenterar tidigare forskning under olika teman som har framträtt. Kapitel tre 

redovisar studiens teoretiska utgångspunkter. Det fjärde kapitlet omfattas av metodförfarandet 

för studien, samt en diskussion om studiens trovärdighet och vilka etiska ställningstaganden 

som har beaktas. I femte kapitlet presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna samt en 

analys av detta material. Sjätte kapitlet består av en sammanfattning av de resultat som 

framkommit i studien, följt av en resultatdiskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

1.5 Begreppsförklaringar 

Detta avsnitt syftar till att definiera de mest centrala begreppen i uppsatsen, samt förklara hur 

de används. 

 

1.5.1 Skolkurator 

I denna studie används begreppen skolkurator och kurator synonymt. Om det syftas till någon 

annan profession skrivs det ut tydligt. 

 

1.5.2 Nyanländ elev 

Begreppet nyanländ elev definieras av Skolverket (2014) som barn och ungdomar som 

kommer till Sverige i anslutning till skolstarten eller under sin skoltid, som har ett annat 

modersmål än svenska och som inte behärskar det svenska språket. Begreppet är mycket 

omfattande och innefattar en mycket heterogen grupp av barn och unga med olika 
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erfarenheter, bakgrund och invandringsskäl. Gemensamt för alla nyanlända elever är att de 

har utländsk bakgrund, är nyinvandrade i Sverige och att de är nya i skolan. Det kan vara stora 

skillnader i hur länge de har varit i Sverige, vissa kommer direkt från ett annat land medan 

andra har varit här en tid. Enligt skolverket så betraktas en elev som nyanländ i högst 4 år från 

skolstarten (Bunar, 2010). En del av de nyanlända eleverna är asylsökande barn som väntar på 

uppehållstillstånd i landet och majoriteten av de nyanlända är flyktingar (Bunar, 2010; 

Kästen-Eberling, 2014). Med flykting menas en person som har lämnat sitt hemland och som 

inte har möjlighet att återvända dit på grund av en rädsla för att utsättas för förföljelse utifrån 

ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp och religiös eller politisk uppfattning 

(Nationalencyklopedin, [NE]). Begreppet flyktingbarn syftar på barn som har garanterats 

flyktingstatus och har fått permanent uppehållstillstånd i landet (Bunar, 2010). 

Ensamkommande flyktingbarn är individer under 18 år som kommer själva till Sverige för att 

söka asyl (Stretmo & Melander, 2014) 

 

Bunar (2010) skriver att i forskning om nyanlända barn så används begreppet nyanländ ofta 

synonymt med exempelvis flyktingbarn och asylsökande barn. I denna uppsats utgår vi från 

skolverkets definition men anser att det är svårt att skilja på begreppen nyanländ, 

flyktingbarn, asylsökande, elever med annat modersmål än svenska eller elever med 

invandrarbakgrund eftersom definitionerna går in i varandra. En elev kan vara nyanländ och 

flykting och/eller asylsökande och har ett annat modersmål än svenska och har 

invandrarbakgrund. 

1.5.3 Psykosocialt arbete och psykosociala behov 

Det psykosociala synsättet kännetecknas av att en individs upplevelser, handlande och 

omgivande sociala förhållanden anses hänga samman istället för att betraktas som isolerade 

komponenter. Inom socialt arbete används begreppet för att framhålla vikten av att människor 

bara kan förstås genom att alla aspekter av en människas tillvaro beaktas; personlighet, 

familjeförhållanden, arbetsmiljö och samhälle (NE). Johansson (2013) skriver att 

utgångspunkten för elevhälsan är att stödja och uppfylla elevernas behov, och att kuratorn i 

elevhälsan ska stå för den psykosociala kompetensen och bedriva psykosocialt arbete genom 

att arbeta utifrån en helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

 

Vid användande av begreppet psykosocialt arbete i uppsatsen åsyftas således ett synsätt och 

arbete som beaktar alla, både psykiska och sociala, aspekter av en individs situation vid 
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utformandet av insatser och bemötande. Termen psykosociala behov syftar till den 

kombination av psykiska och sociala behov som nyanlända elever kan tänkas ha, samt hur 

dessa behov kan yttra sig. 

1.5.4 Individuell och multikulturell kompetens  

Med individuell kompetens avses kuratorernas egenskaper, bakgrund, erfarenheter och 

kunskaper. Dessa olika komponenter påverkar deras förhållningssätt och synsätt, som i sin tur 

påverkar hur de väljer att arbeta. En del av den individuella kompetensen, och som har stor 

betydelse i arbetet med nyanlända elever, är den multikulturella kompetensen. Begreppet 

multi- eller mångkulturell kommer ursprungligen från ordet interkulturell, men multikulturell 

anses som ett mer gångbart begrepp att använda i samhället. Det syftar till olika situationer 

där människor med skild kulturell bakgrund och språk samspelar med varandra (NE). Pérez 

(2010) menar att de samhällsförändringar som sker, i detta fall den ökade invandringen, ställer 

andra och högre krav på socialarbetare i deras arbete med människor. Det är viktigt att se den 

enskilda personen i sitt sammanhang och ta hänsyn till personens bakgrund, språk, erfarenhet, 

familj och släkt, tradition och kultur. 

 

För att ha möjligheten att förhålla sig till dessa aspekter är det av största vikt att skolkuratorer 

har den individuella kompetens som krävs för att bemöta den mer varierande 

elevsammansättningen i dagens mångkulturella skolor, att de har en så kallad mångkulturell 

kompetens. Vid användandet av begreppet multikulturell kompetens i uppsatsen avses en 

förmåga att synliggöra dolda och omedvetna värderingar i den egna kulturen samt att öka sin 

förståelse för andra kulturers värderingar (Eklund, 2003, refererad i Bunar, 2010) 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs det hur sökningen efter forskning har gått till, vilka databaser och vilka 

sökord som har använts, och en del av den forskning som har störst betydelse för denna studie 

presenteras. 

2.1 Sökprocessen 

Sökningen efter tidigare forskning har utgått från samsökningstjänsterna Discovery och 

Google Scholar och de enskilda databaserna SocIndex, PsychInfo och SwePub. De sökord 

som använts är; school, counsel(l)or, social, worker, newly arrived, refugee, children, 
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psycosocial, health services, immigrant, counseling, migrant, asylum seekers och deras 

motsvarighet på svenska.  För att inte missa relevant forskning har trunkeringstecken (*) 

använts efter ordet och då söks det på alla olika böjningar av ordet. En del begrepp har även 

satts inom citationstecken, för att avgränsa området ytterligare, “school social worker”. 

Genom att studera vilka ämnesord som förekommer i olika relevanta artiklar har sökandet 

utvidgas och nya artiklar av intresse för studien har därmed identifierats. 

 

Det var svårt att hitta någon forskning som direkt fokuserar på forskningsfrågan om 

skolkuratorers erfarenheter och upplevelser av att arbeta med nyanlända elever, därför 

utökades sökningen genom att indelas i två sökområden; skolkuratorn i förhållande till sin 

profession och kompetens samt elevernas situation och behov och hur skolkuratorer skulle 

kunna arbeta med eleverna. Vad gäller svenska studier om skolkuratorers profession och 

kompetens är utbudet begränsat och den mesta forskningen kommer främst från USA. Där 

skiljer man även på yrkesgrupperna school counselor och school social worker men de utför 

snarlika arbetsuppgifter med skolkurativa inslag. Det som skiljer professionerna åt är att 

school counselor även kan ha inslag av studie- och yrkesvägledning i arbetet och school social 

worker har större ansvar för kontakten med elevers föräldrar. Båda professionerna utför dock 

stödsamtal med eleverna, vilket kan jämföras med svenska skolkuratorers arbetsuppgifter. 

Därför kan artiklar om båda professionerna anses vara av relevans för denna studie. Olika 

teman framträdde vid sammanställningen av forskningen och forskningsöversikten 

presenteras därför utifrån en indelning under rubrikerna Handlingsutrymme, Multikulturell 

kompetens samt Elevernas behov och hur skolkuratorer kan arbeta. I slutet på varje tema 

följer ett stycke med en motivering till hur forskningen knyter an till vår studie samt hur den 

används i studien. 

2.2 Handlingsutrymme 

Skolkuratorer är en av skolans gräsrotsbyråkrater och har möjligheten att utforma sitt eget 

arbete efter de förutsättningar som råder på arbetsplatsen. Det finns många faktorer som har 

inverkan på detta handlingsutrymme, vilket framkommer i Backlunds (2007) avhandling som 

fokuserar på resurser och organisering inom elevhälsan. Avhandlingen visade att det är tydligt 

att skolkuratorer inte har någon självklar roll på de skolor som undersöktes och att 

pedagogerna eller andra professioner ofta utförde eller övertog kuratorns arbetsuppgifter 

(Backlund, 2007). Det framkommer även är att tillgången till kurator på de skolor som 

studerats varierar stort och att gränserna till de andra professionerna varierar, vilket kan ha 
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stor inverkan på hur den enskilde skolkuratorns handlingsutrymme ser ut (Backlund, 2007). 

Att gränserna mellan olika professioner på skolor är otydliga är även något som Agresta 

(2004) kommer fram till i sin enkätundersökning där skolans socialarbetare, skolkurator och 

skolpsykolog får uppge vilka deras aktuella arbetsuppgifter är och vilka arbetsuppgifter de 

skulle vilja utföra. Det som framkommer är att de tre olika professionernas arbetsuppgifter i 

många fall överlappar varandra och att det råder en sorts ”kamp” mellan professionerna, 

eftersom arbetsbeskrivningarna är otydliga och det är i många fall upp till den enskilda 

personen att utforma sitt arbete (Agresta, 2004).  

 

Att skolkuratorers vaga arbetsbeskrivning och otydliga roll på skolan har stor inverkan på 

deras handlingsutrymme är något som även Isaksson (2014) har undersökt. Isaksson (2014) 

har i sin studie identifierat att kuratorer har en väldigt vag arbetsbeskrivning och att deras 

arbete nästan aldrig utvärderas, vilket uppfattas som problematiskt för kuratorerna och ger 

upphov till en osäkerhet i arbetet. Studien synliggör även att bristen på resurser är något som 

försvårar arbetet för skolkuratorerna, de har ansvar för ett stort antal elever och många 

kuratorer är verksamma på flera skolor. Denna höga arbetsbelastning medför att det oftast är 

“akuta” arbetsuppgifter som skolkuratorer ägnar sig åt. Vilket betyder att deras 

handlingsutrymme i dessa situationer är väldigt begränsat (Isaksson, 2014). Det som Isaksson 

(2014) kommer fram till som har den största inverkan på handlingsutrymmet är om deras 

arbete har hög eller låg legitimitet, alltså i hur stor utsträckning som de kan och tillåts utföra 

sina arbetsuppgifter. 

 

Både Backlund (2007) och Isaksson (2014) har studerat skolkuratorers arbetssituation. Den 

ena studien är genomförd innan lagändringen om att alla skolor ska ha tillgång till skolkurator 

och den andra efter. Trots att Isakssons (2014) studie är genomförd fyra år efter lagändringen 

går det inte att se några egentliga skillnader i deras resultat. Skolkuratorn har fortfarande inte 

någon självklar roll på skolan, de har ingen tydlig utformad arbetsbeskrivning och deras 

arbetstid är uppdelad på flera skolor. Den otydliga arbetsbeskrivningen är något som även går 

att se hos skolkuratorerna i USA. Agresta (2004) förmedlar en bild av att den knappa 

arbetsbeskrivningen bidrar till en osäkerhet i professionen. Utifrån Agrestas (2004), 

Backlunds (2007) och Isakssons (2014) studier kan slutsatsen dras att det råder en osäkerhet 

kring skolkuratorers arbetsuppgifter, vilket inverkar på deras handlingsutrymme. I teorin kan 

det ses som att de har ett väldigt stort utrymme att utforma sitt arbete, men deras brist på 

legitimitet i arbetet medför en stor begränsning i handlingsutrymmet. Denna bakgrund går att 
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koppla till denna studie som undersöker skolkuratorers arbete med nyanlända elever, då 

handlingsutrymmet är grunden till hur kuratorerna kan arbeta. Artiklarna kommer användas 

när studiens resultat samstämmer med tidigare forskning eller där resultaten skiljer sig åt. 

2.3 Kulturell kompetens  

Eftersom skolor runt om i Sverige har ett ökande antal elever från olika ursprung och kulturer 

är det av stor vikt att skolkuratorer som kommer i kontakt med dessa elever har den erfarenhet 

och kunskap som krävs, för att bemöta eleverna på den mångkulturella skolan. Teasly (2005) 

och Teasly, Archuleta och Miller (2014) har genom enkätundersökningar undersökt hur den 

upplevda nivån av kulturell kompetens ser ut bland socialarbetare på skolor i USA som 

arbetar i en förort där majoriteten av eleverna på skolan har invandrarbakgrund. Det 

framkommer i båda studierna att den upplevda kompetensen gällande multikultur är relativt 

låg hos skolans socialarbetare, att socionomutbildningen bör förmedla mer kunskap inom 

detta ämne och att det finns ett behov av att kontrollera nivån på den kulturella kompetensen. 

Invandringen i USA har liksom i Sverige ökat och därför finns det ett behov av att 

socialarbetare får mer utbildning kring mångkultur, för att på bästa sätt hantera den nya 

situationen (Teasly, 2005; Teasly m.fl. 2014). Detta är något som även Pérez (2010) tar upp i 

sin rapport, att den ökade invandringen förändrar arbetssituationen för socialarbetare. Pérez 

(2010) har undersökt den numera nedlagda socionomutbildningen med mångkulturell 

inriktning på Malmö högskola, där en tredjedel av intaget inte baserades på betyg utan där den 

individuella kompetensen var avgörande. Studenterna kunde antas till utbildningen på grund 

av deras bakgrund och/eller deras särskilda egenskaper, där engagemang och intresse var två 

fördelaktiga resurser. Pérez (2010) undersökte hur eleverna uppfattade inriktningen och vilka 

kunskaper de fick med sig från utbildningen. Det framkommer att studenterna fick med sig en 

bred utbildning och att det speciella intaget bidrog till ett unikt klimat med många intressanta 

diskussioner. Gruppsammansättningen bestod av många olika nationaliteter och han menar att 

det kulturella utbytet bidrog till en viktig del i lärprocessen. Han poängterar att denna 

speciella inriktning inte gör socionomer till experter på vissa invandrargrupper eller kulturer, 

men att de fått med sig ett annat förhållningssätt och en förmåga att ”se relationerna mellan 

olika samhällsprocesser” (Pérez, 2010, s. 184).  

 

Skolkuratorers arbete med nyanlända elever kräver särskild kunskap eftersom 

förutsättningarna inte är desamma som med andra elever. Både Teasly (2005), Teasly m.fl. 

(2014) och Pérez (2010) argumenterar i sina studier för att socialarbetare bör ha en högre grad 
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av kulturell kompetens. Begreppet kulturell kompetens går att koppla till den individuella 

kompetensen hos de skolkuratorer som medverkar i denna studie. Hur framkommer kulturell 

kompetens i skolkuratorernas utsagor? 

2.4 Elevernas behov och hur skolkuratorer kan arbeta 

Det kan medföra en stor förändring för barn som kommer till ett nytt land. De kommer till en 

helt ny omgivning och Williams och Butler (2003) har identifierat en del problem som de 

anser är gemensamma för många nyanlända invandrarelever i amerikanska skolor. De pekar 

bland annat på att det är vanligt med ett bristande stödjande socialt nätverk till följd av att 

familj och vänner kan finnas kvar i hemlandet, vilket kan skapa isolering, sorg och depression 

hos barnen. Det förekommer bristande social acceptans från lärare och kamrater i skolan som 

kan leda till en minskad känsla av tillhörighet. Hos en del elever förekommer också symptom 

som kan härledas till posttraumatiskt stressyndrom, exempelvis sömnstörningar, panikattacker 

och irritation (Williams & Butler, 2003). Eleverna har ett stort behov av att tillägna sig 

språket och att lära sig nya sätt att studera, samt står inför utmaningen att lära sig nya 

kulturella koder. Författarna argumenterar för att skolkuratorer kan spela en viktig roll för 

dessa elever. Eftersom det sker en stadig ökning av nyanlända elever på skolorna, och 

eftersom eleverna har speciella behov, behövs det nationella riktlinjer för hur skolkuratorer 

kan och ska arbeta med dessa elever (ibid.). De föreslår att skolkuratorer bland annat kan 

arbeta med eleverna genom att initiera stödgruppsverksamhet som syftar till att främja deras 

anpassning till den nya skolmiljön med nya arbetssätt och förväntningar. Författarna avslutar 

med att konstatera att arbete med nyanlända elever kräver kreativitet och nytänkande från 

kuratorernas sida, men om de förstår och kan bemöta elevernas behov kommer barnens 

situation i skolan att förbättras (Williams & Butler).  

 

Att elever med invandrarbakgrund har särskilda behov i skolan är även något som Goh, Wahl, 

McDonald, Brissett och Yoon (2007) tar upp i sin artikel. De förklarar att barnen möter 

sociala, språkliga, psykologiska och utbildningsmässiga problem under deras kulturella 

anpassningsprocess. Därmed har skolkuratorer en viktig roll i att stötta elevernas anpassning 

genom att skapa multikulturella broar i skolan (Goh m.fl., 2007). Författarna förespråkar att 

skolkuratorn, vars uppdrag är att främja elevernas utveckling, välfärd och framgång, ska 

arbeta med olika aktiviteter som ska förebygga och minska problem som har med 

multikulturell anpassning i skolan att göra. Exempel på aktiviteter som skolkuratorn kan 

använda sig av för att främja interkulturella relationer och öka förståelse är exempelvis att 
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visa videofilmer och anordna olika rollspel. Multikulturell gruppverksamhet som fokuserar på 

känslor av att vara annorlunda kan också vara hjälpsamt för att bryta den isolering som många 

invandrarbarn upplever (Goh m.fl., 2007). 

 

Williams och Butlers (2003) samt Goh m.fl. (2007) artiklar är främst relevanta för studien 

utifrån att de redogör för nyanlända elever och elever med invandrarbakgrunds situation i 

skolan. Artiklarna speglar mycket av den forskning som finns på området och som säger att 

eleverna kan betraktas som särskilt utsatta av olika anledningar. En annan anledning till varför 

artiklarna valdes ut är att de utgår från ett skolkuratorsperspektiv med fokus på skolkuratorers 

betydelse för dessa elever, samt förslag på hur de kan arbeta med eleverna. Då vi inte har 

hittat någon forskning om hur kuratorer faktiskt arbetar så är det intressant att få en indikation 

på hur de skulle kunna arbeta. Artiklarna kan därför användas för att göra jämförelser mellan 

författarnas slutsatser och informanternas arbete med nyanlända elever. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt redogör för de teoretiska begrepp och perspektiv som uppsatsen utgår från samt 

en motivering till dessa, följt av en beskrivning av hur dessa ska användas i studien. 

Avslutningsvis diskuteras de valda teoretiska utgångspunkternas fördelar och nackdelar. 

 

3.1 Handlingsutrymme 

Den socialarbetare som representerar en organisation och befinner sig på ”gatunivå”, i direkt 

kontakt med människor som på något sätt tar del av den tjänst som erbjuds, kallas för 

gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 2010). En socialarbetare erhåller uppdrag från sin arbetsgivare som 

bestämmer ramen för vad socialarbetaren ska göra, eller åtminstone vilka mål det ska strävas 

mot. Det som även är karaktäristiskt för en socialarbetare är att dennes arbetsuppgifter 

omfattar klienter av olika slag, det finns alltså någon som tar del av den tjänst socialarbetaren 

har att erbjuda. Det är utrymmet mellan organisationens uppdrag och klienters behov som är 

karaktäristiskt för en gräsrotsbyråkrat och benämns handlingsutrymme. I denna studie syftas 

det till det utrymme som skolkuratorer har att förhålla sig till utifrån erhållet uppdrag från 

skolan och de behov som skolan omfattas av (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Det är många olika faktorer som har inverkan på skolkuratorers handlingsutrymme och det 

omfattas både av det som en skolkurator ska göra och kan göra. Faktorer som skolkuratorer 

ska förhålla sig till, och den enskilda kuratorn till stor del inte kan påverka, är lagar, regler 
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och riktlinjer, de behov som ska tillfredsställas och traditioner på arbetsplatsen. Mer 

personliga faktorer som huvudsakligen är förenat med den enskilda kuratorn, och upp till 

denne att påverka, kan exempelvis vara dennes egenskaper, erfarenhet och kunskap (Svensson 

m.fl., 2008). Något som anses vara en förutsättning för att kunna använda handlingsutrymmet 

fullt ut är att kuratorer besitter den erfarenhet och kunskap som krävs för den specifika 

situationen och att samspelet mellan kurator och elev är tillfredsställande (ibid.). 

 

Vilka möjligheter och begränsningar kuratorerna har att uppfylla elevhälsans vägledning kan 

sägas vara beroende av deras handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är i sin tur beroende av 

vilka organisatoriska och individuella förutsättningar som finns. Skolkuratorer på olika skolor 

och i olika kommuner kan ha olika organisatoriska förutsättningar utifrån skolornas resurser. 

Men även om de yttre påverkansfaktorerna är likvärdiga kan de individuella förutsättningarna, 

hur skolkuratorerna väljer att arbeta eller hur de uppfattar sitt handlingsutrymme, skilja sig åt. 

Det gör det intressant att identifiera vilka möjligheter och begränsningar som går att uttolka 

från skolkuratorernas utsagor, samt hur dessa kan förstås och förklaras utifrån begreppet 

handlingsutrymme. 

3.2 Det salutogena perspektivet  

Det salutogena perspektivet introducerades av Aaron Antonovsky (2005) och fokuserar på att 

identifiera skyddande och hälsofrämjande faktorer hos individer. Han myntade begreppet 

salutogenes som en motreaktion mot det patogena synsättet med fokus på vad som skapar 

ohälsa. Antonovsky intresserade sig för hur det kommer sig att människor som har utsatts för 

många svårigheter, stressorer, har lyckats bibehålla sin hälsa. Han menade att när en individ 

ställs inför stressorer leder det till ett spänningstillstånd som måste hanteras, och det är hur 

individer hanterar detta spänningstillstånd som får avgörande betydelse för deras hälsa. Det 

som kan hjälpa individen att hantera spänningstillståndet och bekämpa stressorer är 

förekomsten av generella motståndsresurser, eller skyddande faktorer, samt individens känsla 

av sammanhang (KASAM). Begreppet känsla av sammanhang innehåller komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet syftar till 

huruvida en individ uppfattar att det som sker inom och utanför individen går att 

förnuftsmässigt förklara och begripa, exempelvis genom att veta vad som ska hända och att 

händelser är möjliga att förklara. En människa som har en hög grad av begriplighet kan se 

motgångar och oönskade händelser som utmaningar som är möjliga att bemästra (ibid.). 

Hanterbarhet handlar om huruvida individen upplever sig ha resurser för att möta 
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påfrestningar av olika slag. Människor med hög grad av hanterbarhet klarar av att möta 

motgångar och ser inte sig själv som ett offer i situationen. Meningsfullhet ses som den 

viktigaste komponenten och innebär att trots olyckliga upplevelser känna att livet har en 

känslomässig innebörd och värde. Dessa tre komponenter är inte beroende av varandra men 

de samverkar genom att ju högre värden av varje enskild komponent resulterar i en högre grad 

av KASAM (Antonovsky, 2005). 

Socialstyrelsens och Skolverkets (2014) vägledning för elevhälsan förordar att elevhälsan, där 

kuratorn ingår, ska ha ett salutogent synsätt. Ett salutogent synsätt innebär att utgå från ett 

hälsofrämjande perspektiv med uppmärksamhet på elevernas resurser, samt att arbeta för att 

öka deras välbefinnande. Det kan jämföras med den tidigare elevvården som utgick från ett 

patogent synsätt med fokus på det som inte fungerade. Men Backlund (2007) och Isaksson 

(2014) har visat att trots lagändringen 2010 när skolhälsovården övergick i elevhälsan, ser 

kuratorernas arbetssituation likadan ut, vilket kan medföra att det blir svårt att anamma ett 

nytt synsätt. Det får stöd i Guvå (2010) som har konstaterat att elevhälsan har svårigheter med 

att arbeta salutogent i praktiken. Perspektivet kan användas för att analysera skolkuratorernas 

arbetssituation, huruvida de känner meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sitt arbete 

samt hur de kan bidra till att stärka nyanlända elevers KASAM. Samt utifrån kuratorernas 

utsagor analysera elevernas känsla av sammanhang. 

3.3 Risk- och skyddsfaktorer 

Närliggande begrepp till det salutogena perspektivet och som även ingår i vägledningen för 

elevhälsan är risk- och skyddsfaktorer. Vägledningen förordar att elevhälsan ska arbeta 

förebyggande för att minska riskfaktorers inverkan och arbeta hälsofrämjande med att stärka 

de skyddsfaktorer som finns (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Begreppen ingår 

ursprungligen i den utvecklingspsykopatologiska teorin och används inom socialt arbete med 

barn för att förutspå vilka barn som löper olika slags risker för en ogynnsam utveckling, samt 

vilka faktorer som kan fungera skyddande och främja en hälsosam utveckling (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Till skillnad från det salutogena perspektivet som endast fokuserar på 

hälsofrämjande faktorer menar Lagerberg och Sundelin (2000) att för att förstå skyddande 

faktorer närmare så är det nödvändigt att även studera dess motpol, riskfaktorer, och hur dessa 

interagerar med varandra. Skyddsfaktorer kan påverka eventuella riskfaktorer så att 

riskfaktorernas inflytande blir mindre och risken för ogynnsam utveckling minskar. Men en 
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riskfaktor kan också vara en skyddsfaktor, beroende på situationen. Risk- och skyddsfaktorer 

kan hänvisas till både barnet och familjen (Lagerberg och Sundelin, 2000). 

Elever som har upplevt trauma eller upprepade separationer, exempelvis asylsökande barn, 

anses tillhöra riskgrupper som elevhälsan ska vara extra uppmärksam på (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2014). Rak och Pattersson (1996) beskriver hur skolkuratorer kan arbeta med 

riskutsatta barn utifrån begreppen risk- och skydd. De menar att många riskutsatta unga har 

skyddsfaktorer som kan skydda dem från negativa konsekvenser, och att det därför är viktigt 

att skolkuratorer uppmärksammar elevernas styrkor snarare än svagheter. Författarna anser att 

kuratorer kan fungera som förebilder och bli potentiella skyddsfaktorer för sårbara barn, och 

att skolkuratorer är särskilt lämpade att hjälpa riskutsatta barn och deras familjer. Kuratorer 

fyller också en viktig funktion i att råda och stötta lärare som barnen kommer i kontakt med, 

för att på så vis utveckla ytterligare stöd för riskutsatta barn (Rak & Pattersson, 1996). Utifrån 

elevhälsans vägledning samt Rak och Patterssons artikel, kan risk- och skyddsfaktorer för 

nyanlända analyseras med utgångspunkt i skolkuratorernas upplevelser av den egna 

arbetssituationen, huruvida kuratorerna kan fungera som en skyddsfaktor för nyanlända eller 

ej. Det gör det också möjligt att utifrån kuratorernas utsagor om elevernas situation, 

identifiera risk- och skyddsfaktorer som kan sägas påverka deras välbefinnande. 

 

3.4 Diskussion kring valda teoretiska begrepp och perspektiv 

Anledningen till att studien har tre teoretiska utgångspunkter är dess breda syfte. Valda teorier 

kompletterar varandra och kan erbjuda en vid tolkningsram. Begreppet handlingsutrymme kan 

användas i ett större perspektiv för att analysera samhälleliga och organisatoriska förhållanden 

i relation till individer, och kan därför kategoriseras som en social teori. Däremot kan 

begreppets omfattande karaktär göra det svårt att analysera på ett djupare plan. Salutogena 

perspektivet samt risk- och skydd kan klassas som individfokus-teorier, med god möjlighet att 

analysera individuella förhållanden. En kritik mot det salutogena perspektivet är dock att det 

inte alltid är tillämpbart, då det i vissa fall inte går att bortse från problem. En brist med risk- 

och skyddsbegreppen är att de främst kan användas för att kategorisera huruvida en faktor kan 

betraktas som risk eller skydd, men ger ingen vidare förklaring. 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs det hur studien är utformad, vilka urval som gjorts inför intervjuerna 

och hur de olika stegen i studien har genomförts. Därefter diskuteras studiens trovärdighet och 

de etiska ställningstaganden som har beaktats. Slutligen presenteras en metoddiskussion om 

metodens för- och nackdelar. 

 

4.1 Forskningsdesign 

Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Med kvalitativa intervjuer 

vill man undersöka personers egna erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Patton, 

2015). Intervjuerna har utgått från olika teman med tillhörande frågor, en så kallad 

halvstrukturerad intervjuform (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna intervjuform håller en viss 

struktur men ger utrymme för följdfrågor och det är möjligt att följa upp fakta som anses vara 

intressant och relevant för studien (ibid.). Efter att intervjuerna genomförts har de 

transkriberats i sin helhet för att sedan användas i analysen av studiens resultat.  

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval 

I denna studie är det specifikt grundskolekuratorers arbete med nyanlända elever som 

efterfrågas. Därför har vi gjort ett strategiskt urval och endast kontaktat skolkuratorer på 

grundskolor som omfattas av en stor andel elever med annat modersmål än svenska, eftersom 

de förmodligen har det som studien efterfrågar (Patton, 2014). Identifierandet av dessa skolor 

har gjorts utifrån uppsatsförfattarnas egna erfarenheter om vilka områden som är 

socioekonomiskt utsatta och har en stor andel elever med annat modersmål än svenska. Skolor 

som inte omfattas av en stor andel elever med annat modersmål än svenska har uteslutits. 

Skolorna är belägna i en mellanstor stad och i ett mindre samhälle i mellersta Sverige. Ett 

krav var att kuratorerna ska ha arbetat som skolkurator på skolor som omfattar nyanlända 

elever i minst sex månader. Detta urval har gjorts för att säkerställa studiens kvalitet, då det är 

troligt att de har erfarenheter och upplevelser av att arbeta med nyanlända, vilket är studiens 

syfte. 
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4.2.2 Intervjuerna 

Undersökningen omfattar kvalitativa intervjuer med fem skolkuratorer. Intervjuerna 

genomfördes med en informant åt gången och längden på intervjuerna varierade mellan 45-60 

minuter. I ett första skede kontaktades de tilltänkta intervjupersonerna per telefon för att 

undersöka om det fanns ett intresse att medverka i studien. Därefter erhöll de ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där studiens syfte framkommer, vad materialet kommer 

användas till samt på vilka grunder intervjupersonerna medverkar i studien. 

Intervjupersonerna fick själva välja var intervjuerna skulle äga rum, tre av intervjuerna 

genomfördes på deras respektive arbetsplatser och två av intervjuerna genomfördes på en mer 

neutral plats. Huvudansvaret för intervjuerna delades mellan de två uppsatsförfattarna men 

båda närvarade vid alla intervjuer och hjälptes åt att ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer 

spelades in med diktafon. För att skapa en relation till och få en grundläggande bild av 

intervjupersonerna inleddes intervjuerna med lite enklare bakgrundsfrågor; vilken utbildning 

de har, hur länge de har arbetat som skolkurator och hur många skolor och elever de ansvarar 

för. Sedan övergick intervjuerna till de två ämnesområdena som vår intervjuguide (se bilaga 

2) omfattas av; arbetet med nyanlända elever samt handlingsutrymme och kompetens. En av 

informanterna uttryckte en önskan om att få se sina citat innan de publiceras i studien, och 

erhöll därför de tänkta citaten över mail för att på så vis kunna godkänna dem. 

4.3 Bearbetning och analys av materialet 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och sedan granskades det utskrivna materialet. Det 

som var återkommande i intervjuerna eller där det fanns motsatta åsikter eller uttalanden 

markerades, detta för att underlätta identifikationen av de huvudsakliga teman som det 

insamlade materialet omfattades av. Analysen av materialet gjordes sedan med hjälp av 

hermeneutisk meningstolkning, där man både tittar på texten som helhet och på enskilda 

delar. Denna variation där man relaterar de olika delarna till helheten kallas för den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2014). När de olika delarna av texten hela tiden 

tolkas i relation till helheten och vice versa kan nya tolkningar uppenbaras, och tanken är att 

det ska framträda en djupare förståelse av meningen i materialet (ibid.). Helheten i denna 

studie består av skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med nyanlända 

elever, och de teman som har identifierats i det insamlade materialet är delarna. Genom en 

växelvis tolkning mellan delar och helhet har olika slutsatser kunnat dras. 
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4.4 Studiens tillförlitlighet 

Studien har förhållit sig till fyra olika kriterier som är anpassade för kvalitativ forskning för 

att uppnå tillförlitlighet. Kriterierna är; Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och En 

möjlighet att styrka och konfirmera. För att uppnå hög trovärdighet har studien genomförts 

efter de regler som finns vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det insamlade materialet 

har också analyserats utifrån olika teoretiska begrepp och perspektiv, en så kallad 

teoritriangulering, för att få en mer nyanserad och bredare bild av resultatet (Patton, 2015). En 

studie bör också delges informanterna för att säkerställa att resultatet överensstämmer med 

deras utsagor. Det var dock inte möjligt med tanke på den begränsade tidsramen för studien 

(Bryman, 2011). För en god överförbarhet och pålitlighet omfattas studien av tydliga 

beskrivningar av varje steg som gjorts i studien och innehåller motiveringar om hur urvalen 

har gått till och vilka avgränsningar som har gjorts. Detta för att andra studier ska ha 

möjligheten att avgöra om denna studie kan vara överförbar till andra kontexter och de tydliga 

beskrivningarna gör det möjligt att följa varje steg i studien. Vid utformningen av 

intervjuguiden har frågorna noga formulerats så att de uppfyller både studiens syfte och 

frågeställningar. De olika delarna i studien har även granskats kritiskt för att säkerställa 

kvaliteten (ibid.). Vissa delar av de inspelade intervjuerna har transkriberats två gånger, en 

gång var av oss uppsatsförfattare, för att säkerställa att utskrivningen av intervjuerna är 

detsamma oberoende av vem som bearbetar materialet. För att uppfylla sista steget, möjlighet 

att styrka och konfirmera, har vi uppsatsförfattare i tolkningen av resultatet försökt varit så 

objektiva som möjligt för att inte resultatet ska ha påverkats av vår förförståelse eller våra 

värderingar (Bryman, 2011). 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Denna studie intresserar sig för nyanlända elevers situation, ur skolkuratorers perspektiv. Att 

intervjua nyanlända elever som är barn och som kan befinna sig i en utsatt situation hade inte 

varit etisk försvarbart. Det finns restriktioner om vad forskning som berör människor får 

behandla, ur etisk synpunkt, och detta anges i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor. All forskning måste genomgå en etikprövning för att få publiceras. 

Examensarbeten på högskolenivå omfattas inte av detta lagrum men denna studie har förhållit 

sig till Vetenskapsrådets (2002) etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna har informerats om studiens syfte, 

hur studien kommer genomföras, att deltagande är helt frivilligt och att datamaterialet som 
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kommer fram under intervjun endast kommer användas i denna studie. Inspelningarna och 

transkriberingarna har förvarats säkert och raderats direkt efter studien. Dessutom har 

samtycke inhämtats från informanterna och de har själva bestämt på vilka villkor de vill 

medverka. De fem informanter som deltagit i studien har avidentifieras och deras arbetsplatser 

är inte möjliga att identifiera. Informanterna delgavs denna information i det informationsbrev 

de erhöll innan intervjutillfället och informationen upprepades sedan även vid 

intervjutillfället. 

4.6 Metoddiskussion 

Studiens syfte, att skildra skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända elever, låter sig bäst göras med kvalitativ metod. Med kvalitativ intervju finns det 

större möjligheter för informanterna att, på ett mer nyanserat sätt, berätta sin historia (Patton, 

2015). Med kvalitativ intervju som metod erhålls mer omfattande beskrivningar än med 

kvantitativ metod. Däremot får inte studien samma bredd och det går inte att generalisera 

resultatet till övriga befolkningen i den utsträckning som en kvantitativ metod kan (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Syftet med denna studie och tillhörande frågeställningar är relativt stora och övergripande, 

vilket har varit ett medvetet val för att försöka få en helhetsbild av skolkuratorers arbete med 

nyanlända elever. För att kunna svara upp till vårt syfte och för att kunna täcka in alla 

frågeställningar innehöll därför vår intervjuguide ganska många frågor. Det resulterade i att vi 

inte hade utrymme att ställa så många följdfrågor som vi hade önskat och som hade kunnat 

resultera i intressanta “fynd”. Vi hade inte heller möjlighet att gå djupare på vissa aspekter av 

deras arbete med nyanlända.  

 

De frågor som ställdes under intervjun kan i vissa fall ha ansetts vara lite för akademiskt 

utformade och svåra att förstå. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska intervjufrågor 

formuleras i ett vardagligt språk. Men då intervjupersonerna alla har en socionomexamen, det 

vill säga en akademisk bakgrund, fungerade frågornas utformning i det stora hela. När det 

uppkom oklarheter kring frågorna förtydligades de eller omformulerades till ett mer 

vardagligt språk. Intervjufrågorna ställdes överlag i en neutral form för att informanterna 

skulle kunna svara så fritt som möjligt och för att inte vinkla studien. Men vissa frågor 

fokuserade mer på de svårigheter som kuratorerna kommer i kontakt med i arbetet med 
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nyanlända elever. Det beror på att intervjuguiden är utformad efter den kunskap som erhållits 

under sökningen av tidigare forskning och det är en förkunskap som inte går att bortse från.  

 

Skolkuratorerna i denna studie arbetar på olika grundskolor med elever mellan 7 år och 16 år. 

Men på en del av kuratorernas skolor är det endast låg- och mellanstadiet som har nyanlända 

elever, vilket betyder att vissa kuratorer inte kommer i kontakt med nyanlända från hela 

åldersspannet. Eftersom barn i olika åldrar kan ha skilda problem och behov kan det påverka 

vilka erfarenheter och upplevelser kuratorerna har av att arbeta med eleverna. Denna studie 

tar inte hänsyn till ålder på barnen och när kuratorerna har skilda erfarenheter av denna 

målgrupp, skulle det kunna bero på att barnen som de kommer i kontakt med har så pass olika 

ålder. Dock är det den stora överskådliga bilden av skolkuratorers upplevelser och 

erfarenheter med nyanlända elever som denna studie eftersträvar så vi ser inget problem i att 

skolkuratorerna refererar till barn i olika åldrar.   

 

I intervjuerna framkom att informanterna inte med säkerhet kunde uttala sig om enbart 

målgruppen nyanlända elever. Enligt Skolverket (2014) betraktas en elev som har annat 

modersmål än svenska och inte behärskar svenska språket som nyanländ, dock upp till högst 

fyra år efter skolstart. Det betyder att när en elev kan det svenska språket ska denne inte 

längre räknas som nyanländ. Men det kan vara svårt för skolkuratorerna att bedöma när en 

elev kan språket samt ha kännedom om hur många år en elev har gått i svensk skola, och 

därmed veta om eleven betraktas som nyanländ eller inte. Därav blir deras uttalanden av en 

mer generell karaktär genom att även omfatta den vidare gruppen elever med 

invandrarbakgrund eller annat modersmål än svenska, i vilken nyanlända naturligtvis ingår. 

Men vissa uttalanden går dock att härröra specifikt till nyanlända, bland annat uttalanden om 

asylsökande och landningarna. Därutöver menar vi att många förhållanden som framkommer i 

kuratorernas utsagor är utmärkande för människors första tid i landet, exempelvis 

språksvårigheter hos eleverna och familjen, och att dessa uttalanden i huvudsak går att 

referera till nyanlända. Andra uttalanden, om exempelvis kulturella motsättningar, tänker vi 

också till stor del går att härröra till den första tiden, och att det därefter har skett en 

anpassning till det nya samhället. Vi anser därför att vårt resultat i det stora hela är baserat på 

beskrivningar av nyanlända elever.   
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5. Resultat & analys 

5.1 Presentation av resultatet 

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av informanterna. Därefter redovisas resultatet 

uppdelat i två delar. Första delen besvarar frågeställningarna om kuratorernas 

handlingsutrymme och den individuella kompetensen. Andra delen besvarar vilka behov 

kuratorerna kan se hos eleverna. Den sista frågeställningen, hur kuratorerna arbetar med 

eleverna, går att återfinna i alla delar. Delarna innehåller i sin tur underteman med ämnen som 

framträtt i intervjuerna. Efter varje del följer en analys med hjälp av de teoretiska begreppen 

handlingsutrymme, risk- och skyddsfaktorer samt det salutogena perspektivet och tidigare 

forskning. 

5.2 Informanterna 

Vi har intervjuat fem skolkuratorer i två angränsande kommuner, kommun A och kommun B. 

Tre av kuratorerna arbetar i kommun A och två i kommun B. Kommunerna skiljer sig åt i 

mottagandet av nyanlända elever. Kommun A har en gemensam mottagningsenhet för 

nyanlända elever. Eleverna slussas sedan ut i förberedelseklasser, så kallade landningar, på 

respektive skolor. Kommun B har ingen gemensam mottagning, eleverna kommer direkt ut på 

respektive skolors landningar. 

 

Samtliga informanter har socionomexamen. De har arbetat olika länge som skolkurator, en 

variation från ett år upp till tio år. Informanterna ansvarar för mellan två till fyra skolor 

vardera, med cirka 550-1000 elever per kurator. En del av informanternas skolor har en stor 

andel elever som är utlandsfödda, varav många nyanlända. Som tidigare nämnts (se 4.4 

metoddiskussion) så framkom vissa svårigheter för informanterna att uttala sig om enbart 

nyanlända elever. Resultaten som presenteras kan därför till viss del även baseras på 

uttalanden om elever som inte längre räknas som nyanlända. 

 

Informanterna benämns i uppsatsen som informant 1, informant 2, informant 3 osv. En del 

citat har ändrats något från talspråk till skriftspråk för att underlätta läsningen och med hänsyn 

till intervjupersonerna. I vissa citat har en del ord uteslutits, det är utmarkerat med tre punkter 

( … ) och när vi har förtydligat vad informanterna menar har det satts inom hakparenteser [ ]. 
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5.3 Skolkuratorernas arbetssituation 

I denna del redovisas fyra områden som, utifrån informanternas utsagor om deras 

arbetssituation, har identifierats och kan sägas inverka på deras förutsättningar att arbeta med 

nyanlända elever och deras behov. Dessa områden är; Avsaknad av en arbetsbeskrivning, 

Tidsbrist, Samarbete och Kulturell kompetens. 

5.3.1 Avsaknad av en arbetsbeskrivning 

Samtliga informanter uppger att de inte har några särskilda riktlinjer gällande hur de ska 

arbeta med nyanlända elever. Om det är positivt eller negativt råder det delade meningar om. 

En del tycker att det är bra att de har möjligheten att vara kreativa och kan använda 

handlingsutrymmet till sin fördel. Andra önskar att det fanns mer tydliga ramar för att kunna 

känna sig tryggare i sitt arbete. 

Jag jobbar mot sex rektorer ... de har alla olika idéer om vad det är jag ska göra och det är 

det som gör mitt arbete så himla roligt. … Och frustrerande ibland när man märker att på 

vissa skolor fungerar det så bra, då önskar man [att de andra rektorerna tar efter]. (Informant 

4) 

 

Jag har ett väldigt stort utrymme [att utforma arbetet], kanske för stort. (Informant 2) 

 

En av informanterna berättar hur hennes chef har formulerat hennes uppdrag:  

Ditt uppdrag är att se till att barn har det bra i skolan ... (och) att se till att deras behov blir 

tillgodosedda och deras rättigheter tas till vara. (Informant 1) 

 

Avsaknaden av en arbetsbeskrivning kan i vissa fall bli problematiskt. En av informanterna 

gör en jämförelse med skolsköterskorna: 

Skolsköterskorna de ska ha elevhälsosamtal med alla elever i årskurs två, fyra, sex och åtta. 

De har, ‘det här ska ni göra’. Men det har inte vi [kuratorer], vi har ingenting som vi SKA 

göra. Men om de [skolsköterskorna] känner att de inte hinner kan de säga det till sin chef ‘jag 

hinner inte det här, det går inte’ ... Men jag kan inte säga så, det är luddigare för mig. 

(Informant 2) 

 

Informanterna uppger att de har fria händer att utforma sina arbetsuppgifter och det inte finns 

några egentligen direktiv att följa. Backlund (2007) förklarar det med att de enda formella 
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riktlinjer som finns för skolkuratorer är de övergripande målen hos den enskilda skolan samt 

de förhållningssätt och skyldigheter som socionomyrket omfattas av. Detta stora utrymme att 

utforma sitt eget arbete är enligt Lipsky (2010) en förutsättning för att gräsrotsbyråkrater ska 

kunna forma arbetet utifrån den specifika situationen eller individen. Det är upp till den 

enskilda skolkuratorn att identifiera vilka behov det finns, och utifrån de resurser som 

skolkuratorn har, planera och prioritera sitt arbete. Dock går det att se en baksida med att inte 

ha en utförlig arbetsbeskrivning. I och med att skolkuratorer inte har arbetsuppgifter som de 

ska göra, har informanterna svårt att visa att de inte hinner med sitt arbete eller påvisa att det 

skulle behövas ytterligare en kurator för att bemöta de behov som finns på skolan. Här ställs 

tydligt fördelarna och nackdelarna med det stora handlingsutrymmet mot varandra, och det 

går att tolka det stora handlingsutrymmet som både begränsande och som en möjlighet. 

Dessutom går avsaknaden av arbetsbeskrivning att koppla till informanternas känsla av 

sammanhang i arbetet. Det kan vara svårt för informanterna att känna att deras arbete är 

begripligt när de inte har en arbetsbeskrivning att följa och arbetet därmed inte är möjligt att 

utvärdera (Isaksson, 2014). För att känna begriplighet är det viktigt att veta vad man ska göra, 

hur man ska göra det och vad det leder till (Antonovsky, 2005). 

5.3.2 Tidsbrist 

Alla informanter upplever att deras arbetssituation med nyanlända elever skulle kunna 

förbättras. Det som framträder allra tydligast är deras brist på tid. Det förklaras med att de har 

för stort elevantal per skolkurator. En informant svarar så här på frågan om hon upplever att 

hon har de förutsättningar som krävs för att möta de behov som finns på skolorna:  

Eftersom jag är ensam kurator på 1000 elever så nej, definitivt inte. (Informant 4) 

 

Därtill beskrivs arbetet med nyanlända elever som mer tidskrävande. 

Vi pratar ju hela tiden om att vi vill ha mer resurser, för man räknar ju också med att en 

skola med så här många barn som inte har svenska som hemspråk, då ska man ju räkna en 

elev som tre egentligen, för det är större problematik och en annan typ av problematik och det 

är svårarbetat. (Informant 5) 

 

Tidsbristen får till följd att de många gånger måste prioritera sitt arbete och utföra de 

arbetsuppgifter som är mest akuta för stunden.  
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Det gäller att ha balansen och ta ansvar för sitt eget arbete … ‘det här måste vänta’, ‘det här 

måste jag prioritera´ och ‘det här är på väntelista’, där har jag ett väldigt stort ansvar. 

(Informant 5) 

 

En arbetsuppgift som påverkas av tidsbristen är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

med eleverna. Samtliga informanter uppger att de skulle vilja arbeta mer hälsofrämjande och 

förebyggande, men att det ofta blir bortprioriterat. Samtidigt anser några informanter att allt 

arbete som skolkuratorer uträttar kan benämnas som hälsofrämjande och förebyggande. En 

arbetsuppgift som informanterna identifierar som hälsofrämjande och förebyggande är de 

hälsosamtal som de i mån av tid genomför tillsammans med skolsköterskan. Informanterna 

betraktar dessa samtal som viktiga då samtalen bland annat kan ge dem möjlighet att 

identifiera om någon elev ligger i riskzonen och kan tänkas behöva insatser från kuratorn. 

Jag pratar om hur de trivs i skolan, hur de har det hemma och hur de har det i livet. Vilka 

tankar de har. Och så presenterar jag mig, vad jag gör. Pratar lite om vikten med mig och 

med skolsköterskorna [varför de finns] ... det försöker jag göra ... men det finns inte mycket 

tid och då får jag välja bort det [hälsosamtalen]. (Informant 2)   

 

Det framkommer att tidsbrist och resursbrist är två sammanhängande faktorer som påverkar 

informanternas möjligheter att utforma sitt arbete. De ansvarar för flera skolor vars resurser 

ser olika ut, och tiden som läggs på varje skola kan också variera. En av intervjupersonerna är 

endast en halv dag i veckan på den skola som har 85 % elever med annat hemspråk än 

svenska, trots att hon ser behovet av en heltidstjänst på denna skola. Att resursfördelningen 

kan skilja sig åt från skola till skola, och att det många gånger inte är jämnt fördelat mellan 

skolorna är en verklighet som både Backlund (2007) och Isaksson (2014) bekräftar. 

Resursfördelningen är ett problem som ligger på organisationsnivå och handlar om hur 

kommunen väljer att fördela sina resurser, men som får konsekvenser för informanternas 

handlingsutrymme. Isaksson (2014) konstaterar också att brist på tid gör att skolkuratorer 

oftast inte hinner med att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, att det snarare är akuta 

insatser som präglar deras vardag, vilket bekräftas av informanterna. Elevhälsan förväntas 

arbeta hälsofrämjande genom att stärka elevers psykiska och sociala välbefinnande, samt 

förebyggande med att förhindra uppkomsten av bland annat psykiska och sociala problem 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Informanterna upplever att de inte har tid till de 

hälsosamtal som de anser fyller en viktig funktion i det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet. De anser att de saknar förutsättningar för att uppfylla elevhälsans mål och då kan det 
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vara svårt för dem att känna att deras arbete är begripligt och det kan leda till att 

informanterna känner sig uppgivna. 

5.3.3 Samarbete 

Samtliga informanter understryker hur viktigt det är med ett bra samarbete med, och god 

relation till, andra professioner på skolan och att det är en förutsättning för att komma i 

kontakt med eleverna. De samarbetar mest med pedagogerna, eftersom det är de som träffar 

eleverna mest. I många fall är det på pedagogers initiativ som informanterna blir inkopplade i 

ärenden som rör nyanlända elever och då kan det handla om att de söker rådgivning i ett 

särskilt ärende som de känner att de själva inte kan hantera.  

Oftast brukar lärarna från landningen komma till mig och bolla med mig … Det kan vara 

någon som har förlorat en anhörig i hemlandet. Eftersom de redan har en relation och det 

handlar om en känslig situation är det inte bra att kasta in mig som inte kan deras språk. De 

kan prata med mig om hur de ska förhålla sig till eleven och hur de ska tänka, och sedan kan 

jag vara som standby utifall att det behöver hittas andra lösningar. (Informant 2)  

 

Även om alla uppfattar att samarbete är viktigt så har de lite olika erfarenheter av hur det 

fungerar i praktiken. De flesta anser att samarbetet med övriga yrkesgrupper fungerar bra, 

medan några anser att det i vissa fall kan vara problematiskt.  

Det är lite individuellt vilka lärare, rektorer och specialpedagoger som jag jobbar med. Det 

finns de som är engagerade och vill samarbeta sedan är det de som är ensamvargar som 

arbetar mycket ensamt. (Informant 2) 

 

Även samarbete med professioner utanför skolan förekommer. Informanterna berättar att de 

som skolkuratorer inte ska arbeta behandlande, deras uppgift är att se till att eleverna fungerar 

i skolan och när behandlande insatser krävs hänvisar kuratorerna elever till andra instanser. 

Det kan exempelvis vara traumaenheten, ungdomsmottagningen eller Barn och ungdoms 

psykiatrin (BUP).  

Jag har samtal eller slussar dem vidare, beroende på vad de har [för problem]. Ibland är det 

så att de ska vidare till någon traumaenhet. ... ungdomsmottagningen finns inte för väldigt 

många, de har ingen aning [vad det är]. De vet inte vart man ska vända sig. (Informant 4) 

 

Informanterna försöker arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper på skolan i den 
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utsträckning de kan, vilket enligt Bergendorff (2014) är en förutsättning för att få en 

helhetsbild över de nyanlända eleverna och därmed möjligheten att arbeta för att främja deras 

utveckling. Några informanter vittnar om att de ger råd och stöd till lärare om hur de ska 

kunna stödja eleverna, och enligt Rak och Pattersson (1996) kan skolkuratorn på så vis 

fungera som en skyddsfaktor för eleverna. En del av informanterna uppger dock att 

samarbetet med lärare i vissa fall är bristfälligt och svårt att få till. Det kan förklaras utifrån 

Guvås (2010) resonemang om att elevhälsan har ett salutogent synsätt och lärare har ett mer 

patogent synsätt. Helt motsatta utgångspunkter kan medföra svårigheter för ett 

tillfredställande samarbete. Då skolkuratorer inte ska arbeta behandlande krävs det även att 

skolkuratorer har ett bra samarbete med yrkesgrupper utanför skolan. För att kunna hänvisa 

elever till rätt instans och erhålla stöd och information behöver kuratorer ha en bra dialog och 

samarbete med andra myndigheter; socialtjänsten, BUP, traumaenheten, habiliteringen etc. 

(D-Wester, 2005). Denna samverkan mellan olika organisationer eller yrkesgrupper förklaras 

av Svensson m.fl. (2008) påverka handlingsutrymmet. Resurser från två olika organisationer 

eller professioner slås samman och bildar ett gemensamt handlingsutrymme och därmed kan 

det enskilda handlingsutrymmet utvidgas. Samarbete är således viktigt för informanterna för 

att kunna erhålla kunskap eller resurser som egentligen ligger utanför deras eget 

handlingsutrymme. 

5.3.4 Kulturell kompetens 

Det råder delade meningar om det är någon särskild kompetens som krävs för att kunna arbeta 

med och bemöta nyanlända elever på ett tillfredsställande sätt. Men majoriteten av 

informanterna anser att i arbetet med eleverna är det en förutsättning att ha adekvat 

information om de olika kulturer som eleverna härrör från samt hur flyktingförfarandet har 

sett ut. De förklarar också att denna kunskapsinhämtning sker på eget initiativ och att de 

själva måste prioritera tid till detta.  

Man måste hålla sig ajour hela tiden, från vilka länder flyktingströmmarna kommer ifrån. Då 

måste man sätta sig in i hur de länderna ser ut, hur de fungerar. För det är viktigt att kunna 

förstå hur de fungerar i skolan här i Sverige, mot hur de har fungerat eller hur det ser ut i 

deras hemländer. (Informant 4) 

 

Jag skulle nog vilja ha mer kunskap tror jag, veta lite mer om deras kulturer. Men det är upp 

till mig att ta den tiden, att läsa in mig på det och tiden är en bristvara. (Informant 5) 
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Det framkommer i intervjuerna att det i vissa fall är viktigt att ha en förståelse för hur den 

bakgrund nyanlända familjer kommer från kan påverka deras synsätt. Två informanter 

förklarar vissa elevers och deras familjers ovilja att komma i kontakt med kuratorn så här: 

Psykisk ohälsa - det finns ju inte, utan då är man galen. Så det är svårt redan där, man får 

verkligen i princip vara en vanlig vuxen att prata med. Börjar man prata om kurator, då blir 

man ju en sådan där som man ska hålla sig undan; ‘jag är inte tokig, jag behöver inte prata 

med kurator’. (Informant 4). 

 

Kommer man till exempel från vissa länder, då är man psykiskt sjuk om man har bekymmer. 

Jag skulle gräva min egen grav om jag sa det [att hon är kurator]. Så därför säger jag så här 

till mina elever: Jag är anställd av A kommun för att se till att ni har det bra i skolan, och det 

tar alla barn. (Informant 1) 

 

Flera informanter uppger att det förekommer en del konflikter på deras skolor bland gruppen 

nyanlända elever. Religiösa motsättningar som överförs på barnen och/eller att deras familjer 

har olika nationalitet, eller tillhör olika grupperingar inom samma nationalitet, förklaras vara 

bidragande orsaker. 

Barnen kan vara sju år och håna varandra för att de är kristna eller bär slöja. (Informant 4) 

 

Det är två flickor som har hamnat i konflikt, men det är familjerna som är i konflikt därför att 

de är sinsemellan från helt olika länder och är oerhört rasistiska mot varandra. (Informant 5) 

 

För att bemöta och förebygga dessa konflikter anser informanterna att det är viktigt att arbeta 

med elevernas värdegrund. 

Värdegrunden är superviktig, att man jobbar med den kontinuerligt, det ska ju genomsyra 

alla lektioner. Det ska inte vara ´och nu har vi en vecka värdegrund´, utan det ska vara 

någonting som hela tiden finns levande, hur man är mot varandra. (Informant 5) 

 

En informant ger uttryck för att det kanske inte alltid räcker med att ha kulturell kunskap:  

Vi skulle behöva somaliska och arabspråkiga kuratorer som också är socionomer, som 

förstår deras kultur och har en större förståelse och dessutom har en insyn i vår kultur. 

(Informant 2) 
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På informanternas skolor finns många olika nationaliteter representerade. Bergendorff (2014) 

bekräftar denna verklighet då hon skriver att det på svenska skolor talas mer än 150 olika 

språk av elever från lika många kulturer, vilket ställer stora krav på skolpersonalen. Enligt 

Svensson m.fl. (2008) är en förutsättning för handlingsutrymmet att ha den kunskap och 

kompetens som krävs för att kunna hantera en specifik situation. Teasly (2005) och Teasly 

m.fl. (2014) benämner den kompetens som skolans socialarbetare behöver för att arbeta på 

mångkulturella skolor för kulturell kompetens. Samtidigt framkommer det i studierna att 

socialarbetare ofta upplever att den kulturella kompetensen brister och det går även att se hos 

informanterna, då de själva uppger att de skulle vilja ha mer fortbildning om nyanlända 

elever. Mer kunskap skulle kunna resultera i ett utökat handlingsutrymme samt en ökad 

känsla av sammanhang i arbetet. Att ha kulturell kunskap i mötet med elever från olika 

bakgrund är en resurs som gör arbetet mer hanterbart, och att kunna förstå och förklara hur 

konflikter grundar sig på motsättningar mellan kulturer eller grupperingar gör arbetet mer 

begripligt. I intervjuerna framkommer det att informanterna har en betydande funktion i att 

hjälpa eleverna att hantera den nya situation det innebär att komma till ett nytt land med nya 

normer och värderingar att förhålla sig till. De kan därmed sägas vara en skyddsfaktor för 

eleverna samt en viktig resurs i att hjälpa eleverna stärka deras känsla av sammanhang. 

Informanternas förståelse för elevernas bakgrund samt att de känner att de har förmågan att 

hjälpa dessa elever till en bättre anpassning i Sverige, tyder på att de har en kulturell 

kompetens. De har den kunskap som krävs för den specifika situationen och kan därmed 

enligt Svensson m.fl. (2008) använda sitt handlingsutrymme till fullo. En del kunskap kan 

dock vara svår att läsa sig till, en informant påpekar att det skulle behövas fler skolkuratorer 

med skilda kulturella bakgrunder. Informantens uttalande kan jämföras med vad Pérez (2010) 

skriver om att livserfarenhet kan vara en stor kunskapskälla i arbete som rör mångfald.

  

5.4 Barnens behov 

Denna del redogör för informanternas förhållningssätt i arbetet med nyanlända elever, samt 

presenterar några faktorer som utifrån informanternas utsagor om elevernas psykosociala 

behov har identifierats som särskilt viktiga för deras välbefinnande; Språket, familjen, 

asylsökande och ensamkommande, skolan och trauma. 

 



  

29 

 

När informanterna beskriver nyanlända elevers behov poängterar flera av dem att nyanlända 

har samma behov och bekymmer som andra barn. Det kan handla om kärleksbekymmer, 

problem med kompisar eller föräldrar som genomgår en skilsmässa.  

Vi ska se till att alla barns behov tillgodoses och det spelar ingen roll om man är nyanländ 

eller inte. Först och främst är man ett barn. (Informant 1) 

 

Men även om nyanlända elever på ett grundläggande plan inte skiljer sig från svenskfödda 

elever instämmer informanterna i att de kan ha andra erfarenheter och en annan typ av 

problematik. Samtliga informanter förmedlar vikten av att ha ett helhetstänk i arbetet med 

eleverna och några informanter förklarar att det i arbetet med nyanlända elever kan vara 

särskilt viktigt att arbeta med det som fungerar. 

Man jobbar ju inte med att titta på det som är dåligt. Man försöker hela tiden höja det som 

fungerar och allra helst när det handlar om barn i skolan så är det väldigt viktigt att se vad 

som fungerar istället för att fokusera på det som inte fungerar. (Informant 4) 

 

Två av informanterna förklarar dock att det inte alla gånger är möjligt att arbeta med det som 

fungerar och att det till och med kan anses kränkande mot eleverna och deras familjer. En av 

dem konkretiserar en sådan situation: 

När familjer eller ensamkommande får beskedet att de inte får stanna kvar längre brakar det. 

Då blir det jättesvårt att jobba med det friska, vad finns det då för friskt att jobba med? 

(Informant 1) 

 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens (2014) vägledning för elevhälsan ska elevhälsan utgå 

från ett salutogent förhållningssätt med fokus på elevernas resurser. Samtliga informanter kan, 

om än i olika grad, sägas arbeta salutogent med nyanlända elever genom att de tar hänsyn till 

helheten kring eleverna samt arbetar med att stärka eleverna. Men samtidigt beskriver flera av 

dem svårigheterna med att arbeta salutogent. En informant säger; “jag vet inte om jag är så 

jätte duktig att bara jobba med det som är bra, utgår nog alltid från det som är jobbigt”. 

Detta är i linje med Guvås (2010) forskning som visar att elevhälsan, trots ambitionen att 

arbeta salutogent, mestadels arbetar patogent genom att fokusera på det som inte fungerar. 

Några informanter menar också att det inte alltid är möjligt att arbeta salutogent genom att 

endast fokusera på det som fungerar. Detta får också stöd av Guvå (2010) som menar att det 

kan uppfattas som att man bortser från barnets problem om man tänker antingen på 
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svårigheterna eller på det som fungerar bra. Istället för att utgå från ett helhetsperspektiv 

genom att se till båda delarna och interaktionen dem emellan. 

5.4.1 Språket 

Språket är den faktor som samtliga informanter pekar ut som en viktig påverkansfaktor för 

elevernas välbefinnande. Flera informanter lyfter upp hur avsaknad av språket kan påverka 

elevernas självbild:  

Jag har en turkisk tjej som jag har pratat med. Hon har det jättetufft för hon har en helt 

annan bild, hon var en helt annan tjej när hon gick i skolan i Turkiet. Hon var framåt, 

superpopulär och hade jättemånga kompisar. Och här säger hon att ’jag förstår inte vad de 

säger och de förstår inte mig’. (Informant 4) 

 

Däremot så finns det ju saker som naturligtvis påverkar självbilden för de här eleverna. Det 

finns ju en del elever som har varit väldigt duktiga i sitt hemland i skolan, som har varit 

starka, haft en stark position vad gäller inlärning och kunskap överhuvudtaget. Sedan 

kommer de hit och behärskar inte språket och så kan de inte få ur sig kunskap, de kan inte 

göra sig förstådda och visa på sin kunskap. Då halkar de efter eftersom de inte har språket. 

Då får de en annan självbild än vad de har haft. (Informant 3) 

 

Att inte kunna visa vilken kunskap de har är något som ytterligare en informant bekräftar. 

Hon vittnar också om att en vanlig föreställning bland pedagoger är att dessa elever inte har 

“rätt” kunskaper och att “nioårig grundskola i ett annat land inte är värt någonting”. Hon 

menar att det är viktigt att skolan tillhandahåller modersmålslärare och studievägledare som 

kan förklara ämnet på elevernas hemspråk och hjälpa dem att översätta deras kunskaper. 

 

I intervjuerna framkommer det att många skolor är segregerade med stor andel barn med 

annat modersmål än svenska och en låg andel svenskfödda elever, vissa klasser har endast två 

svenska elever. Detta kan enligt två informanter påverka barnens möjligheter att utveckla 

svenska språket: 

Man pratar om att språkbada; att barn ska gå ut i skolan så tidigt som möjligt för att lära sig 

språket. Jo, men vad ska de lära sig då; syrierna lära sig somaliska? Det finns för lite 

svenskar. (Informant 4) 
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Språket får även konsekvenser för informanternas arbete. För majoriteten av informanterna är 

enskilda stödsamtal den vanligaste insatsen med nyanlända, vilket förutsätter att barnen kan 

språket. I annat fall används tolk för att kommunicera med eleverna och deras familjer, men 

några informanter vittnar om svårigheter med att få tag på vissa tolkar och att kommunicera 

via tolk. 

För det där är svårt, att förmedla känslor via en tolk också med så här små barn.  

(Informant 5) 

 

Utifrån informanternas utsagor kan bristande kunskaper i svenska språket betraktas som en 

riskfaktor. Det bekräftas av Lagerberg och Sundelin (2000) som konstaterar att elever som 

inte utvecklar språket riskerar att inte komma in i samhället. Utifrån informanternas 

beskrivningar blir det också tydligt att språket kan få konsekvenser för elevernas känsla av 

sammanhang. Att inte förstå och att inte kunna tala språket kan påverka en individs 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. D-Wester (2005) skriver att varje samtal som 

en skolkurator har med en elev syftar till att skapa en känsla av sammanhang. För att samtala 

med elever som saknar språket uppger informanterna att de använder sig av tolk, men att det 

inte sker i någon större utsträckning. Det kan förklaras med att informanterna upplever 

svårigheter med att använda tolk, vilket kan tyda på att informanterna själva inte upplever en 

känsla av sammanhang i dessa situationer. De kan då också bli svårt att fungera som en 

skyddsfaktor och att hjälpa eleverna att skapa en känsla av sammanhang i situationen. Här 

synliggörs återigen behovet av flerspråkiga kuratorer som kan kommunicera med eleverna på 

deras hemspråk 

Kästen-Eberling och Otterup (2014) menar att även om eleverna saknar kunskaper i svenska 

språket har de andra värdefulla kunskaper och erfarenheter. En av informanterna instämmer i 

detta, och menar att det är skolans ansvar att tillhandahålla en studiehandledare som kan 

stödja eleverna i undervisningen. Att eleverna ska kunna följa med på lektionerna, och inte 

bara “sitta av tiden” som en informant beskrev det, är viktigt för att känna meningsfullhet och 

få en känsla av sammanhang. 

5.4.2 Familjen 

Familjeförhållanden ses av många informanter som en viktig faktor för barnens 

välbefinnande. Flera informanter vittnar om att det kan uppstå förändrade roller i familjerna 

till följd av att barnen börjar behärska det svenska språket. En informant beskriver hur hon 
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arbetar med konflikthantering mellan barn och föräldrar till följd av den omvända 

familjestrukturen där “det är barnen som kan och inte tvärtom” och de vuxna använder sig av 

barnen för att ta sig fram i samhället. Det kan handla om att barnen får tolka åt sina föräldrar i 

olika situationer, till exempel vid sjukhusbesök. Hon säger att de unga uttrycker att de är 

väldigt trötta på att ha den rollen och att det är viktigt att de får gå tillbaka och vara tonåringar 

igen. 

 

Informanterna menar att också föräldrarna har ett stort behov av stöd. Då de ofta har bristande 

kunskaper om svenska samhället och om vilka rättigheter och skyldigheter barn och föräldrar 

har, behöver de bland annat adekvat information. Flera informanter uttrycker att de både 

skulle vilja och behöva arbeta mer med familjerna för att på så vis förbättra barnens situation.  

 

Flera informanter påtalar också familjens socioekonomiska situation som betydande för 

barnens välbefinnande. De uppger att majoriteten av de nyanlända familjerna lever i 

resurssvaga bostadsområden samt ofta lever i en ekonomisk utsatthet. En anledning till det 

anses vara att barnens föräldrar inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Därtill har många 

skulder efter flykten och familjens ekonomiska ersättningar går därför till stor del till att 

betala av skulder eller att hjälpa släktingar i hemlandet. Familjens ekonomi innebär bland 

annat att barnens möjligheter att delta i fritidsaktiviteter kan vara begränsad. 

Familjer med barn och [som är] låginkomsttagare, de har ju tyvärr sämre förutsättningar för 

att komma med i föreningar för man har inte ekonomi och man kanske inte heller tar sig 

utanför det egna området. (Informant 1) 

 

Flera informanter uppger att de ger information om och försöker engagera barnen i aktiviteter 

som är gratis samt samlar in och delar ut kläder och skor till behövande elever och deras 

familjer.  

 

Informanterna förklarar att många av deras skolor är belägna i socioekonomiskt utsatta 

områden. Lagerberg och Sundelin (2000) skriver att vissa bostadsområden har hög 

koncentrering av flyktingar och asylsökande och en följd av detta är att även skolorna blir 

segregerade med svenska barn som minoritet. Detta bekräftas av informanterna, och det 

framkommer att på en skola är andelen elever med invandrarbakgrund så hög som 85 %. 

Vilket bostadsområde människor bor i har oftast samband med deras ekonomiska 

förutsättningar. Resurssvaga bostadsområden och fattigdom är riskfaktorer som kan påverka 
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barns psykiska hälsa och skolgång negativt, och de löper större risk för en ogynnsam 

utveckling (Socialstyrelsen, 2010). Flera informanter nämnde att nyanlända familjers ekonomi 

påverkar barnens möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Samtidigt framhölls 

fritidsaktiviteters positiva inverkan på barnens hälsa, det ses som en skyddande faktor för att 

inte “hamna i fel umgänge” som en informant förklarade det. Fritidsaktiviteter kan bidra till 

en bättre språkutveckling och ge ökade kunskaper om samhället (Kästen-Eberling & Otterup, 

2014), och därmed bidra till barnens begriplighet. Därtill får de en möjlighet att känna sig 

delaktiga i någonting, vilket är viktigt för att uppnå meningsfullhet. Genom att informanterna 

introducerar barnen i aktiviteter kan de sägas fungera som en skyddsfaktor som bidrar till att 

stärka barnens känsla av sammanhang. 

Familjedisharmoni med konflikter betraktas enligt Lagerberg och Sundelin (2000) som en 

riskfaktor. Informanterna vittnar om att det uppstår familjedynamiska förändringar i många 

familjer när barnen lär sig språket och får en annan typ av förankring i samhället än 

föräldrarna. Det leder till omvända roller där föräldrarnas roll försvagas och barnen får överta 

viktiga föräldrauppgifter, något de varken är mogna för eller mår bra av (Ascher, 2014; 

Lagerberg & Sundelin, 2000). För att motverka dessa slitningar inom familjen arbetar 

informanterna med konflikthantering samt med att delge viktig information. Att komma till ett 

nytt land kan upplevas som kaotiskt för många familjer, men genom att erhålla information 

om hur samhället fungerar och vad de kan få hjälp med kan öka deras begriplighet och känsla 

av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

5.4.3 Ensamkommande och asylsökande 

Att befinna sig i asylprocessen och/eller att vara ensamkommande kan påverka elevernas 

välbefinnande. Ensamkommande barns föräldrar befinner sig i hemlandet, och en informant 

berättar att det många gånger är barnens ansvar att se till att föräldrarna kan komma till 

Sverige. Barnen är ofta så stressade över sin situation att de har svårt att ta in information och 

i vissa fall orkar de inte gå i skolan.  

Jag har en 16-åring också som inte klarar av att gå i skolan för att han har den här pressen 

från sina föräldrar. Han misslyckas ju varje dag med att inte lyckas få sin familj till Sverige. 

(Informant 4) 

 

En annan informant beskriver hur svårt det är för barn som befinner sig i migrationsprocessen 

i väntan på ett uppehållstillstånd. Hur barnen pendlar mellan hopp och förtvivlan och hur tufft 
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det är för barnen och deras familjer, men också för personalen på skolan, när det kommer ett 

avslag. 

Vi har en pojke som har varit i Sverige i ett år, alla hans kompisar har fått uppehållstillstånd 

och han har inte fått det. Sorgen hos honom och oss som jobbar. (Informant 1) 

 

Att vara asylsökande och/eller ensamkommande kan utifrån informanternas erfarenheter 

betraktas som en riskfaktor. För trots att barn som väntar på ett asylbeslut befinner sig i en 

trygg miljö utan rädsla för krig och bomber är tryggheten osäker så länge det finns en risk att 

de skickas tillbaka till hemlandet. Ensamkommande barn är extra sårbara under asylprocessen 

då de saknar föräldrastödet och därtill ofta känner en oro för föräldrar och familj i hemlandet 

(Ascher, 2014; Stretmo & Melander, 2014). Oron för familjen bekräftas av informanterna, 

Socialstyrelsen och skolverket (2014) skriver att barn som befinner sig i en svår social 

situation som skapar oro kan få svårt att klara skolans prestationsförväntningar. Att vänta på 

ett asylbeslut kan utifrån informanternas beskrivningar också påverka en individs känsla av 

sammanhang. Det kan vara svårt att känna begriplighet i form av förutsägbarhet, och det kan 

finnas en avsaknad av mening med att komma in i det nya samhället om framtiden är osäker. 

Att vara ensamkommande kan också medföra en låg känsla av hanterbarhet utifrån att barnet 

saknar resurser i form av familjens stöd. 

5.4.4 Trauma 

Flera informanter bekräftar att en del barn bär på trauman som påverkar deras välbefinnande. 

De vittnar om att trauma kan yttra sig i “hemska mardrömmar” samt påverka 

språkinlärningen. Men några informanter tonar ner förekomsten av trauma, de menar att det 

oftast är pedagoger eller andra personer i elevernas omgivning som har en föreställning om att 

de är traumatiserade. 

Och det här med att eleverna har trauman, det är inte så att barn automatiskt som kommer 

nya till Sverige har trauman. Glöm det! (Informant 1) 

 

De som kommer är så trötta, folk pratar bara om, försöker luska, hitta saker som ´varför mår 

du så dåligt?´, ´Det måste ha hänt dig något som barn´. ´I hemlandet, hur var det där?’, ‘vad 

fick du se?´. Och så får de sitta och prata om det som har hänt, men de tänker att nu är jag 

här och jag vill hellre tänka på framtiden. (Informant 2) 
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En informant utmanar den allmänt rådande uppfattningen om att trauma är någonting som 

eleverna har med sig från hemlandet eller från flykten, genom att referera till att trauma 

uppstår i Sverige till följd av hur myndigheterna behandlar barnen och deras familjer under 

asylprocessen.  

 

Psykiska problem betraktas som en riskfaktor, och trauma kan göra det svårt för barnen att 

klara skolans prestationsförväntningar, vilket påverkar deras förutsättningar att lyckas i skolan 

(Lagerberg & Sundelin, 2000; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Ascher (2014) beskriver 

hur svåra minnen som tränger sig på och trötthet till följd av sömnsvårigheter och 

mardrömmar gör det svårt för barnen att koncentrera sig, vilket hämmar inlärningen. En 

annan aspekt av trauma är att det kan leda till en överspändhet och bristande impulskontroll, 

och i situationer när de traumatiska minnena gör sig påminda kan det framkalla snabba och 

starka reaktioner. I skolsituationer kan det leda till att barnen lätt hamnar i konflikter. 

Informanterna bekräftar att det förekommer konflikter bland nyanlända elever men att det 

främst beror på att det är rörigt i klasserna samt kulturella och religiösa skillnader mellan 

barnen. Informanterna kan sägas ha ett salutogent förhållningssätt gentemot eleverna genom 

att inte fokusera så mycket på tidigare upplevelser och utgå från att eleverna bär på trauman, 

något som en av informanterna menar att lärarna ofta gör. Det bekräftas av Guvå (2010) som 

menar att lärare ofta har ett mer patogent synsätt med fokus på det “sjuka”. 

5.4.5 Skolan 

Samtliga informanter medger att skolan är betydelsefull för elevernas välbefinnande.  

Två informanter beskriver hur övergången från landningen till vanlig klass kan vara jobbig för 

en del elever: 

Forskningen visar på att självförtroendet och det sociala är som högst när de går i de här 

speciella grupperna [landningar]. Även om alla pratar olika språk har de en gemenskap som 

är otrolig. Medan när de kommer ut i klass blir de ensamma, de vet inte riktigt vart de ska ta 

vägen och vem de ska vända sig till. (Informant 1) 

 

De är oftast väldigt taggade när de kommer från landningen, ‘äntligen får jag sätta mig i 

skolbänken och det här är jätte kul’, så kommer de till nya klassen då sjunker entusiasmen 

snabbt märker jag. De märker att de ligger efter och de känner sig kanske inte lika välkomna 

som de gjorde på landningen. (Informant 2) 
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Samtliga informanter instämmer i att det saknas rutiner kring hur mottagandet av nyanlända 

ska gå till och flera anser att övergången mellan landningen och vanlig klass behöver 

förbättras. Bristen på rutiner gör att eleverna får väldigt olika mottagande ute i klasserna. 

Det är mycket: Hej, här är tre nya elever. ‘Jaha, ok, var det idag de skulle [komma]’. Det kan 

vara lite komplicerat. (Informant 2) 

 

Vi har en elev som placerades i femman nu, där mottagandet var underbart, det var helt 

suveränt. Alla barn hade fått information att nu kommer det en flicka till oss och hennes 

svenska är sådär, vi måste hälsa henne välkomna, alla hade ritat teckningar.  (Informant 1) 

 

Då det ständigt tillkommer nya elever förändras klasserna hela tiden. En informant säger att 

en följd av det är att det svårt för eleverna att känna en gruppkänsla när de inte vet hur klassen 

kommer att se ut om två veckor, det blir väldigt “springit”. En annan informant menar att det 

leder till en otrygghet och konflikter:  

Mycket konflikter för att det blir otryggt. Små barn behöver ju mer trygghet så och sen rör det 

sig hela tiden, klasserna sätter sig aldrig eftersom det kommer nya i varje klass i veckan, och 

någon flyttar. Och då kan det leda till att det blir en tuff social situation. (Informant 4) 

 

D-Wester (2005) menar att skolan är en viktig skyddsfaktor som kan erbjuda struktur, ordning 

och en känsla av sammanhang för riskutsatta elever, och skolframgångar beskrivs av 

Socialstyrelsen (2010) som en stark skyddsfaktor då de minskar risken för ogynnsam 

utveckling över tid. Men skolan kan också fungera som en riskfaktor om nyanlända elever 

inte får det stöd och den hjälp som de behöver. Informanterna beskriver brister i mottagandet 

av eleverna. Detta bekräftas av Bergendorff (2014) som menar att mottagandet måste 

förbättras, bland annat genom att utgå från KASAM, eftersom mottagandet i skolan kan ha 

stor betydelse för elevernas känsla av sammanhang. Att känna sig välkommen kan bidra med 

en känsla av meningsfullhet och eleven kan känna att situationen blir hanterbar. En annan 

faktor som framkom i informanternas utsagor var otryggheten i klassena. Att klasserna 

ständigt förändras kan göra att eleverna upplever tillvaron som oordnad och oförutsägbar och 

det blir svårt att känna begriplighet (Antonovsky, 2005). 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning och slutsatser av studiens viktigaste resultat, 

följt av en resultatdiskussion med jämförelse med tidigare forskning och kritik mot 

litteraturen. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Studiens huvudsakliga resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av att 

arbeta med nyanlända elever. Vi började med att fråga oss vilka psykosociala behov som 

kuratorerna kunde se hos eleverna. Studien visar att eleverna har samma grundläggande behov 

och problem som andra elever. Men utöver de grundläggande likheterna så kan nyanlända 

elevers tidigare erfarenheter och deras bakgrund ge upphov till särskilda behov. Det mest 

framträdande behovet är att tillägna sig språket. Avsaknad av kunskaper i svenska språket gör 

det svårt för eleverna att följa med i undervisningen och att tillägna sig nya kunskaper. Det 

riskerar också att påverka elevernas psykiska välbefinnande genom att självbilden förändras, 

och deras sociala situation i skolan kan bli drabbad utifrån svårigheter i det sociala samspelet 

på skolan. En slutsats är därför att det är av stor vikt att skolan försöker bemöta elevernas 

behov, så att de klarar av utbildningen. Åtgärder som behöver vidtas är bättre övergång till 

ordinarie klass, bättre integrerade klasser och mer resurser till skolan, bland annat fler 

kuratorer.  

 

Vi frågade oss därefter hur kuratorerna arbetar med nyanlända elever. Studien visar att 

kuratorerna utgår från en helhetssyn i arbetet med dessa elever. På en individnivå arbetar de 

med att stärka eleverna och förbättra deras situation, främst genom stödsamtal. På en 

gruppnivå arbetar de med konflikthantering och värdegrundsarbete samt elevernas familjer. 

På en organisationsnivå fungerar de som en länk mellan skolan, eleverna och samhället. Det 

kan innebära att de slussar eleverna vidare till andra instanser, hjälper eleverna och deras 

föräldrar i kontakten med myndigheter samt förmedlar samhällsinformation till eleverna och 

deras familjer. Kuratorerna kan också sägas bedriva samhällsarbete utifrån att de försöker 

engagera eleverna i fritidsaktiviteter samt bistår vissa elevers behov av kläder och skor. En 

slutsats vi kan dra av kuratorernas arbete med nyanlända är att de utför ett mycket viktigt 

arbete som kräver flexibilitet och nytänkande. 
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En annan relevant fråga som vi ville ha svar på var vilket handlingsutrymme kuratorerna har i 

arbetet med eleverna. Studien visar att deras handlingsutrymme är stort i teorin men inte alltid 

i praktiken. En avsaknad av arbetsbeskrivning innebär att kuratorerna har stor möjlighet att 

välja hur de vill arbeta med eleverna. Men handlingsutrymmet begränsas av organisatoriska 

förutsättningar, resursbristen på skolorna är den mest framträdande begränsningen. 

Resursbristen resulterar i ett för stort elevantal per kurator, som i sin tur medför en tidsbrist 

som innebär att kuratorerna oftast bara hinner utföra de mest akuta insatserna. Det 

framkommer i studien att kuratorerna både vill och skulle kunna göra mer om deras 

arbetssituation vore annorlunda.  

 

Slutligen frågade vi oss vad den individuella kompetensen har för betydelse för arbetet med 

nyanlända elever. Studien visade att kuratorernas kunskaper, erfarenheter och personliga 

egenskaper har stor inverkan på hur de arbetar. Mest framträdande är betydelsen av kunskap, 

då kunskap är en förutsättning i arbetet samt medför ett utökat handlingsutrymme. I arbetet 

med nyanlända elever är det en specifik kunskap som blir viktig; att ha kännedom om 

elevernas kulturella bakgrund samt vara orienterad i multikulturella ämnen. Samtidigt 

framkommer det att det finns ett behov av mer fortbildning kring detta. Slutsatsen är att 

informanterna har en god grundkunskap, men att nyanlända elever medför en annan 

arbetssituation för kuratorerna och ställer andra krav på professionen än övriga elever. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Jämförelse med tidigare forskning 

I den lagändring som trädde i kraft 2010 stadgades det att varje skola ska ha tillgång till en 

samlad elevhälsa (Skollag, SFS 2010:800). Men vad som menas med tillgång till går att tolka 

på skilda sätt. I många fall handlar det om att det inte finns en kurator på plats på skolan. På 

detta område har skolor fått kritik från skolinspektionen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014), 

som har upptäckt att vissa skolor saknar en samlad elevhälsa som arbetar förebyggande och 

hälsofrämjande. På andra skolor är bemanningen inom elevhälsan för bristfällig för att hinna 

med det arbetet, vilket bekräftas i vår studie. Att det inte har skett någon uppenbar förbättring 

skulle kunna förklaras med att förändringar inom institutioner tar lång tid (Svensson m.fl., 

2008), och att det är möjligt att effekten av lagändringen ännu inte är märkbar på skolorna. En 

annan förklaring skulle kunna vara att skolorna inte har erhållit mer resurser trots 

lagändringen och att det därmed inte har varit möjligt att genomföra någon reell förändring. 
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Oavsett orsak så drabbar detta eleverna, som ska ha rätt till en likvärdig utbildning genom att 

deras behov blir uppmärksammade och att de har tillgång till stöd (D-Wester, 2005). Utifrån 

studiens resultat så gäller det särskilt gruppen nyanlända, som många gånger kan befinna sig i 

en utsatt situation och därtill går på skolor med begränsade resurser.  

 

En viktig aspekt av skolkuratorers arbete med nyanlända är hur de arbetar med integration. 

Flera författare menar att skolkuratorer skulle kunna ha en betydande roll i att integrera 

nyanlända elever. Goh m.fl. (2007) anser att skolkuratorer kan skapa olika aktiviteter i skolan 

som främjar integrationen, och Greenberg (2014) föreslår att skolkuratorer ska skapa olika 

aktiviteter efter skoltid. Utifrån forskningen och vår studie blir det tydligt att det är viktigt att 

“tänka utanför boxen” i arbetet med nyanlända och att kuratorsfunktionen behöver anpassas 

efter rådande situation. Våra resultat antyder att det behövs mer skolsocialt arbete i skolan för 

att en lyckad integration av nyanlända elever ska vara möjlig, men att förutsättningarna inte 

finns. Återigen kan skolornas resursbrist, som resulterar i skolkuratorernas tidsbrist, anses 

vara en bakomliggande orsak. Dessutom kan det vara svårt att arbeta med integrationen när 

skolorna med närliggande bostadsområden består av få svenskar, hur ska barnen integreras i 

det svenska samhället? Vi ser det här som ett problem som måste lyftas till en politisk nivå, 

där förutsättningarna för integrering skapas. 

 

I studien framkom det att för att möta nyanländas behov är det viktigt med kulturell kunskap 

och förståelse. Det är i linje med Teasly (2005), Teasly m.fl. (2014) och Pérezes (2010) 

studier om behovet av ökad kulturell kompetens, och att det redan under 

socionomutbildningen skulle behövas en större kulturell inriktning eftersom den ökande 

invandringen ställer nya krav på socialarbetare. Vi uppsatsförfattare instämmer i dessa 

slutsatser och menar att för en nyutexaminerad socionom kan dessa krav bli svåra att leva upp 

till, och utbildningen bör därför förmedla de grundläggande kunskaper som krävs. De 

samhällsförändringar som sker, i detta fall en ökad invandring, bör återspeglas i 

socionomutbildningen för att socionomer ska vara rustade för den verklighet som 

råder.  Förutom en bättre grundutbildning skulle det, i linje med Williams och Butlers (2003) 

slutsatser, behövas nationella riktlinjer för hur skolkuratorer och skolan ska arbeta med 

nyanlända, något som har saknats på de skolor vi har varit i kontakt med. En avsaknad av 

riktlinjer gör att mottagandet av eleverna, övergång till ordinarie klass samt hur skolkuratorer 

arbetar med eleverna ser olika ut och blir beroende av skolans resurser och kuratorernas 

individuella kompetens.    
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Vid genomgången av tidigare forskning om nyanlända förmedlas en bild av att dessa barn ofta 

har varit med om traumatiska händelser (jmf Ascher, 2014; Williams & Butler, 2003). Utifrån 

skolkuratorernas utsagor kan inte den bilden bekräftas. De menar inte att trauma inte 

förekommer men att människor i allmänhet har bilden av att alla nyanlända barn har trauma 

och så är inte fallet. Även vi uppsatsförfattare känner igen oss i dessa förutfattade meningar, 

då vår förförståelse var att många nyanlända barn bär på trauman. En förklaring till 

informanternas uppfattningar kan vara att fler barn bär på trauman men att det kan vara svårt 

att identifiera problematiken. I resultatet framkommer det att det förekommer en del 

konflikter mellan nyanlända, vilket förklaras bero på röriga klasser och motsättningar mellan 

eleverna. Men enligt Ascher (2014) så kan trauma vara en orsak till att nyanlända hamnar i 

konflikter. Det visar hur komplicerat det är med trauma och att det är viktigt att ha kunskaper 

om hur det kan påverka barnen. En annan förklaring till informanternas uppfattningar kan 

vara att barnen av kulturella skäl inte pratar om problem eller svårigheter de varit med om, 

vilket Hjern (2006) menar kan bli en kulturkrock då synen i Sverige är att man ska prata om 

och bearbeta problem. En vanlig uppfattning i forskning är att trauma uppstår till följd av 

händelser i hemlandet eller under flykten hit. I vårt resultat framkommer dock en annan 

verklighet, nämligen att trauma uppstår i Sverige. Det får stöd i Eastmonds och Aschers 

(2011) studie, som har kommit fram till att det är ovissheten om att få stanna i landet eller inte 

och hur myndigheterna hanterar dessa ärenden som bidrar till att barn far illa och trauma kan 

uppstå.    

6.2.2 Kritik mot litteraturen 

Under litteratursökningen hade vi svårigheter med att finna forskning som ringar in vårt 

område. En av de böcker vi har använt oss av handlar om mottagande och introduktion av 

nyanlända elever i skolan, men överlag så omnämns kuratorer knappt. I kapitlet som handlar 

om nyanländas psykosociala hälsa så pekas olika professioner på skolan ut som betydelsefulla 

för eleverna (Ascher, 2014), och anmärkningsvärt nog så omnämns inte skolkuratorer en enda 

gång. Skolkuratorns osynlighet är även utmärkande i annan litteratur på området. Inte heller 

Hjerns (2006) artikel som handlar specifikt om psykosocialt mottagande av flyktingbarn i 

skolan nämner skolkuratorer, fastän det är den professionen som ska stå för det psykosociala 

arbetet i skolan. Även i Skolverkets (2014) broschyr om nyanlända elever lyser skolkuratorn 

med sin frånvaro. Vi ställer oss kritiska till skolkuratorernas osynlighet i litteraturen, men är 

också medvetna om att litteraturen speglar den verklighet som råder. En förklaring till 
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skolkuratorns undanskymda roll skulle kunna vara att professionen skolkurator inte är och har 

varit en självklarhet. Skolkuratorn är en relativt ny profession i skolmiljön, till skillnad mot 

exempelvis skolsköterskan som traditionellt alltid varit en del av skolans elevhälsovård 

(Johansson, 2012). D-Wester (2005) beskriver skolkuratorn som ensam i sin profession på 

pedagogernas arena. Utifrån den beskrivningen blir det tydligt att det är svårt att få en 

framträdande roll i den pedagogiska kontexten och att kuratorer aktivt måste marknadsföra sig 

själva och sin kompetens. 

6.2.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har förhoppningsvis bidragit med ny kunskap om skolkuratorers arbete med 

nyanlända elever, men vi anser att det finns många outforskade aspekter på detta område. En 

aspekt är hur man på ett bättre sätt kan utnyttja den breda kompetens som skolkuratorer har. 

Williams och Butler (2003) föreslår att skolkuratorer ska bedriva stödgruppsverksamhet, 

något som utifrån vårt resultat inte verkar förekomma på skolorna. En förklaring kan vara att 

skolkuratorer inte ska arbeta behandlande och att kontakten med eleverna inte ska pågå under 

en längre tid, trots att det är där eleverna befinner sig och trots att behovet kanske finns. En 

annan aspekt är skolkuratorers integrationsarbete, något som vår studie har berört men som 

skulle vara intressant att undersöka närmare. Hur arbetar de och hur skulle de kunna arbeta 

med att integrera nyanlända elever? 

 

Studiens fokus har varit på skolkuratorers upplevelser av arbetet med nyanlända och utifrån 

vårt resultat tycker vi att det skulle vara intressant att vända på perspektiven. Vår studie och 

tidigare forskning antyder att det finns förutfattade meningar om skolkuratorer hos en del 

nyanlända elever och deras familjer. Dessutom finns föreställningen att man är psykiskt sjuk 

om man har problem. Det skulle därför vara relevant att undersöka vad nyanlända elever och 

deras familjer tänker om skolkuratorer; vad de tror att en skolkurator gör och vad de skulle 

vilja att en kurator gör. Det skulle kunna bidra till att utveckla skolkuratorsrollen och kanske 

anpassa arbetssättet så att skolkuratorer på bästa sätt kan möta dessa elever nu och i 

framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej!  

Vi talades vid på telefon angående ditt deltagande i vår studie och här kommer lite mer 

information kring den. 

Vi heter Malin Eriksson och Jessica Sjöstrand Johansson och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi ska nu under vårterminen skriva vårt 

examensarbete och det kommer handla om skolkuratorers arbete med nyanlända elever. Syftet 

med vår examensuppsats är att undersöka skolkuratorers erfarenheter och upplevelserav att 

arbeta med nyanlända elever i grundskolan, samt vilka möjligheter och begränsningar som 

kan finnas i arbetet. Därför skulle vi gärna vilja få ta del av din kompetens och dina värdefulla 

erfarenheter. 

 Att medverka i studien är givetvis helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande eller att avböja att svara på vissa frågor. Vi har tystnadsplikt och intervjusvaren 

kommer att behandlas konfidentiellt, ditt namn och din arbetsplats kommer alltså 

avidentifieras. Vi har för avsikt att för vår egen del spela in intervjun och sedan transkribera 

den. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie och kommer sedan 

raderas. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 45 minuter. Vid intresse erhålles en 

kopia på den färdiga uppsatsen. 

Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter och din kunskap.  

Om det är någonting som du funderar över får du gärna kontakta någon av oss: 

Malin Eriksson                                         Jessica Sjöstrand Johansson            

ofkxxxxx@student.hig.se                        ofkxxxxx@student.hig.se 

070-XXX XX XX                                    073-XXX XX XX                                      

 

Vår handledare: 

Pinar Aslan 

Doktorand i socialt arbete 

Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

xxxxxx@hig.se 

073-XXX XX XX 

mailto:ofkxxxxx@student.hig.se
mailto:ofkxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxx@hig.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation: 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat som skolkurator? 

Hur många skolor och elever har du ansvar för? Uppskattningsvis, hur stor andel av dessa är 

nyanlända elever? 

Hur skulle du definiera nyanländ? Vilka elever räknas som nyanlända?  

 

1) Arbetet med nyanlända elever 

 Hur går mottagandet av nyanlända elever på skolan till? Finns det bestämda rutiner 

kring hur mottagandet ska gå till? Vilken funktion fyller du som kurator i 

mottagandet?  

 Finns det några riktlinjer kring hur du som kurator ska arbeta med nyanlända elever? 

Hur ser de ut? 

 Hur ofta kommer du i kontakt med nyanlända elever? I vilka sammanhang?  

 Hur stor del av din arbetstid uppskattar du att du ägnar åt nyanlända elever?  

 Vad är din uppfattning om nyanlända elevers sociala situation i skolan?  

- Vilka svårigheter och behov kan du identifiera?  

 Vilka faktorer anser du påverkar barnens välbefinnande i skolan?  

 Hur ser det praktiska arbetet med eleverna ut, vilka insatser kan du som kurator 

erbjuda?  

- Vilken är din vanligaste insats i arbetet med nyanlända?  

 Upplever du att det finns det några särskilda utmaningar i arbetet med eleverna? 

 Vilken betydelse anser du att skolkuratorer generellt har för nyanlända elever?  

 Arbetar du utifrån några särskilda teorier, metoder eller modeller?  

 I riktlinjerna för elevhälsan framkommer det att ni ska ha ett salutogent synsätt i ert 

arbete. Hur tolkar du det salutogena synsättet?  

- Anser du att det efterlevs i praktiken? 

 Deltar du i något förebyggande eller hälsofrämjande arbete med eleverna? Om ja, hur 

går det till? Om nej, hur skulle detta arbete kunna se ut?  
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3) Handlingsutrymme och kompetens 

 Vilken betydelse har samarbete och kontakt med andra yrkesgrupper på skolan för ditt 

arbete med eleverna?  

 Vilket utrymme har du att själv utforma arbetet med eleverna? 

 Får du någon fortbildning om nyanlända elever?  

- Vilken kunskap/kompetens tror du är avgörande för att kunna arbeta med 

nyanlända elever?  

 Har gruppen nyanländas sammansättning ifråga om olika nationaliteter någon 

betydelse för ditt arbete?  

 Upplever du att du som kurator har de förutsättningar som behövs för att möta 

elevernas behov? Om inte, vad är det du saknar? 

 Hur skulle du arbeta med eleverna om förutsättningarna var optimala? 

 

Övrigt: 

Finns det någonting mer som du vill tillägga? Har vi missat något viktigt? 

Kan vi kontakta dig för eventuella kompletteringar? 

 

Tack för din tid/medverkan! 

 


