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Sammanfattning 
Det är viktigt att skolan kan bemöta barn och elever som uppvisar psykisk ohälsa. 
Skolhälsovården är uppbyggd på team vilka har medlemmar som samarbetar med andra team 
från andra professioner. Det är av vikt att detta samarbete fungerar på ett effektivt sätt. Syftet 
med denna studie var att undersöka vilken teoretisk utgångspunkt barn- och elevhälsoteamets 
kuratorers arbete utgår ifrån och om kuratorsgruppen har en samsyn gällande den teoretiska 
utgångspunkten. Syftet konkretiserades genom följande frågeställningar: 1. Vilken teoretisk 
utgångspunkt är vägledande för barn- och elevhälsoteamets kuratorer och finns det någon 
enighet eller oenighet i samsynen gällande den teoretiska utgångspunkten? 2. På vilket sätt 
framkommer den teoretiska utgångspunkten i det praktiska arbetet? 3. Framkommer hinder 
och möjligheter i samarbetet internt och externt? 4. Framkommer i resultatet omständigheter 
som kan leda till att verksamheten utvecklas? Studien har en kvalitativ metodansats där fyra 
intervjuer och en observation genomförts med kuratorer inom barn- och elevhälsoteamet. Det 
framgår att kuratorsgruppen har en samsyn gällande systemperspektivet i sitt arbete. Det 
framkommer både hinder och möjligheter i samarbetet och även faktorer som kan komma att 
utveckla verksamheten. I diskussionen förs resonemang angående samarbete, kompetens, 
dokumentation och tidsbrist. 
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Abstract 
It is of great relevance that School staff can answer pupils that shows mental illness. School 
based health care has teams who collaborate with teams in other professions. It is of 
importance that the collaboration works in an effective way. The purpose of this study is to 
examine what theoretical position the school based health care teams counsellors work starts 
from and if they have a unanimous way considering the theoretical position. The purpose was 
made more specific by following questions: 1. What theoretical position is guiding the school 
based health care team counsellors and is there any disagreements regarding to the theoretical 
positions? 2. In what way does the theoretical position become apparent  in the practical 
work? 3.Which prominent problems an possibilities comes to light in the collaboration 
internal and external? 4. Does circumstances in the results occur which would develop the 
team? The study include a qualitative approach whereas four interviews and one observation 
has taken place among the counsellors in the school based health team. It appears that the 
counsellors overall are unanimous concerning the system perspective in their work. Also it 
emerged both obstacles and possibilities in the collaboration and factors that might develop 
the organisation. The central aspects of the discussion are the collaboration, competence, 
documentation and lack of time. 
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1. Inledning 
BRIS-rapporten 2007, (Barnens Rätt I Samhället), påvisar att den psykiska ohälsan bland barn 
ökar. BRIS hade 4871 stödjande kontakter med barn år 2006 där samtalen handlar om psykisk 
ohälsa och detta utgör nästan en fjärdedel av BRIS alla kontakter med barn under 2006, 
(BRIS, 2007). Alla barn och elever ska ha rätt att utvecklas på ett åldersadekvat sätt i 
skolmiljön. kolan skall främja en miljö där en levande social gemenskap ger trygghet, vilja 
och lust att lära (Lpo, 94:8). Det är således också en viktig uppgift för skolan och dess 
personal att tillvarata den enskilde elevens resurser och tillgångar. Lärare utgör en viktig del i 
detta arbete för att uppmärksamma elever som riskerar att utvecklas i negativ riktning. 
Lärarnas arbete i skolan är att hjälpa barn och elever att bli självständiga och utveckla sin 
sociala kompetens (Ferrer-Wreder m.fl. 2005:105) samt att få uppleva den tillfredställelse 
som kommer av att göra framsteg och övervinna svårigheter. Även om den grundläggande 
personliga tryggheten och självkänslan skapas i hemmet, så har skolan en viktig roll i det 
avseendet också och självklart ska eleverna mötas av respekt för både sin person och sitt 
arbete (Lpo, 94:8). Bremberg (2004:16) påvisar att de psykiska problemen idag är den främsta 
anledningen till ohälsa bland barn och elever. Symtom som huvud- och magvärk har tilltagit 
med cirka 20 % sen 1980-talet. Under 1990-talet uppgav cirka 8 % av barnen och 
ungdomarna att de hade sömnproblem, vilket sedan ökade till 21 % i början av 2000-talet. 
Bremberg (2004) menar vidare att det är den samlade livssituationens faktorer som är orsaken 
till att eleverna upplever svårigheter i skolan och i sitt skolarbete. Den samlade livssituationen 
kan också vara en bidragande orsak till svårigheter i barnen och elevernas olika sociala 
relationer och interaktioner med andra barn och vuxna (a.a:49f). Ferrer-Wreder (2005:107) 
menar att om barn och elever misslyckas i skolan så kan det leda till att de får svårare även 
med vuxenlivet på olika sätt.  
 
Det är följaktligen viktigt att skolans elevhälsa, på ett effektivt sätt, kan arbeta och ge stöd till 
elever som uppvisar svårigheter, för att reducera framtida problem. Utöver den pedagogiska 
kompetensen behövs också andra professioner för att på bästa sätt kunna bistå en elev som 
uppvisar en negativ utveckling. Bland dessa professioner kan nämnas sjuksköterskor, 
specialpedagoger, psykologer och socionomer. Tillsammans bildar de en sammansatt grupp 
med sina specifika arbetsuppgifter, kompetenser och kunskaper om den enskilda människans 
utveckling och hur samspelet mellan olika nivåer i samhället påverkas (SOU, 2000:19:215). 
Samarbetet mellan professionerna kan stöta på problem om gränserna mellan de olika 
professionernas arbetsuppgifter är allt för vida, men det vanligaste gränsdragningsproblemet 
är oftast att yrkesrollernas arbetsuppgifter inte är klart uttalade (Granér, 1994:21). I skolan är 
kuratorn en av de professioner som har en specifik arbetsuppgift och kuratorernas utbildning, 
det vill säga socionomutbildningen, har givit dem verktyg att utreda och analysera individers 
fysiska och psykiska hälsa för att på så sätt hjälpa eleverna (SOU, 2000:19:215). 
Verksamhetens mål kräver att organisationen är lämpad för samarbete och om gränserna 
mellan professionerna är otydliga blir det osäkert om gruppen verkligen gör det den är till för 
(Granér, 1994:21; Cochrane & Salyers, 2006:131f). När man utgår ifrån den kompetens som 
finns i arbetsgruppen och fördelar arbetet på bästa möjliga sätt så kan alla medlemmar 
koncentrera sig på sin uppgift (a.a:13). Studier kring preventionsprogram, för barn och unga, 
påvisar att om insatserna utförs rätt kan de vara ekonomiskt fördelaktiga och öka individers 
livskvalitet (Ferrer-Wreder, 2005:38). Det vill säga att barnen och eleverna får det stöd de 
behöver för att utvecklas till självständiga individer. Bremberg (2004:77) menar att det är 
viktigt med lokalt utveckla elevhälsan så att den på ett relevant sätt kan möta de problem som 
eleverna har. I det är en central aspekt att elevhälsans personal kan känna sig till freds med det 
arbete som bedrivs, och att det arbete som utförs leder till positiv förändring och utveckling 
av verksamheten.  
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1.1 Problemområde 
Psykisk ohälsa är den mest framträdande formen av problematik i skolåldern. En viktig 
praktisk fråga är hur skolhälsovården, den samlade elevvården och all personal som har i 
uppgift att motverka dessa problem samarbetar (Bremberg, 2004:212f). Mellan psykologen, 
socionomen och pedagogen är det inte helt tydligt vem som ska göra vad i en elevs 
problematik och professionernas yrkeskompetens är avgörande för deras handläggning av 
ärenden. Detta medför ofta att ansvarsfördelningen blir en öppen fråga. I vissa fall har det 
tydligt visat sig att en öppen ansvarsfördelning medfört att en elev söker hjälp hos 
skolsköterskan för psykosomatiska problem, samtidigt som rektorn ber psykologen eller 
kuratorn om hjälp för elevens räkning (ibid.). Vid samma tillfälle har klassläraren på egen 
hand samtal med elev och föräldrar. Det råder inget tvivel om att alla inblandade kan utgöra 
viktiga insatser för eleven, men insatserna kan tyvärr motverka varandra genom att fortgå 
parallellt utan att den ena har kännedom om vad den andra gör. Samordning av insatserna är 
därför det fundamentala för alla inblandade parter (ibid.).  
 
I föreliggande studie är skolhälsovården uppbyggd på virtuella team1, så kallade 
nätverksgrupper, vilka har medlemmar som samarbetar med andra team från andra 
professioner. Dessa nätverk träffas sällan och det viktiga i arbetet är hur samordningen av 
information sker, samt att kvaliteten på informationen och de diskussioner som förs är mer 
väsentliga än frekvensen och mängden av möten (Sandberg, 2006:23). Barn- och 
elevhälsoteamet är ett team där fyra kuratorer ingår som har i uppdrag att arbeta främst mot 
grundskolan och ingår där i team med olika professioner som lärare, rektor, skolsköterska, 
skolläkare och specialpedagog m.fl. En negativ effekt av ett virtuellt team är att det lätt kan 
uppstå kommunikationsproblem, som visar sig i svårigheter att värdera och ha kunskap om 
den individuella teammedlemmens arbetsinsatser eller yrkesroll. Samarbetsvinsterna med 
andra teammedlemmar blir begränsade, eftersom nätverksgruppens medlemmar består av 
professioner från olika basorganisationer. Det kan uppstå konflikter i nätverksgruppen mellan 
de olika arbetsvillkoren om de inte är jämställda och arbetsvillkoren beror ofta på vilken 
basorganisation den professionella är knuten till (Sandberg, 2006:26f).  
 
Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter och meningsskiljaktigheter i en arbetsgrupp om 
gruppen har olika synsätt och arbetsmetoder. En annan del som påverkar dynamiken i en 
grupp är att medlemmarna oftast inte valt själva att arbeta ihop och var och ens förmåga att 
hantera stress försvårar eller ibland omöjliggör problemlösning. Krävande svåra bedömningar 
och tuffa beslut ska fattas, för hela gruppen, under tidspress och hög arbetsbelastning 
(Söderquist, 2002:38). Det optimala samarbetet inom en grupp uppstår först efter att man lärt 
känna varandra och att konflikter inte sätter käppar i hjulet för verksamheten. Det är först då 
gruppen börjar få ut något av varandra, använder sig av allas blandade kompetenser och 
misstron har vänts till tillit (Nilsson, 2003:156f).  
 
Det kan av vissa professioner upplevas att yrkesrollernas gränser har blivit mer flytande och 
oklara. Alltför många förväntningar riktas mot exempelvis kuratorn då det inte finns någon 
annan stans att rikta sin ångest och oro runt en elevs problematiska situation. Detta leder i 
många fall till stress och stressen handlar om att kuratorn inte kan infria allas förväntningar 
och bristen på tid utgör stor del av själva problemet (Lennéer Axelsson & Thylefors, 
2005:88f).  
 
 
                                                        
1   Begreppen team och grupp kommer fortsättningsvis användas synonymt i föreliggande studie 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
I Örebro kommun finns ett mobilt barn- och elevhälsoteam som har i uppgift att stödja elever 
i deras problematik i skolvardagen. Syftet med denna studie är att undersöka vilken teoretisk 
utgångspunkt barn- och elevhälsoteamets kuratorers arbete utgår ifrån och om 
kuratorsgruppen har en samsyn gällande den teoretiska utgångspunkten. Syftet är också att 
undersöka vilka hinder och möjligheter som framkommer beträffande samarbetet inom 
kuratorsgruppen, samt samarbetet internt2 och externt3.  
 
Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar:  
 
1. Vilken teoretisk utgångspunkt är vägledande för barn- och elevhälsoteamets kuratorer och 

finns det någon enighet eller oenighet i samsynen gällande den teoretiska utgångspunkten? 
2. På vilket sätt framkommer den teoretiska utgångspunkten i det praktiska arbetet? 
3. Framkommer hinder och möjligheter i samarbetet internt eller externt? 
4. Framkommer i resultatet omständigheter som kan leda till att verksamheten utvecklas? 
 

2. Presentation av barn- och elevhälsoteamet 
Här följer en presentation av det barn- och elevhälsoteam, i vilket kuratorerna ingår i, som 
avses undersökas i föreliggande studie. Vid en första kontakt med kuratorerna i barn- och 
elevhälsoteamet framhölls att elever som upplever någon form av psykosociala problem ska 
primärt uppmärksammas av lärare, som i sin tur försöker stödja och hjälpa eleverna på olika 
sätt. En kontakt med skolans kurator erbjuds eleven där han/hon kan få prata om det som 
upplevs som jobbigt. Det är upp till varje kommun att utforma hur ett elevhälsoteam ska vara 
uppbyggt och vilka arbetsmetoder som ska tillämpas. Därför är arbetet långt ifrån enhetligt i 
Sveriges olika kommuner, det kan till och med variera inom kommunen (Örebro, 2007). 
 

Utifrån BoU:s (Barn och utbildningsnämnden) riktlinjer genomfördes under hösten 2004 en  
översyn och omorganisering av Barn- och elevhälsan. Där bland annat ett gemensamt barn- 
och elevhälsoteam, frambringades (Örebro, 2007). I det fokuserade arbetet med barn och 
ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande, ska barn- och 
elevhälsoteamet vara en resurs i: 

1. det främjande och förebyggande arbetet på organisations, grupp och individnivå 
2. arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars 
behov 
3. arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering 
4. för skolornas kompetensutveckling 

Utöver det arbete som nämns ovan skall barn och elevhälsoteamet dessutom arbeta med 
konsultation och handledning till övrig personal på skolan. I arbetet ingår också att göra 
basutredningar och funktionsbeskrivningar av elevernas situationer samt att vara ett stöd i 
arbetet med åtgärdsprogram (Örebro, 2004).   
 
Rektorn vid varje enhet ansvarar för elevhälsan och att det finns en tydlig formulerad och 
väldokumenterad arbetsgång. Denna ska vara väl förankrad bland de professioner som ingår i 
barn- och elevhälsoteamet för den specifika basorganisationen. De kompetenser som ingår i 
elevhälsan är av psykologisk, specialpedagogisk, social, omvårdande, medicinsk och 
vägledande karaktär. I detta team ingår fyra socionomer, tre skolsköterskor och en 
samordnade specialpedagog. I arbetsordningen som fastslagits 2007 framgår att 

                                                        
2  Med internt samarbete menas de professioner inom skolans verksamhet 
3  Med externt samarbete menas instanser och professioner utanför skolans verksamhet 
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främjandearbetet inom varje enhet ska prioriteras, där fokus är på värdegrundsfrågor och 
förhållningssätt. Alla arbetslag inom en basorganisation ska erbjudas återkommande 
handledning. Det är socionomerna som tillsammans med specialpedagoger och psykolog ska 
ansvara för uppdraget att handleda (Örebro, 2007). 
 
Varje barn och elev skall ha möjlighet att utvecklas, bli sedd och få samspela med andra barn 
och vuxna. Skolan utgör en arena där möjligheten för sådana möten finns. För att barn och 
elever ska ha goda förutsättningar att nå en god fysisk och psykisk hälsa så är det en viktig 
uppgift för skolan att se till att alla elever blir bemötta och bekräftade. Enligt riktlinjerna är 
barn- och elevhälsoteamets inriktning att främja lärandet för barn och elever samt att 
tillsammans med föräldrarna forma grundläggande normer för att barnen och eleverna 
utvecklas till ansvarsfulla individer. Delaktighet och inflytande är en förutsättning för att på 
bästa sätt främja elevernas lärande och trivsel. Barn- och elevhälsoarbetet prioriterar barn och 
elever i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande, men handlar också om att främja 
hälsan hos alla barn (Örebro, 2004). Detta är särskilt viktigt med insatser i låga åldrar, därför 
ses tidiga insatser redan i förskolan som betydelsefulla. Det är också viktigt med barn- och 
elevperspektiv för att ge eleverna möjlighet att påverka sin lärande och arbetsmiljö. Arbetet 
skall ske i gemensam dialog och kommunikation inom hälsoarbetet där såväl den fysiska som 
den psykosociala miljön uppmärksammas (ibid.).  
 

3. Tidigare forskning 
Under avsnittet tidigare forskning presenteras samarbete kring barn och elever med psykisk 
ohälsa, elevhälsan i skolan och dynamiken av det goda teamet. Dessa tre ska tillsammans 
representera en generell bild av hur forskningen ser ut inom det valda ämnesområdet. 
 
3.1 Samarbete kring barn och elever med psykisk ohälsa 
Det är nödvändigt att olika professioner som exempelvis lärare, specialpedagoger, kuratorer, 
sköterskor och psykologer, som innehar olika teoretisk bakgrund, inser vikten av att kunna 
konsultera varandra. I Center for Mental Health in Schools at UCLA (2003:17) och Cochrane 
& Salyers artikel (2006:131f) påvisar att på bästa sätt hjälpa och stötta barn och ungdomar, 
som lider av psykisk ohälsa, krävs en helhetssyn. Även om det finns en gemensam teoretisk 
utgångspunkt är det viktigt att både pedagoger och de professioner som besitter mer social 
och omvårdande inriktning samarbetar.  Det är svårt för en enda profession att veta all 
relevant information eller att kunna erbjuda den hjälp som behövs i ett specifikt fall. Just 
samarbete och kommunikation är basen för att kunna utveckla en verkningsfull arbetsrelation, 
för barn och ungdomars bästa i centrum. Cochrane & Salyers (2006) och Hewitt & Wheeler 
(2004) menar att personal knutna till skolan, som har elevernas väl och ve i blickfånget, inte 
har samma bakgrund med tanke på deras utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetens. 
Detta gör att det i ringa mängd finns förståelse för varandras professioner i det kommande 
samarbetet inom skolan. I deras utbildning ingår inte att lära sig om varandras olika 
yrkesroller, synsätt och ansvarsområde. Sammantaget gör de olika bakgrunderna att agerandet 
även varierar avsevärt mellan åsikter av vad som är ett godtyckligt tillvägagångssätt då det 
används olika basvärden i strukturen att utgå ifrån för att bemöta olika situationer som 
utspelas i skolmiljön (a.a:132; a.a:544). Jones & Thomas (2007) och Hewitt & Wheeler 
(2004) anser att sett ur ett samarbetsperspektiv sätter detta käppar i hjulet och bör lyftas och 
medvetandegöras. Det kan annars leda till konflikter gentemot varandras yrkesroller, vilket 
skadar ett alstrande samarbetet gällande barn och ungdomars välmående (a.a:290ff; a:a:544). 
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En amerikansk studie av Cochrane & Salyers (2006:133) visar på liknade problem där som 
här i Sverige, gällande barn och ungdomars psykiska mående, vilket innebär att ett större antal 
barn och ungdomar befinner sig i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Förskolor och 
skolor är de arenor där de flesta barn och unga vistas och där ges möjlighet att tidigt kunna 
identifiera psykisk ohälsa bland dessa individer. Cochrane & Salyers (ibid.) anser vidare att 
det bästa sättet att bemöta denna typ av problematik är ett systemperspektiv där olika 
professioner utgör de olika delarna i ett system. Tillsammans bildar de ett team och dessa 
team är att föredra för att kunna uppfylla behovet som barn och ungdomar med dessa symtom 
uppvisar. Enligt Center for Mental Health in Schools at UCLA (2003:21) kommer gränserna 
mellan samarbetspartners i team så småningom att suddas ut, målen fastställs tillsammans, 
resurser delas, sammantaget kan detta leda till ett optimalt teamarbete. För att kunna uppnå 
detta optimala teamarbete, kring barn och ungdomar i riskzonen menar Cochrane & Salyers 
(2006:137) att det på universitetsnivå bör implementeras samarbetsövningar. Ett strategiskt 
val skulle vara att starta denna process som ett slags gemensam introduktionskurs för de 
utbildningar som en dag är tänkta att ingå i teamet, exempelvis lärare, specialpedagoger, 
kuratorer, sköterskor och psykologer. De menar att de olika utbildningarna kunde börja med 
dessa samarbetskurser och vara ett fortskridande moment genom utbildningens gång. Detta 
skulle gynna en större förståelse för varandras yrkesutövningar, de olika teoretiska 
bakgrunderna till trots. 
 
3.2 Elevhälsa 
Bremberg (2004) skildrar att det finns en lång historia angående det hälsoupplysande arbetet, 
speciellt inom skolsfären. Under lång tid har skolorna använt informationskampanjer i arbetet, 
vilket ska ge den kunskap som fordras för att kunna ändra ett beteende som inte är av 
gynnsam karaktär för hälsan. Under sextiotalet utvecklades lämpliga beteendevetenskapliga 
åtgärder där tyngdpunkten låg vid att förbättra självkänslan och vara av lösningsfokuserad art 
(a.a:23). Nussbaum (1990, i Bremberg, 2004:25) menar att det är olika kompetenser som 
exempelvis att inneha en sund omdömesförmåga, känna empati med sina medmänniskor och 
delta aktivt i olika sociala sammanhang som bidrar till individers upplevelse av att ha god 
hälsa. Skolan har en viktig uppgift i att hjälpa och stötta barn och elever att uppnå dessa olika 
kompetenser. För att undvika att det blir ineffektiv hjälp är det av stor betydelse att ha 
politiskt stöd, bakom genomförandet av promotiva åtgärder, inom skolan gällande barn och 
ungdomars psykiska ohälsa (Hewitt & Wheeler, 2004:533f). En studie av Brener, Waist & 
Adelman m.fl. (2007) visar att de promotiva effekterna skulle förbättras om det fanns ett 
system av olika åtgärder kring dessa barn och ungdomar istället för separata punktinsatser. De 
som arbetar inom elevhälsan i skolorna erhåller i mindre utsträckning utbildning och 
kompetenshöjande utveckling än inom andra sektorer. Studier kring detta område erfordras 
för att på så vis bättre förstå vilken typ av kompetenshöjning personal inom denna sociala 
sektor är i behov av (a.a:498). 
 
I proposition 2001/02:14 gör regeringen sin bedömning att elevhälsa bör ses som ett eget 
verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser ingår. 
Bedömningen har sin utgångspunkt i att skolans ansvar är att skapa en god lärandemiljö för 
eleverna både kunskapsutvecklande och i personlig utveckling (a.a:1). En förutsättning för 
arbete med elevhälsa är ett gott samarbete mellan de olika personalgrupper och kompetenser 
som ska jobba med hälsofrämjande arbete i skolan (Prop, 2001/02:14:31; Hewitt & Wheeler, 
2004:534). Hälsovårdsarbetet i skolan har tidigare dominerats av fysiska problem, men efter 
hand har de psykosociala hälsoproblemen blivit tydligare och en betydande ökning av olika 
psykiska och sociala symptom bland 11-15 åringar kan ses. Det finns en koppling mellan den 
psykosociala miljön med trivsel och skolframgång, där den som inte trivs i skolan har svårare 
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att lära. Den ökade stressen i samhället påverkar även barnen där skärpt konkurrens och ökade 
krav på duglighet kan innebära ett hot mot både den psykiska hälsan och självkänslan. Viktiga 
faktorer i ett hälsofrämjande arbete är det stöd som enskilda elever kan få med psykiska och 
sociala problem samt utveckling av den miljö där både elever och personal ska känna lusten 
att lära, trivas och må bra (Prop, 2001/02:14:9). Brener, Waist & Adelman, m.fl. (2007:487) 
visar att de psykosociala problemen som vissa barn och ungdomar uppvisar kan ha stor 
inverkan på hur dessa unga fungerar i hemmet, i skolan och samhället i övrigt. Skolan visar 
sig ha en betydande roll för att kunna bemöta, hjälpa och stötta dessa barn och ungdomar i ett 
tidigt skede. Barn spenderar mycket av sin tid i skolmiljön. Därigenom har skolan, med dess 
personal och närheten till föräldrarna, en unik möjlighet att kunna agera i frågor som att 
kunna bemöta och stötta barn och föräldrar i olika situationer. Dels genom att identifiera 
psykisk ohälsa men också genom att hjälpa till att slussa vidare till rätt instanser för den 
specifika problematiken som uppvisas. För att barn och ungdomar ska kunna tillgodogöra sig 
åldersadekvat utveckling inom skolans arena, syftande på lärandet och det emotionella, menar 
Brener, Waist & Adelman m.fl. (ibid.) att de unga behöver vara stabila på det mentala planet.  
 
Inriktningen för elevhälsan bör vara densamma som för skolan och ska fokusera på 
förebyggande och hälsofrämjande insatser med en förskjutning från riskfaktorer till 
friskfaktorer samt från ett vuxenperspektiv till ett elevperspektiv. Elevhälsan ska också bidra 
till att utveckla pedagogiska strategier för att möta barn som har svårigheter i skolan. Vid 
utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av åtgärdsprogram bör elevhälsans kunskaper 
också tas tillvara (Prop, 2001/02:14:26). En elev som är i behov av särskilt stöd ska 
tillsammans med vårdnadshavare ges möjlighet att påverka det åtgärdsprogram som ska 
utarbetas. Rektorn och skolan har dock det övergripande och yttersta ansvaret för de 
stödinsatser som beslutas. I vissa fall finns skäl att involvera andra professioner i utarbetandet 
av åtgärdsprogrammen (a.a:40). Samarbetet externt över de olika yrkesgränserna är av 
betydande art för att uppnå ett framgångsrikt arbete med barn och ungdomar som uppvisar 
psykisk ohälsa. Jones & Thomas (2007) påvisar att många hinder kan övervinnas med hjälp 
av IT-användning och att det idag finns tillgång till en mängd olika sorters specialdesignade 
dataprogram som kan vara behjälpliga ur ett samarbetsperspektiv. Även att IT-användningen 
möjliggör att samarbetsparterna befinner sig på olika platser ses som en fördel. Detta anser de 
kan vara ett alternativ och komplement till de idag existerande samarbetsformerna som äger 
rum (a.a:298f). För att kunna förbättra personalens förutsättningar i sitt arbete med barn och 
ungdomar som lider av psykisk ohälsa är det viktigt att ha ett systematiskt program att utgå 
ifrån. Den centrala delen bör vara ett delat ansvar mellan familjen, skolan och andra 
myndigheter (Brener, Waist & Adelman m.fl. 2007:498). 
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3.3 Den goda arbetsgruppen 
Då människan är en social varelse, skapas och utvecklas vår identitet tillsammans med andra. 
I relation med andra så får framgångar och prestationer värde och innehåll. Genom att på 
något sätt samverka med andra kan individen uppnå mycket mer, än vad som vore möjligt på 
egen hand, eftersom den sammanlagda kapaciteten hos gruppen är större. Ju fler hjärnor som 
skapar och genom tankeutbyte och diskussioner med andra löser man tillsammans problem 
lättare än om en person skulle göra det enskilt (Ray-Chaudhuri, 1998:13; Hogedal & Lycken, 
2007:10f; Thatcher & Greer, 2008:21). 

 
”Om två människor möts och byter en enkrona med varandra förändras inget, men om två 
människor möts och byter en idé med varandra blir båda dubbelt så rika” (Hogedal & Lycken, 
2007:11) 

 
Nilsson (2003:156) menar att en grupps dynamik uppstår genom naturliga steg i 
grupputvecklingen. Orienteringsfasen är det första steget innan gruppens medlemmar känner 
varandra. Efter den första fasen uppstår ofta en konfliktfas där det kan handla om att en eller 
fler av gruppmedlemmarna är vana vid att dominera eller att de vill olika saker. I 
närmandefasen har medlemmarna i gruppen blivit mer trygga med varandra och konflikterna 
har fått ett naturligt sätt att arbetas igenom. Först här börjar gruppen samarbeta. 
Samarbetsfasen är den optimala fasen. Det är nu gruppen börjar få ut något av varandra och 
använder sig av allas blandade kompetenser och misstron har vänts till tillit. En samsyn börjar 
råda för arbetet man har framför sig (ibid.).  
 
Ansvaret för en fungerande grupp ligger lika mycket på arbetsledaren som på medarbetarna. 
Medarbetarna är dock de som blir tvungna att jobba hårt för att nå samarbetsfasen. Trots att 
det är viktigt i en arbetsgrupp att nå samarbetsfasen så snabbt som möjligt så är konflikter 
viktiga inslag och absolut inte alltid negativt. Det är däremot viktigt att kunna skilja på 
destruktiva och konstruktiva konflikter för att lätt komma vidare och använda sig av det man 
lär sig av konflikten. För konfliktlösningen är arbetsledarens roll och kvaliteter viktiga 
(Nilsson, 2003:158f). Ledarskap och samarbete är två verkliga delmängder av organiseringen. 
I Skandinavien engagerar man fler medarbetare i besluten och arbetsgruppen intar över lag en 
mer central roll och position. Samarbete är något annat och något mer än bara organisationens 
rutiner, planering och de sociala relationer som återfinns i den (ibid.). Ett team kan förtydligas 
genom att det finns gemensamma mål, gemensamt förhållningssätt, ömsesidigt ansvar, 
samarbete och relationer (Ray-Chaudhuri, 1998:14;  Prashad, 2003:39; Lemieux-Charles & 
McGuire, 2006:265; Hogedal & Lycken, 2007:12:13).  
 
Individens egna motiv och mål är handlingar som är av egennyttig verksamhetskaraktär. 
Allmänna visioner, allmännyttig verksamhet, är handlingar som inte är kopplade till den 
enskildes egna motiv utan är handlingar som ska utföras för att de är nödvändiga eller att de 
utgör goda handlingar. Motivet blir då det aktörerna samverkar om och de allmännyttiga 
aktiviteterna är dem som ofta kallas för samhälleliga (Lima, 2007:147).  
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Avsnittet teorietiska utgångspunkter inleds med en kort presentationen av systemteorins 
grunder samt organisationsteorins värdebas. Avslutningsvis i första avsnittet presenteras kort 
nätverksteorin. I andra avsnittet presenteras de normer, regler och värderingar som kommer 
av ett bra samarbete i ett fungerande team. 
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4.1 Systemteori och organisationsteori 
När andra världskriget tagit slut var behoven stora av nyskapelse och då inte enbart de 
materiella och industriella. Behovet fanns även i den sociala sfären med nytänkande inom de 
redan väletablerade teorierna, som exempelvis den psykodynamiska. En framträdande teori 
under denna era blev Ludwig von Bertalanffys generella systemteori (Söderquist, 2002:15). 
Systemteorin, vilken är en biologisk teori, bygger ursprungligen på att alla organismer i vår 
värld innefattas av system, som i sin tur inkluderar under- och översystem. Denna biologiska 
teori kan även appliceras på sociala system, dess styrka ligger i att den omfattar helheten mer 
än delarna. En förändring av en del, tex. en relation, påverkar resten av systemet i övrigt. Ett 
översystem kan omfatta hela individens nätverk. Ett av undersystemen kan exempelvis vara 
individens familj (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:28f ; Payne, 2002:193). 
 
Att ha en systemsyn inom en organisation innebär även att man ser helheten där gemensamma 
egenskaper är mer centrala än enskilda delar (Hatch, 2002:54). Öqvist (2003) menar att det 
bör eftersträvas att se individer, som en del av naturen, där alla är lika betydelsefulla eller 
ringa. Eftersom alla livsformer i naturen är lika betydelsefulla som vilken annan del av 
kretsloppet som helst innebär det att människan måste vänjas av med att se sig själv som en 
unik varelse. Ett systemteoretiskt perspektiv förutsätter att alla ser världen som den är och inte 
fokuserar all uppmärksamhet till det individuella, utan låter bakgrundsfaktorerna göra det 
möjligt för systemen att träda fram (a.a:8ff). Enligt Öquist (2003:11) är det av större vikt att 
studera samspel, kommunikation och beroenden mellan individer, än att följa ett 
psykodynamiskt förlopp för en enskild individ. Det handlar om att förstå sammanhanget av 
helhet, relationer och funktioner där mönstret är cirkulärt snarare än linjärt tänkande vilket 
betonar hur allt i ett system hänger ihop och rör sig tillsammans (a.a:14). En organisation, kan 
i enlighet med vad Hatch (2002:59) beskriver, vara ett system. Individerna som arbetar i 
organisationen bildar enligt ett sytemteorietiskt perspektiv, undersystem och omgivningen 
som organisationen befinner sig i bildar då ett översystem och en viktig poäng i 
sytemteorietiskt perspektivandet är att fokus ligger på här och nu (a.a:15 jmf även i Lennéer 
Axelsson & Thylefors, 2005:28f). Systemen i en organisation består av enskilda människor 
som tänker, handlar och samspelar och där dess syfte eller uppdrag baseras på strategier och 
policys som kommer av grundläggande antaganden och värderingar (Lennéer Axelsson, 
2005:29).  
 
Mänskliga beteenden kan delas in i öppna respektive slutna sektorer, utifrån ett 
systemteoretiskt synsätt, beroende på graden av kommunikation med omvärlden. Den öppna 
sektorn riktar sig utåt och möjliggör en utvecklad samvaro med andra (Öquist, 2003:34). 
Systemen inom organisationen kan ses som en spiral, där det överordnade beteendet, 
översystemet, anpassar handlingsutrymmet på lägre nivåer i systemet. Beteenden högre upp i 
hierarkin är överordnade lägre nivåer inom organisationen. De olika beteendena utgör skilda 
logiska nivåer, men kontrollen utgår uppifrån i hierarkin (Öquist, 2003:17). Feedback är en 
viktig komponent i ett system för att kunna anpassa handlingsutrymmet där större delen av 
systemets reglering och kontroll utgår från ett mer eller mindre synligt maktcentrum i toppen 
(a.a:40). Det växelvisa förhållandet mellan feedback och anpassning påverkar inställningarna 
av systemet och den allmänna systemteorin tar oftast hänsyn till andra system utanför (Öquist, 
2003:18). Alla avgörande beslut, på chefsnivå till de mest alldagliga frågorna inom 
organisationen, kontrolleras genom anpassning på olika nivåer i systemet och visar sig via 
normer och regler på mellannivå ner till enkel praxis på gräsrotsnivå (a.a:20). Både positiv 
och negativ feedback är viktigt för att beskriva de verkligt goda systemens tillvaro och kan 
bringa balans och jämvikt i systemet och för att en organisation skall överleva på lång sikt 
(Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:29). Innan individer kommer samman i en organisation 
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har de redan påverkats av flera andra företeelser som familj, samhälle, utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Detta sammantaget formar och påverkar individers attityder, agerande 
och identitet (Hatch, 2002:231). I stora sociala system, som exempelvis en myndighet, är det 
strukturella förhållanden som storleksgrad och organisation som avgör vilka handlingar och 
ageranden som är rimliga och hur pass fritt dessa skeenden kan variera (Öquist, 2003:20,63).  
 
Mänskliga sociala system, är framförallt framträdande kommunikativt öppna system, och har 
en förmågan att utbyta information med omgivningen och därigenom utvecklas. Det som kan 
vara negativt med mänskliga system är att det finns en risk att kontakten och utbytet med 
omgivande system glöms bort. Om systemet genomgår isolering från omvärlden kan en 
förstelning uppstå, vilket kan leda till desorganisering och slutligen sönderfall av systemet 
som helhet (Öqiust, 2003:28).   
 
Hatch (2002:191) beskriver att organisationer ofta bildas kring åtaganden som är alltför stora 
för att hanteras av en enskild individ. En organisation har fördelen att kunna sammanföra 
individer som besitter fler kompetenser och färdigheter än vad en enskild förfogar över och 
därigenom kan organisationen uppnå en större kunskapsbredd. Organisationer är uppbyggda 
på olika vedertagna regler och normer, även kallade praxis, där det centrala för organisationen 
är dess syfte, mål och uppdrag (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:29). Eftersom praxis 
fastställs innan organisationen kan byggas upp, så skapas de sociala relationerna mellan 
aktörer och grupper efter det att en strukturerad organisation växt upp baserad på den 
praxisen. Strukturen består av olika regler och resurser som i sin tur organiseras i olika delar i 
det sociala systemet och används som värdebas i organisationen. Genom att applicera flera 
uppsättningar av förändringsrelationer i organisationen så kan man utveckla verksamheten 
och nya praxis uppstår (Lima, 2007:41; Sandberg, 2006:158f). Organisationen, kan enligt 
Abrahamsson (2000:110), ses som en struktur som gör ansats i att bemöta och anpassa sig till 
flera olika intressenters krav. Dels de krav som finns inom en organisation men även de krav 
som omgivningen förmedlar och som försöker upprätthålla balansen genom att sammanföra 
dessa krav. Organisationer är ofta uppbyggda på tre delar vilka är strukturen, praxis och 
handlingar samt sociala system. De anställda utgör det sociala systemet och utför sitt arbete 
inom ramen för verksamhetens praxis, vilket innebär exempelvis styrdokument och riktlinjer. 
Interaktionen mellan det sociala systemet och praxis påverkar i sin tur organisationens 
struktur och en förändringsprocess uppstår. 
 
Figur 1. Samspelet i en organisations struktur  
 
  
               Praxis & Handlingar   Organisationens               Sociala system 
             ”Normer, regler, lagar &      Struktur               ”De anställda i  
          styrdokument”                  verksamheten” 
 
       
                            Interaktion mellan 
                        Praxis & sociala system   
 
 
Handlingar skapas genom de förutsättningar och villkor som finns i organisationen, men 
samtidigt så är förutsättningarna och villkoren något som skapas genom att handla. 
Organisationens struktur kontrollerar de möjligheter och begränsningar i handlingsutrymmet 
och står också för villkoren och ramen för de konkreta situationerna där människor agerar 
(ibid). Lennéer Axelsson & Thylefors (2005:84f) framhåller att interaktionen mellan praxis 
och det sociala nätverket kan ses som ett brobygge mellan den enskilda individen och de 
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processer som pågår i verksamheten. Förutsättningarna i en organisation ska uppfattas som att 
det lockar fram en bestämd handling. Detta bidrar till att vissa handlingsmöjligheter erbjuds i 
bestämda situationer, i en viss vardag och i en viss organisation (Lima, 2007:43). Enligt 
Edling & Rydgren (2007:281) är sociala nätverk en gren av systemteorin. Systemteorin kan 
användas som metod eller analysverktyg för att kartlägga relationer, interaktioner och hur 
starka dessa är människor emellan. Social nätverksteori grundar sig på relationer människor 
emellan och hur dessa uppstår. Edling & Rydgren (ibid) beskriver att varje individ förfogar 
över sociala strukturer och att dessa kan studeras genom att skissa upp en nätverkskarta. Detta 
för att göra det lättöverskådligt av en enskild individs sociala nätverk med avseende på 
förekommande och icke existerande relationer. Nätverksteorin kan även vara ett verktyg när 
relationer kring grupper eller organisationer kartläggs. Vidare menas att positionen i 
nätverksstrukturen kan ge en förståelse för en mångfald av samhälleliga fenomen och 
beteenden hos individen. Edling & Rydgren (2007:282f) har en åsikt om att de sociala 
aktörerna, såsom individer, grupper eller organisationer, kan vara dyad eller triad. Det innebär 
att det är två respektive tre stycken parter som ingår i en relation. Denna kan vara olika stark i 
syfte på tillit och ömsesidighet och ofta går sociala nätverk i varandra.  
 
4.2 Teamarbete och arbetsgrupp 
I Schippers, Den Hartog, Koopman & Wienks (2003:779) studie påvisas att i grupper där det 
förekommer mångfald och till viss del likaså meningsskiljaktigheter nås en större bredd av 
kunskap, vilket i sin tur genererar bättre lösningar till olika slags problematik som gruppen 
kan komma i kontakt med. Faktorer som gör detta gynnsamt i en grupp beror dels på 
varaktigheten, det vill säga hur kontinuiteten är personalmässigt, även i vilken omfattning 
gruppen är beroende av varandra i sin yrkesutövning. Lennéer Axelsson & Thylefors 
(2005:84f) påtalar att förväntningarna på en yrkesroll kan vara bland annat formellt uttryckta i 
lagar, yrkesetiska föreskrifter, riktlinjer och uppdragsbeskrivningar. I olika yrkesgrupper finns 
även informella förväntningar och är ofta stereotypa på det sätt att det blir märkbart när 
verkligheten inte stämmer överens med vad som förväntas. Informella förväntningar beror på 
traditioner, normer och behov i olika sammanhang och är inte lika hårt reglerade som de 
formella. Arbetsroller, samarbetsroller och individuella roller är tre typer av informella 
grupproller som brukar urskiljas i en organisation. Samarbetsrollen är den som omfattar de 
funktioner som direkt påverkar både relationer och stämning i arbetsgruppen (ibid). Om 
arbetsgruppens eller teamets medlemmar arbetar målinriktat kan detta bidra till en verksamhet 
som svarar mot förväntningarna. Detta görs genom att teammedlemmarna inom ramen för den 
organisationen är involverade i att tolka verksamhetens avsikter och gör målen till sina egna. 
(Sandberg, 2006:135). Sociala uppgifter som att klargöra normer, att lyssna och uppmuntra 
varandra, att skapa en god stämning med öppenhet och tillit och att minska spänningar genom 
att medla i konflikter är viktiga beståndsdelar i en god arbetsgrupp. Allt detta hänger samman 
med deltagande i grupp och man kan se det som ett brobygge mellan den enskilda individen 
och de processer som pågår i verksamheten (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:84f). En 
rimlig och tydlig samstämmig uppfattning kommer av att målet för verksamheten är tydligt 
och att alla i det stora hela vet vart arbetet borde leda. För att det goda teamet skall uppstå 
krävs en klar målbild, vilket hänger samman med en tydliggjord värdebas (Sandberg, 
2006:21).  
 
Ledningen för teamet måste ha förmågan att tydliggöra teamets riktning och verksamhetens 
mål. Teamets förmåga till synergi, vilket betyder samverkan, bör skyddas och det bör inte 
finnas någon tvekan om varifrån ledningen för teamets verksamhet kommer ifrån och hur den 
ska ske. Styrningen av verksamheten i organisationer är övergripande sammansatt av lokala 
dokument som ska beskriva riktning, mål och information om resurser som finns att tillgå 



 

 
 
 

15 

(Sandberg, 2006:20f). Enligt Abrahamsson (2000) så är nyckeln till en god organisation 
korrekt arbetsfördelning och samordning under ledningens överinseende (a.a:125). 
Beslutsprocessen bör också vara tydlig och öppen för att skapa ett förtroende mellan 
ledningen och teammedlemmarna. Lennéer Axelsson & Thylefors, (2005:84f) menar att 
tydlighet och lyhördhet är två viktiga faktorer för en meningsfull kommunikation och om 
parterna möter varandra med respekt förhindrar man känsloblockeringar. Ärlighet är också en 
del av tydligheten där osäkerhet och misstro skapas av att information som berör alla 
undanhålls. Beslut som fattas på olika nivåer i organisationen, varför och av vem och vilka 
konsekvenser det leder till, ska komma alla tillkänna. Medarbetarna har rätt att veta vad som 
händer inom den närmsta framtiden på arbetsplatsen samt hur detta påverkar allas arbete. 
Tanken med det är att stärka arbetsmoralen och skapa delaktighet och trygghet, vilket i sin tur 
leder till en välmående personal (ibid.).  
 
Betydelsefullt i en arbetsgrupp är relationerna och stödet från arbetskamrater, med tanke på 
belastningar som exempelvis tunga traumatiska ärenden. Alla kan drabbas av en personlig 
påfrestning och arbetskamraterna liksom en chef kan vara till stor hjälp i den krisen (Lennéer 
Axelsson & Thylefors, 2005:175). Att vara en bra ledare eller god teammedlem innebär att 
aktivt kunna lyssna och leva sig in i en annan persons situation.  Det är ett stöd i sig att bli 
lyssnad på och en god lyssnare avvaktar med egna värderingar eller med att avbryta eller gå i 
försvar. Arbetssamvaron gynnas av att någon lyssnar och ger andra uppmärksamhet, respekt 
och empati och att lyssna är med andra ord viktigt för tillvaron (a.a:141f). Både individer och 
grupper behöver få vet hur man sköter sitt jobb och det är ett nödvändigt bidrag till lärande 
och utveckling. Återkoppling, feedback, om hur teamet lyckas i sitt arbete gör arbetsgruppen 
mer effektiv och mindre missnöjd. Tydliga och för alla kända bedömningsgrunder för 
verksamhetens mål, genomförande och kvalitet gör det lättare för arbetsgruppen att både ge 
och ta emot feedback. Att kunna se ett resultat är en viktig belöning och i ett syfte att skapa en 
förändring till det bättre krävs en trygg relation som förutsättning för att kunna ge konstruktiv 
kritik (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:145f).  
 
Synergi syftar till att ett gott samarbete inom arbetsgruppen utvecklar verksamheten bättre än 
var individ för sig. Begreppet synergi innebär i socialt och arbetsrelaterat sammanhang att det 
finns en samarbetsvinst. Alltså att det finns ett mervärde i att mötas och samarbeta och det 
hänger samman med att kommunikationen är god i teamet. Resultatet blir bättre när 
teammedlemmarna samarbetar istället för att agera individuellt (Sandberg, 2006:20). Genom 
att säga vad man tycker och markera eventuellt missnöje, oavsett om det leder till förändring, 
gör att människor mår bra. Den egna självbilden ökar och respekten från andra vinns i 
längden av att en person vågar vara frispråkig. Vinsten kan bland annat vara att personen 
uppfattas som pålitlig (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:140). Vägen till problemlösning 
är en öppen dialog genom t.ex. konstruktiva oenigheter och teammedlemmarna måste äga 
kompetens att lösa problem genom att samtala på olika sätt (Sandberg, 2006:158f). 
 
Det goda teamet är ett hälsosamt team att arbeta i och är inte bara resultatinriktat och ett 
professionellt team. Detta innebär att teamet inte bara är skickligt i sin yrkesutövning och 
visar goda resultat utan individerna arbetar gärna i teamet och mår väl av det. Teamets 
medlemmar utvecklas och lär nytt i det goda teamet, som i sig medför mindre vantrivsel och 
större välbefinnande för alla i arbetsgruppen. Ett gott välmående i ett team och möjligheten att 
göra ett bra jobb är beroende av olika komponenter, som exempelvis adekvata resurser, god 
hälsa i teamet, ett gott ledarskap samt adekvata arbetsuppgifter. Gynnsamma och processuella 
förhållanden är också villkor för goda resultat och handlar om kommunikation och lärande, 
vilket vilar på en gemensam värdebas och ett gott arbetsklimat (Sandberg, 2006:158f). Vikten 
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av att teammedlemmarna har olika kompetenser har särskild betydelse för en rationell 
planering, men en gemensam kompetens är av samma betydelse. Den gemensamma 
kompetensen innebär att alla i teamet har god kunskap om verksamheten man arbetar i samt 
att arbetsgruppen styrs av en gemensam värdebas. Det är också viktigt att alla 
teammedlemmar välkomnar andra teammedlemmars kompetens och aktivt stödjer utveckling 
av den kompetensen. Balansen mellan den individuella kompetensen och den gemensamma 
kompetensen i teamet bör vara jämn (Sandberg, 2006:24). Antalet medlemmar i ett team och 
de olika kompetenserna hos medlemmarna hör till de inre strukturella egenskaperna. Till 
dessa egenskaper kan också räknas mötesplatser, hur ofta teamet träffas och vilka arbetsroller 
de olika medlemmarna har. Den uppgiften som teamet har, tillhörighet och 
självbestämmanderätt, gemensamt ansvar och ledning hör till de yttre strukturella 
egenskaperna (a.a:138).  
 

5. Metod 
5.1 Val av metod 
Valet att använda kvalitativ metodansats i studien växte fram efter ett första möte med 
kontaktpersonen på barn- och elevhälsoteamet, i Örebro kommun. I konstruerandet av syfte 
och frågeställningar fann författargruppen att studiens syfte bäst skulle besvaras utav en 
kvalitativ metodansats. Jämlikt med vad Larsson, Lilja & Mannheimer (2005:92) beskriver 
utmärks en sådan ansats av att en närhet utvecklas till vad som ämnas undersökas. Detta för 
att, som Holme & Solvang (1997:92) och Trost (2005:14f) beskriver, kunna förstå den 
situation som gruppen och dess individer befinner sig i.  Enligt Trost (ibid.) bör forskare 
använda sig av en kvalitativ metodansats om syftet med studien är att klargöra eller finna 
olika mönster i undersökningsmiljön, valet av metod hänger även samman med vilken 
teoretisk utgångspunkt studien har. För att kunna uppnå en mer nyanserad bild av 
undersökningsenheten valde författarna att ta sig an två olika kvalitativa metoder, dels 
semistrukturerade intervjuer (Marlow, 2001:158) och dels en strukturerad ickedeltagande 
observation (Bell, 2006:188ff). Att kombinera olika kvalitativa metoder kallar Silverman 
(2005:121) för triangulering.  Enligt Bell (2006:187), Kvale (1997:100) och Svenning 
(2003:139) kompletterar de båda kvalitativa metodansatserna varandra ypperligt i avseende 
att under observationstillfället kunna se om individer agerar på samma sätt i verkligheten som 
de utsäger sig göra. Royse (2004:243) menar att metodtriangulering kan vara ett sätt att stärka 
tillförlitligheten och giltigheten med det insamlade datamaterialet för att forskarna på så vis 
dubbelkontrollerar med de olika kvalitativa metodansatserna. Författargruppen beslöt att som 
bas utgå ifrån intervjuerna med de fyra kuratorerna, för att sedermera avsluta datainsamlingen 
med en observation. Avsikten med intervjuerna var att få en uppfattning om vad 
undersökningsenheten anser sig ha för teoretiska utgångspunkter och vad som uppfattas som 
hinder och möjligheter med en samsyn gällande de teoretiska utgångspunkterna. Bell (2006) 
har såsom åsikt, att en stor favör med den kvalitativa intervjun är dess anpassbarhet och att 
forskarna bjuds möjligheten att ställa följdfrågor (a.a:158). För att uppnå en djupare inblick i 
och iaktta samt även hörsamma om undersökningsenheten verkligen gör det de utsäger sig 
göra, valde författargruppen att genomföra en observation. Detta skedde under ett 
samverkansmöte inom kuratorsgruppen där bland annat problematik kring specifika anonyma 
elevärenden dryftades och undersökningsenhetens arbetsförfaranden kring dessa genomgicks. 
Detta innebär att studien genom att ringa in frågeställningarna från mer än ett håll kan få en 
ökad tillförlitlighet och en djupare kännedom kring ämnet som studeras (Marlow, 2001:180; 
Svenning, 2003:93; Trost, 2005:17).  
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5.2 Litteratursökning och källkritik 
Denna uppsats utfördes på uppdrag av barn- och elevhälsoteamet i Örebro kommun, en del 
angiven litteratur har författargruppens handledare rekommenderat inom det studerade ämnet, 
såsom  befintliga C-uppsatser med ungefärligt samma teoretiska utgångspunkter. Dessa tips 
utnyttjades genom att ta del av referenslistor för att på så vis ha dessa som grund till vidare 
litteratursökning inom studiens ämnesområde. I enlighet med vad Larsson, Lilja och 
Mannheimer (2005:361) skriver, kan  referenslistor från tidigare studier vara till nytta, detta 
kallar de för kedjesökning. Ofta har tidigare forskare eller författare inom liknande 
ämnesområden använt sig av, för ämnet, relevant litteratur (ibid.). Eftersom tidigare 
hänvisningskedjor efterföljdes av författargruppen, gick det att finna ytterligare litteratur av 
betydelse för studien. Litteratursökning har även genomförts på Örebro universitetsbiblioteks 
bokkatalog via databasen Voyager och det nationella referensdatabas söksystemet LIBRIS, 
för att träffa på titlar till böcker och uppsatser som författarna blivit förordade eller som 
författargruppen funnit relevanta för studien. Sökord som använts är barn, elev, hälsa, psykisk 
ohälsa, vård, skola, samarbete och team. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt för att få 
en bredd i sökträffarna. Artiklar söktes på likartat sätt med hjälp elektroniska källor genom de 
internationella databaserna EBSCO host, Elin@Örebro, ERIC, SAGE och Social Services 
Abstract där sökorden bland annat varit child, pupill, health care, mental health care, school 
based, collaboration och team. Dessa sökord har använts i olika kombinationer tillsammans 
med trunkeringar för att optimera sökresultaten. Författargruppen har även genomfört sökning 
via Internets sökmotor Google där samma sökord som ovan brukats. Vad litteratur och artiklar 
anbelangar så har författargruppen gjort ansats till att använda sig av primärkällor, de 
aktuellaste forskningsartiklarna och den senaste litteraturupplagan, då det funnits fler att 
tillgå. Holme & Solvang (1997) menar att primärkällor är att föredra i forskningsansatser då 
dessa källor är mer trovärdiga och sanningsenliga än sekundärkällor (a.a:135f). Dock 
hamnade författarna i bryderi då en av källorna visade sig vara omöjlig att frambringa. I detta 
fall användes Nussbaum (1990) som sekundärkälla och författarna är väl medvetna om att 
chansen kan öka för att denna sekundärkälla kan ge en vilseledande bild av den ursprungliga 
källan. Som Jacobsen (2007:114) beskriver, är sekundärdata inte helt tillförlitlig då 
föregående författare kan ha använt sig av informationen i ett helt annat syfte. 
Utgångspunkten för denna studie har bland annat varit systemteori inom organisationen, 
litteratur inom detta område har sedan jämförts med annan litteratur och forskning inom det 
studerade ämnesområdet. Detta för att, som Holme & Solvang (1997:132ff) menar, kunna 
stärka källornas tillförlitlighet för att ju fler forskare som kommit fram till samma slutsats 
desto trovärdigare är slutsatsen.  
 
5.3 Konstruktion av intervjuguide 
Vid skapandet av vår intervjuguide har tid lagts ned på att konstruera frågorna utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Intervjuguiden har också utvecklats utifrån den första kontakten 
med det undersökta barn- och elevhälsoteamets kuratorer, deras önskemål och tankar kring 
verksamheten. Vid konstruerandet av intervjuguiden har Jansson & Karlsson (2008) samt 
Eriksson & Erikssons (2007) intervjuguider använts som stöd för att erhålla tillvägagångssätt i 
kontruktionen. Enligt Trost (2005:50) bör de första frågorna vara av mer allmän art för att på 
så vis få igång samtalet och bygga upp ett förtroende intervjuare och respondent emellan. 
Detta tillvägagångssätt har nyttjats i författarnas studie av barn- och elevhälsoteamets 
verksamhet. Därefter har författarna av föreliggande studie kategoriserat in intervjufrågorna 
efter studiens frågeställningar som det skapats teman av, detta för att senare i arbetet kunna 
systematisera resultaten efter dessa teman. Vid konstruerandet av frågeställningarna i 
intervjuguiden har fokus lagts på att ställa frågor som syftar till att besvara hur respondenterna 
uppfattar sin förståelse för sitt agerande i sin yrkesutövning. Författargruppen har även gjort 
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ansats till att ställa frågor som är tänkt att besvara hur respondenten tänker och upplever sin 
situation. Trost (2005:33) framhåller att detta tillvägagångssätt som gynnsamt då det handlar 
om att kartlägga hur en individ resonerar, handlar och tänker i en given situation. Därför har 
detta tillvägagångssätt nyttjats under intervjutillfällena. Intervjuguiden har i stor utsträckning 
utformats med öppna svarsalternativ, därför kan den ses i formen av en semistruktur. Marlow 
(2000:158) menar att semistrukturerade intervjuer har en manual men att denna inte följs 
slaviskt utan att intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor. Detta innebär att intervjuaren 
kan följa upp de svar som respondenten lämnar med nya frågor.   
 
5.4 Konstruktion av observationsguide och observationsschema 
Enligt Bell (2006) är det förberedelsen av observationen som fordrar stor noggrannhet, om 
undersökningen ska uppfylla studiens syfte. Observation, som metodansats, kan vara 
behjälplig i undersökningar där man likaså använder sig av intervjuer (a.a:187). Denna ansats 
har i föreliggande studie använts och både observationsguide- och schema har konstruerats 
utefter vad som framkommit i intervjuerna samt de teman som ligger till grund för resultat 
och analys. Då denna ansats används under observationen gjordes valet att göra en 
strukturerad ickedeltagande observation under ett samverkansmöte kuratorerna emellan. Detta 
för att kunna bekräfta att de arbetar på det sätt som framkommit under intervjuerna. Det lades 
vid konstruktionen av observationsguiden vikt vid att observera samspelet och samarbetet 
mellan kuratorerna, lyssnar de till varandra, förs en konstruktiv diskussion runt ärenden, 
feedback till varandra i ärenden etc. Utifrån observationsguidens utgångspunkter och 
frågeställningar har vissa essentiella delar blivit utvalda för att specificeras som 
situationer/diskussioner i observationsschemat för att på ett enkelt sätt kunna anteckna 
kommentarer och stödord under observationen. Att använda blanketter vid observationer 
medför att det underlättar för observatören, dels under iakttagandet men även under 
bearbetningen av det insamlade materialet (Kylèn, 2004:107). Enligt Denscombe (2003:194f) 
kan ett observationsschema ha betydelse för att få en så likvärdig tolkning av olika situationer 
och händelser då observationen utförs av fler betraktare än en. Då två observatörer gjorde 
observationen gjordes valet att konstruera ett schema för att klargöra vad som var intressant 
att anteckna och observera. I studien utgick observatörerna från att vara utomstående, detta 
innebär att den som iakttar inte deltar själv i de situationer/diskussioner som observeras. Den 
planerade observationen utmärker sig av att observatörerna innan vet i vilka specifika 
situationer och i vilka avseenden observationen ska utföras (Kylèn, 2004:97). 
 
5.5 Urval  
Då studien är ett uppdrag från barn- och elevhälsoteamet, har författargruppen inte gjort något 
eget urval. Eftersom barn- och elevhälsoteamets kuratorsgrupp består av fyra individer, med 
båda könen representerade, var det dessa som kom att vara huvudpersonerna i denna studie. 
Alla i kuratorsgruppen har socionomutbildning som grund samt olika påbyggnadskurser. I den 
konstellation, de för närvarande arbetar, har de befunnit sig sedan hösten 2007. På grund av 
att kuratorsgruppen redan antagits som givna till studiens undersökningsenhet, har det inte 
skett ett slumpmässigt randomiserat urval av denna (Marlow, 2001:134, Holme & Solvang, 
1997:183). Kvale (1997:210) menar att ett slumpmässigt randomiserat urval inte är av lika 
stor betydelse vid intervjuer som vid en kvantitativ metodansats, utan att andra specifika 
kvalitéer är viktigare som exempelvis vad respondenten kan berika studien med för typ av 
information. Detta menar Larsson, Lilja och Mannheimer (2005:92) gör att en bredare 
kunskap nås i och med att respondenten själv, med egna ord, beskriver sina upplevelser av 
studerade situationer. Studiens primära ansats var aldrig att kunna inbringa en 
generaliserbarhet till övrig population. Syftet var istället att se till vilka teoretiska 
utgångspunkter undersökningsenhetens arbete utgår ifrån samt vilka hinder och möjligheter 
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som framkommer och att åstadkomma en fördjupning inom dessa områden. Detta innebär 
enligt Royse (2004) och Marlow (2001) att det inte har skett ett representativt urval och därav 
inte går att dra några allmänna slutsatser till övrig population (a.a:187; a.a:134).   
 
5.6 Tillvägagångssätt 
I denna studie har två datainsamlingsmetoder använts vilka är semistrukturerade intervjuer 
och en strukturerad ickedeltagande observation. Enligt Silverman (2005:121) kan forskare i 
en kvalitativ studie inta flera olika dimensioner för att studera ett fenomen. Efter att syftet och 
de fyra frågeställningarna, kopplade till syftet, var konstruerade lästes litteratur som berör vårt 
studieområde. Royse (2004:241) menar att ett av flera centrala steg i en kvalitativ 
metodansats är att bekanta sig med litteratur och tidigare forskning inom det ämnade 
undersökningsområdet. Därefter påbörjades utformandet av intervjuguiden. 
Tillvägagångssättet som brukades var att täcka in författargruppens temaområden, det vill 
säga, frågeställningarna som kopplats till syftet. Sedermera skapades cirka fem breda 
frågeställningar under vart tema (se Larsson, Lilja & Mannheimers, 2005:104 resonemang om 
specifika intervjustrategier).  
 
Respondenterna kontaktades en och en för att överenskomma om en tid för intervjun. De har i 
god tid även blivit informerade om och fått tagit del av intervjufrågorna för att på så sätt ha tid 
på sig att förbereda sig inför de kommande intervjuerna. Innan intervjuerna påbörjades hade 
en pilotintervju skett. Bell (2006:157) påpekar att det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att de 
som deltar i intervjuerna bör vara medvetna om vad själva syftet med studien är samt att de 
känner till sina rättigheter. Respondenterna informerades även om att deltagandet i intervjun 
sker på frivillig basis och att det finns möjlighet att närhelst avbryta intervjun, det var dock 
ingen av respondenterna som valde att avbryta intervjuerna. Holme & Solvang (1997) menar 
att det är av stor betydelse att en förtroende byggs upp mellan intervjuare och respondent för 
att intervjutillfället ska bli gynnsamt ur bådas perspektiv (a.a:105). Vid bokningen av 
intervjuerna kom författargruppen tillsammans överens om, med respektive respondent, var 
dessa skulle äga rum och att dessa intervjuer skulle ta cirka en timma. Kylèn (2004:18) menar 
att en intervju som pågår under cirka en timma, möjliggör att det finns gott om tid att hinna 
med flera temaområden samt att en fördjupning kan ske på de teman som är mest intressanta 
utifrån studiens syfte.  
 
Intervjuerna skedde sedermera i ett gemensamt konferensrum på respondenternas arbetsplats. 
Detta för att respondenterna skulle känna trygghet med den omgivande miljön. 
Arbetskamraterna informerades om att en intervju skulle komma att ske för att de på så vis 
inte skulle störa vid intervjutillfället. I enlighet med vad Trost (2005) beskriver bör det 
reflekteras över var den ska ske, för att kunna utföra den i en lugn och ostörd miljö. Om 
intervjun inte sker i en dylik omgivning kan trovärdigheten i datainsamlingen annars 
ifrågasättas. Man bör även ha i åtanke att respondenten ska känna sig trygg i den utvalda 
miljön för att på så vis uppnå en optimal intervjusituation (a.a:44f, 62). Vid intervjuerna 
valdes att vara två, av tre stycken i författargruppen, som genomförde frågeställningarna till 
respektive respondent. Dels för att en av intervjuarna gavs chans att leda frågeställningarna, 
samtidigt som den andre skulle utgöra ett stöd samt kunna koncentrera sig på att ställa 
följdfrågor till respondenten och föra anteckningar. I och med att två individer från 
författargruppen utför intervjun kan detta göra att det uppstår en mer nyanserad uppfattning av 
vad som framkommer under intervjun. Som Royse (2004) samt Svenning (2003) beskriver så 
har intervjuaren även möjlighet att iaktta respondentens minspel och gester som förstärker 
ordens innebörd. Detta kan medföra att en annan dimension av intervjun upplevs (a.a:186; 
a.a:119). En annan aspekt bakom att enbart vara två ur författargruppen vid varje 
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intervjutillfälle var att respondenterna inte skulle känna sig i underläge. Detta kan enligt Trost 
(2005:46) och Kylèn (2004) annars vara en vanligt förekommande känsla ur ett 
respondentperspektiv, vid de tillfällen som intervjun genomförs av fler än två frågeställare 
(a.a:46; a.a:23). Intervjuerna utfördes vid ett tillfälle med respektive respondent. Dessa 
sessioner valdes att spelas in med bandspelare, efter tillåtelse av respondenterna. Silverman 
(2005) menar att intervjuer med fördel kan bandinspelas då intervjuarna dels kan fokusera på 
det studerade ämnet men även för att säkerställa, då minnet inte är helt tillförlitligt, vad som 
framkommit vid senare bearbetning av det empiriska materialet (a.a:183).  
 
När observationer ska genomföras, krävs det av forskarna, att förberedelserna är av minutiös 
art. Bell (2006) menar att erfarenhet och att genomföra pilotobservationer är ytterst viktiga 
om observationerna ska vara givande i ett forskningssyfte (a.a:187). I samband med de fyra 
intervjutillfällena som genomfördes med undersökningsenheten, passade författargruppen på 
att även genomföra fyra kortare sekvenser av pilotobservationer. Där författargruppen i 
föreliggande studie bekantade sig med miljön och individerna i kuratorsgruppen, även för att 
bilda en uppfattning om vad en observation innebär och vilka eventuella svagheter och styrkor 
som framkommer. Under dessa pilotobservationer insåg författarna vikten av att dela på 
observationen, där en ur författargruppen ansvarade för själva processen emellan kuratorerna, 
medan den andre ansvarade för att registrera innehållet i konversationerna under 
samverkansmötet (se Bells resonemang 2006:197). Då två observatörer gjort observationen 
har dessa delats upp, en observerar process, den andra observerar innehåll.  Observationen 
kom att genomföras på ett samverkans möte, i gemensamma lokaler på kuratorsgruppens 
arbetsplats. Denna lokal var för övrigt samma som användes vid intervjuerna. Under 
observationen nedtecknades stödord med utgångspunkt från observationsguiden och 
observationsschemat. Efter avslutad observation, samma dag, skrevs fältanteckningarna ut i 
sin helhet. I enlighet med vad Holme & Solvang (1997) beskriver bör fältanteckningarna 
skrivas ut samma dag för att undvika att information tappas bort.    
 
5.6.1 Databearbetning och analysförfarande 
Redan under intervjutillfällena dök vissa infallsvinklar upp rörande vad som skulle kunna 
innefattas i analys av föreliggande studie, dessa antecknades av författarna för att senare 
kunna lyftas upp till diskussion vid analysförfarandet. Enligt Marlow (2001:208f); Kvale 
(1997:170f); Silverman (2000:163f) genomsyras ofta hela den kvalitativa studien av att 
forskarna redan under insamlandet börjar tolka och analysera det empiriska materialet. Trost 
(2005) menar att de tre stegen datainsamling, analys och tolkning nödvändigtvis inte behöver 
äga rum i åtskild ordning utan att dessa sker kontinuerligt under studiens framväxt (a.a:125). 
Intervjuerna spelades in på band och därefter gjordes en utskrift ord för ord för att inte tappa 
några viktiga delar i vad som framkom under intervjutillfället. Enligt Kvale (1997:152) 
innebär transkribering att intervjuerna ändrar form, från att vara inspelad till att skrivas ned 
ordagrant. Silverman (2000) beskriver att det blir möjligt att granska det som framkommit i 
intervjuerna i detalj, då bandinspelningar även innefattar exempelvis pauser och skratt 
(a.a:183). Enligt Holme & Solvang (1997) bör talspråket inte ändras för att på så vis kunna 
behålla de utmärkande egenskaperna som framkommit. Då endast två åt gången ur 
författargruppen genomförde intervjuerna, lästes samtliga intervjuer igenom för att få en 
gemensam helhetssyn på det insamlade materialet. För att underlätta bearbetningen av det 
insamlade materialet sammanställdes svaren till kortare sekvenser av vad respondenterna 
svarat. Detta förfarande är vad Kvale (1997) beskriver som meningskoncentrering, där 
forskaren på ett mer kortfattat sätt sammanställer vad som framkommit under intervjuerna 
(a.a:174). Under den observation som genomfördes på undersökningsenheten fördes 
anteckningar fortlöpande. Samma eftermiddag, när observationen fortfarande var färskt i 
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minnet, skrev författargruppen ut dessa utförligt. Holme & Solvang (1997); Marlow (2001) 
menar att det är centralt att skriva ut fältanteckningarna i sin helhet inom rimlig tid efter 
observationerna för att inte tappa, för studien, väsentliga situationer (a.a:116; a.a:200f). 
Författarna valde att var för sig föra anteckningar på vad som iakttogs och tolkades under 
observationstillfället. Detta material sammanställdes sedermera av författargruppen för att på 
så vis ha möjlighet att få en överskådlig bild av vad som framkommit under observationerna. 
Händelser som syntes värdefulla för studiens syfte valdes att lyftas fram, dessa kortades ned 
och framställs i föreliggande studie i form av situationer.     
 
På basis av det insamlade materialet från intervjuerna och med utgångspunkt från studiens 
syfte och frågeställningar skapades i föreliggande studie fyra teman för resultat och analys. 
Ett sådant förfaringssätt kallar Holme & Solvang (1997:141) en helhetsanalys, som består av 
tre delar där den första delen innebär ett val av teman. Dessa teman var ”teoretiska 
utgångspunkter”, ”praktiska arbetet”, ”hinder och möjligheter i samarbetet internt och 
externt” och därtill även ”verksamhetens utvecklingsmöjligheter”. För att på ett mer 
lättöverskådligt sätt presentera studien samt  kunna utröna mönster, skillnader och likheter i 
det insamlade materialet i denna studie valdes att sortera materialet under dessa teman (se 
Silverman 2000:177f). Valda sekvenser från observationerna presenteras som situationer och 
resultat från intervjuerna varvas med citat. Sedermera sorterades ovidkommande material för 
studiens syfte och frågeställningar bort. Kvale (1997:171) kallar detta för att klarlägga 
materialet för att göra det disponibelt för den kommande analysen. Materialet analyserades 
därefter utifrån tidigare forskning rörande elevhälsa, samarbetskonsultation och det goda 
teamet. Som analysverktyg använde författarna av föreliggande studie de teoretiska 
utgångspunkterna systemteori,  organisationsteori och teamarbete och arbetsgrupp. 
 
5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten syftar till att uttala sig om det som granskas faktiskt är avsett att granskas. Det är 
av vikt att de metoder som används mäter det som är av intresse för studien (Marlow, 
2001:185). Marlow (2001) menar att använda olika datainsamlingsmetoder kan leda till att 
validitetssäkra resultaten (a.a:180). I föreliggande studie har olika datainsamlingsmetoder, 
dels intervjuer och observation, använts för att försöka göra resultaten så valida som möjligt. 
Silverman (2000) menar att en fara för validiteten är att under observationer använda 
kategoriseringar men att detta underlättar databearbetningen av materialet. Detta kan dock 
medföra att vissa situationer eller händelser som inte faller under en kategori inte registreras, 
då observatören koncentrerar sig på de kategorier som finns i till exempel ett schema 
(a.a:182). Då kategoriseringar under observationen har använts har det i författargruppen förts 
diskussioner kring denna problematik och vad den kan medföra. Under observationen har ett 
öppet sinne hållits för att föra anteckningar om det som inte faller under den kategorisering 
som gjorts, detta för att försöka höja studiens validitet. Diskussioner har även förts angående 
de intervjuer som genomförts och varför denna metod lämpas sig bäst i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar. Då det i studien handlar om att kartlägga kuratorernas 
arbetssätt och hur de arbetar valdes intervjuer, för att förstå och sätta sig in i kuratorernas 
arbete.  
 
Reliabiliteten uttalar sig om hur stor tillförlitligheten är på en studie och dess mätinstrument 
(Trost, 2005:111; Marlow, 2001:180f). Marlow (ibid.) menar att det är viktigt att undersöka 
instrumentets reliabilitet innan det görs uttalanden om upptäckter i det som studerats. 
Silverman (2000) menar att det är av vikt att säkra reliabiliteten och detta kan uppnås med att 
forskaren fortlöpande dokumenterar det tillvägagångssätt för att bevisa att kategorier använts 
konsekvent (a.a:224). Ett sätt att försäkra sig om att reliabiliteten i ett instrument är att testa 
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det innan de planerade momenten genomförs (Marlow, 2001:183). Författarna har, innan 
intervjuerna och observation genomfördes, gjort en pilotintervju och en pilotobservation för 
att säkra reliabiliteten i den intervjuguide, observationsguide och observationsschema som 
utarbetats av författarna. Efteråt utvärderades dessa och vissa förändringar gjordes för att höja 
kvaliteten och säkra reliabiliteten. Marlow (2001) menar att reliabiliteten kan påverkas av den 
miljö en intervju genomförs i, också faktorer som ålder, kön, etnicitet och klädsel hos 
intervjuaren. Detta beskrivs som att vara neutral i intervjusituationen (a.a:159). Då 
huvudmetoden i föreliggande studie är intervjuerna har en diskussion förts angående hur 
intervjuerna skulle genomföras. Det har bland annat diskuterats och framhållits att vid 
intervjutillfällena ha en neutral klädsel för att på så sätt inte påverka intervjupersonerna. 
Miljön för intervjuerna har också den diskuterats och då det på respondenternas arbetsplats 
fanns tillgång till samtalsrum togs beslut om att nyttja dessa. Detta då de är konstruerade och 
inredda till att inge ett lugn.  
 
Urvalet av respondenterna i studien har inte skett slumpmässigt, detta innebär att resultatet 
inte kan generaliseras, statistiskt sett (Marlow, 2001:133, 143; Kvale, 1997:210). Kvale 
(1997) nämner olika former av generaliserbarhet. Analytisk generaliserbarhet innebär att det 
görs en bedömning i hur resultaten i en studie kan vägleda vad som kommer att hända i en 
annan liknande situation. De båda situationerna kan genom analysen frambringa skillnader 
och likheter (a.a:210). Då studiens syfte inte var att generalisera det resultat som 
framkommer, utan att främst undersöka barn- och elevhälsoteamets kuratorers arbete har det 
inte lags något fokus på detta. Det har främst lags fokus på en fördjupad förståelse av 
kuratorernas arbete. Författarna hävdar ändå att ett visst mått av analytisk generaliserbarhet 
föreligger i studiens resultat till ett liknande kuratorsteam med liknande förutsättningar som 
det studerade.  
 
5.8 Etiska överväganden 
Att forskning bedrivs och att denna behandlar frågor som rör individers och samhällets 
utveckling är viktigt. En annan del är att forskningen bedrivs på ett etiskt korrekt sätt och 
håller en hög kvalitet. Forskning ska innebära att befintlig kunskap ska utvecklas och 
fördjupas samt att metoder ska kunna förbättras. Detta kallar Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet forskningskravet (HSFR, 1999:1). Enligt HSFR 
(1999:1ff) ställs fyra allmänna huvudkrav på den forskning som bedrivs, dessa krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att det ska, till deltagande undersökningspersoner, i god tid ha 
getts information om syfte med den forskningsstudie som individen kommer att delta i. Det är 
viktigt att de berörda individerna får information om villkor för deltagande i undersökningen 
(HSFR, 1999:1f). Informationskravet har författarna tagit hänsyn till genom att informera 
respondenterna angående de intervjuer som genomförts. Detta har gjorts i god tid och 
respondenterna har även getts information om vad syftet med studien är. En tät kontakt har 
hela tiden upprätthållits gentemot respondenterna för att på så sätt snabbt kunna svara på 
frågor eller annat som dykt upp. Respondenterna har hela tiden haft tillgång till 
telefonnummer till författarna för att underlätta om det skulle uppstå problem. Detta då 
kuratorerna kan ha akuta ärenden som gör att denne måste åka till oplanerade möten eller 
andra oförutsedda händelser. 
 
Samtyckeskravet värnar om den enskilde deltagaren/uppgiftslämnaren i en undersökning där 
det framhålls att deltagandet ska bygga på frivillighet och att ett deltagande när som helst kan 
avbrytas. Är en deltagare 15 år eller yngre skall också medgivande inhämtas från 
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vårdnadshavare, särskilt om forskaren får tillgång till privat eller annan känslig information 
kring den deltagande (HSFR, 1999:2f). De observationer som var planerade att genomföras, i 
from av att sitta med vid elevsamtal med kurator i det barn- och elevhälsoteam som studerats, 
visade sig vara problematiska att genomföra. Det visade sig vara svårt att få samtycke från de 
elever som skulle kunna tänkas vara aktuella för sådana observationer. Då samtycke var svårt 
att få och att dessutom flera av ungdomarna var 15 år eller yngre, gjordes bedömningen att 
avskriva observationerna i den form som de var planerade från början. Det bedömdes vara ett 
allt för stort etiskt dilemma, med tanke på den information som skulle komma till författarnas 
kännedom i samband med dessa elevsamtal. Detta framförallt gällande den privata situation 
och problematik som eleven upplever. Det ansågs att individskyddskravet vägde tyngre än 
forskningskravet. Under den observation som faktiskt genomfördes togs hänsyn till att inte 
röja identiteten på de elever som under mötet diskuterades. Författarna har i samband med 
inhämtande av samtycke till observationen ombett kuratorerna att anonymisera de ärenden 
som dryftas under mötet. Individskyddskravet är därigenom säkrat för att inte eleven ska 
kunna identifieras och därmed har heller inte samtycke behövts inhämtas från eleven eller 
vårdnadshavare.  
 
Samtyckeskravet har också tagits hänsyn till i och med de intervjuer som genomfört. Alla 
intervjupersoner har gett sitt muntliga samtycke till att bli intervjuade, detta har inte varit 
några problem då uppdraget kommer ifrån det undersökta barn- och elevhälsoteamet. För att 
de forskningsetiska riktlinjerna skall vara uppfyllda och att det handlar om att forskning ska 
bedrivas under samtycke har ändå samtycke, i muntlig form, inhämtats från samtliga 
intervjupersoner. Muntligt samtycke till den observation som gjorts har också inhämtats 
muntligen, detta från dem som var närvarande på det samverkansmöte där observationen ägde 
rum.  
 
Konfidentialitetskravet gäller den information som samlats in i en undersökning och att denna 
ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till materialet. Det är 
här viktigt att ta hänsyn till den lagstiftning som finns gällande sekretess och offentlighet, då 
dessa har ett starkt samband med varandra (HSFR, 1999:3f). Efter att intervjuerna skrivits ut 
har ljudbanden förstörts för att på så sätt undvika att dessa hamnar i orätta händer. 
Intervjupersonerna har vidare tillfrågats angående anonymitet i den presentation av det 
studerade barn- och elevhälsoteamet som gjorts i studien. Intervjupersonerna har uttryckt att 
de i studien vill vara anonyma. Detta har författarna till studien respekterat genom att 
avidentifierat resultat och presentation av teamet så att det inte ska vara möjligt att identifiera 
vilka personerna är. 
 
Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna i undersökningen endast får användas i 
forskningssyfte. Det är således inte tillåtet att låna ut uppgifterna för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften (HSFR, 1999:4). De insamlade uppgifterna har endast nyttjats 
i den aktuella studien och har inte använts på något annat sätt.  
 
Sammanfattningsvis har studien haft vissa etiska dilemman, främst i samband med de 
planerade observationerna som inte kunde genomföras som det var tänkt. Vid övervägande i 
författargruppen togs beslut om att inte genomföra observationerna som det var planerat från 
början, detta då författarna skulle få till gång till privat och känslig information om eleverna. 
Även om det inte är relevant för undersökningen röjs elevens identitet och privata 
angelägenheter. Detta har under studien varit det mest framträdande etiska problemet. För 
övrigt är studien anpassad och får anses följa de humanistisk- samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets forskningsetiska riktlinjerna. 
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5.9 Metoddiskussion 
Trost (2005:44f) menar att intervjuer ska äga rum i en miljö där den som blir intervjuad 
känner sig trygg och där intervjun kan genomföras ostört. Det är av vikt att detta är uppfyllt 
för att respondenten ska kunna ges möjlighet till reflektion och kunna svara på ett konstruktivt 
sätt. Samtalsrum har nyttjats under intervjuerna och dessa är inredda av kuratorerna själva. 
Detta tros ha bidragit till en lugn och trygg miljö för den intervjuade, då denne är väl bekant 
med miljön och störande moment eliminerats så långt som möjligt. Miljöfaktorer som skulle 
kunna påverka resultatet av intervjuerna anses som minimala då denna miljö valts för 
genomförandet av intervjuerna. 
 
Den observation som genomförts i studien har gjorts i samband med ett samverkansmöte, två 
kuratorer emellan, där olika problematiska ärenden dryftas. Vid den observation som 
genomförts var endast två av fyra kuratorer närvarande under mötet. Anledningen till detta 
var att akuta ärenden för två av kuratorerna dykt upp, detta får anses som en brist i den 
observation som gjorts då denna inte ger bilden av hela kuratorsgruppen. Bell (2006:187f) 
menar att man bör vara observant på att olika individer tolkar händelser annorlunda på grund 
av sin förförståelse. Undersökarna bör medvetandegöra för sig vad de eventuella riskerna 
innebär för tolkningen av det insamlade materialet. Observatörernas förförståelse för de 
situationer/diskussioner som uppstått under mötet kan ha påverkats av vad som registrerats 
under observationen. I och med detta har ett observationsschema konstruerats för att klargöra 
vad som ska observeras och att detta på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna skrivas ner. Bell 
(ibid.) menar att observationer är beroende av hur observatörerna uppfattar det som sker och 
att olika fokus läggs på olika situationer. Observationsschemat tros ha underlättat och bidragit 
till att fokus kan hållas i och med att det formulerats vad som ska observeras under 
observationen.  
 
Problematiskt vid observationen som genomfördes under ett samverkansmöte kuratorerna 
emellan var att två av kuratorerna inte var närvarande. Detta kan ha resulterat i att resultatet 
från observationen har en försvagad reliabilitet då denna inte blir representativ för hela 
kuratorsgruppen. Författargruppen av föreliggande studie kan inte uttala sig om innehåll eller 
process har förändrats på grund av frånvaro av några kuratorer. Ett uttalande kan heller inte 
göras angående om reliabiliteten eller validiteten har påverkats av detta bortfall.   
 
Det var från början planerat att observera kurator i arbetet med elev. På grund av etiska skäl 
kunde inte författarna genomföra dessa observationer och tvingades därmed tänka om. Det 
som var tänkt att observeras i de planerade observationerna var kuratorns tillvägagångssätt 
med elevernas problematik och för att se om de arbetade som de hade sagt under intervjuerna. 
Den andra tanken på observation var att under en halvdag gå med kuratorerna för att 
observera det arbete som bedrivs. Inte heller dessa observationer kunde genomföras då endast 
en av de fyra kuratorerna hade möjlighet att låta författarna vara med. I och med att 
kuratorernas arbete inte skulle kunna jämföras med varandra gjordes bedömningen att 
observation av en kurator inte skulle vara av relevans för studien. Då inte heller denna 
observation kunde genomföras lades fokus på gruppen som helhet och hur 
gruppmedlemmarna arbetar som ett team samt samarbetet internt och externt. Detta 
föranledde den observation som genomfördes på ett samverkansmöte för att observera hur 
kuratorerna diskuterar och fungerar som team. Då två av kuratorerna inte kunde närvara på 
grund av akuta ärenden har endast två kuratorer kunnat observeras. Resultatet från 
observationen har därmed ett visst mått av begränsning i förhållande till att uttala sig om hur 
gruppen fungerar som helhet eller hur samtliga gruppmedlemmar interagerar med varandra. 
Detta får anses vara en brist. 
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6. Resultat & Analys 
Studiens resultat och analys har slagits samman och bearbetats utifrån fyra teman, vilka är; 
samsyn i teoretisk utgångspunkt, det praktiska arbetet, samarbetet internt och externt samt 
verksamhetens utvecklingsmöjligheter. Fyra intervjuer samt en observation har genomförts 
med kuratorerna inom det för studien aktuella barn- och elevhälsoteamet. Resultatet från 
intervjuerna är beskrivande och kompletteras med citat. Observationen presenteras i 
beskrivande form av de situationer som uppstod.  
 
6.1 Samsyn i teoretisk utgångspunkt 
För att ett team ska lyckas med sin uppgift är det av vikt att verksamheten har ett tydligt mål 
som alla i gruppen är medvetna om. I en grupp bör det råda en enighet i den värdebas som 
ligger till grund för arbetet (Sandberg, 2006:21). En sådan värdebas skulle kunna utgöras av 
en gemensam teoretisk utgångspunkt. Det som framkom under intervjuerna var att synsättet 
som brukas inom kuratorsgruppen är att se till helhetssynen gällande eleven och dennes 
problematik. Ofta arbetar och involverar kuratorerna elevens föräldrar men även det övriga 
sociala nätverket kring eleven för att försöka fånga helheten. Samtliga respondenter ger 
uttryck för detta synsätt. En respondent uttrycker sig på följande sätt: 
 

…man sitter ihop och att man påverkar varandra, se lite annorlunda på tillvaron med just det här 
att man är i sitt sammanhang mer än att man bara är sig själv. Att hitta den här helhetsblicken på 
nåt sätt. Så tänker jag och jobbar jag… 

 
Resultatet påvisar att kuratorerna strävar efter att kartlägga elevens nätverk och ett 
systemperspektiv kan utrönas då de använder flertal av de grundstenarna från just ett 
systemteoretiskt tillvägagångssätt. Ett systemperspektiv har sin styrka i att den innefattar 
helheten mer än delarna, en förändring i en del påverkar andra delar i systemet (Lennéer 
Axelsson & Thylefors, 2005:28f). Edling & Rydgren (2007:281) menar att systemteorin med 
fördel kan användas som ett analysverktyg för att kartlägga det sociala nätverket kring eleven 
och hur dessa ser ut. Tidigare forskning pekar även på att det mest gynnsamma sättet att 
bemöta psykisk ohälsa bland elever är med ett systemperspektiv (Cochrane & Salyers, 
2006:133). Systemperspektivet som identifierats genom respondenternas uttryck om att 
försöka se helheten kan också ses i organisationen via de mål som verksamheten har. Ett av 
dessa mål är att vara en resurs i det främjande och förebyggande arbetet på organisations, 
grupp och individnivå (Örebro, 2004). Respondenterna uttrycker att de arbetar på olika nivåer 
men att helhetssynen hela tiden finns där. Med olika nivåer menar respondenterna 
organisation, grupp och individ. Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) menar att en 
organisation utmärks av att ha ett uppdrag som baseras på strategier och policys. 
Organisationen består av människor som handlar, tänker och samspelar i enighet med dessa 
strategier och policys (a.a:29). Målsättningen som ligger till grund för den granskade 
kuratorsgruppen är riktlinjer som är utformade efter proposition 2001/02:14. Dessa mål är att 
på ett promotivt sätt arbeta med att hjälpa och stötta barn och ungdomar, skolpersonal och 
föräldrar i olika problemsituationer. En amerikansk studie påtalar vikten av politiskt stöd i de 
insatser som görs i främjande syfte inom skolan (Brener, Wasit & Adelman, m.fl. 2007:498). I 
den granskade kuratorsgruppen finns gemensamma mål som är politiskt förankrade för dess 
verksamhet i form av de riktlinjer som antogs 2004. En respondent uttrycker det så här: 
 

…samstämmighet måste man ju kalla det när man tror och tycker att vi har ett gemensamt mål. 
Sen har vi ju lite olika utbildningar bakom oss men inte som på något sätt går stick i stäv med 
varandra… …jag tycker att vi är samstämmiga och att jag tycker att vi breddar oss i och med de 
olika utbildningarna vi faktiskt har… 
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Organisationer har möjlighet att föra samman individer med olika kompetenser och 
färdigheter, för att uppnå en större kunskapsbredd (Hatch, 2002:191). Under intervjuerna 
påtalar respondenterna att de har samma grundutbildning, det vill säga socionomutbildningen, 
men de har var för sig olika påbyggnadsutbildningar inom deras eget intresseområde. Det är 
påbyggnadsutbildningar som till exempel familjeterapi och kognitiv psykoterapi (KPT), de 
har även olika lång arbetslivserfarenhet inom skolan. Respondenterna framhåller att deras 
påbyggnadsutbildningar och erfarenheter gör att de besitter olika kunskaper om de problem de 
stöter på i sitt arbete. Via resultatet blir tolkningen att det tycks råda samstämmighet vad 
gäller målen för verksamheten och kuratorernas olika kompetenser gör att de kompletterar 
varandra på ett bra sätt.  
 
Under observationen som genomfördes kunde det observeras hur dessa diskussioner fördes 
och vad som blev resultatet av dessa.  
 

Situation 
Kuratorerna diskuterar under mötet en flicka och hennes problematik. Kuratorn 
(A) som äger ärendet förklarar ingående och utförligt hur arbetet har bedrivits 
och vad som har fokuserats kring i arbetet med flickan. Den andra kuratorn (B) 
lyssnar aktivt för att bilda sig en uppfattning om ärendet och komma med 
feedback till kurator A som ser bekymrad ut över flickan. Kurator B ställer några 
frågor och påtalar flickans nätverk som en ny öppning till att gå vidare i ärendet. 
Kurator A verkar få en ”aha-upplevelse” och instämmer med kurator B:s 
feedback om att nätverket tappats bort.  

 
Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) nämner att arbetssamvaron är viktig för tillvaron och 
gynnas av en personlig förmåga till att lyssna och ge andra uppmärksamhet, respekt och visa 
empati (a.a:141f). I ovanstående observation kan det ses hur en diskussion leder fram till en 
konstruktiv lösning i kurator A:s ärende, genom att kurator B visar uppmärksamhet och 
lyssnar. Lösningen blir att se till helheten, det vill säga att involvera flickans nätverk, vilket 
enligt Edling & Rydgren (2007:281), utifrån systemteorin, kan ses som metod eller 
analysverktyg för att kartlägga relationer och interaktioner. Dock kan ses i ovanstående 
observation att även om kuratorerna uttrycker att ett helhetsperspektiv är fokus finns det 
tillfällen då individperspektivet tar överhand. Huruvida det beror på omständigheter som 
stress, mänskliga faktorn eller något annat kan dock inte avgöras.  
 
Hatch (2002:54) menar att gemensamma egenskaper är centrala komponenter då det gäller att 
ha ett systemperspektiv inom en organisation. I samband med den ovan presenterade 
situationen framkommer av observationen att kuratorerna gemensamt använder sig av sina 
personliga egenskaper att just lyssna, uppmärksamma, respektera och visa empati. 
Respondenterna framhäver även under intervjuerna att de använder sina personliga 
egenskaper i det arbete som bedrivs. Detta för att kunna tillmötesgå den bredd av problematik 
som finns hos de personer kuratorerna arbetar med, till exempel elever, föräldrar eller 
skolpersonal. En respondent säger: 
 

…det är så otroligt brett fält av olika problem som dyker upp. …naturligtvis måste man ha olika 
metoder, tankar och kunskaper och så, men sen gör man det till sitt egna… vara en god lyssnare 
såklart… så tror jag att man ska ha en ganska bred erfarenhet 

 
Det som lyfts fram under intervjuerna som en viktig del i arbetet, är bland annat att vara en 
god lyssnare, vara lugn, ha en bred erfarenhet och kunskap inom det sociala arbetet. Hatch 
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(2002) lyfter fram att individers personliga egenskaper färgas av händelser under livets gång, 
detta är framförallt gällande då det kommer till familj, samhälle, utbildning och 
arbetslivserfarenhet (a.a:231). Individens identitet skapas och utvecklas genom interaktion 
med andra individer (Hogedal & Lycken, 2007:10f). Resultatet av en interaktion mellan olika 
system påvisar hur väl utvecklad individens förmåga blir till att vara en god lyssnare. Utifrån 
respondenternas berättelser görs tolkningen att det är viktigt att ha en god självkännedom, 
vara trygg i sig själv och medvetandegöra sina personliga begränsningar i arbetet som kurator. 
Kuratorerna ser sig själva som ett viktigt verktyg i arbetet med elever som uppvisar psykisk 
ohälsa och använder sig själva som ett verktyg i arbete med att kartlägga ett nätverk kring en 
elev. Kuratorerna använder sina personliga egenskaper för att ett systemteoretiskt 
tillvägagångssätt ska gynna alla delarna i helheten kring eleven.   
 
6.2 Det praktiska arbetet 
Det praktiska arbetet i den studerade kuratorsgruppen utgår från de riktlinjer som finns 
antagna för verksamheten. Riktlinjerna uttalar sig bland annat om att kuratorerna ska främja 
lärandet och utvecklingen för att barn och elever ska bli ansvarstagande och självständiga 
individer. Dessutom ska kuratorerna utgöra ett stöd till skolpersonal vad gäller planering kring 
elevens skolsituation (Örebro, 2004). I det praktiska arbetet uppger respondenterna att samtal 
med både elever, föräldrar och skolpersonal är ett optimalt arbetssätt. En respondent säger: 
 

…samtal, samtal… mycket lyhördhet och helheten i situationen och så som är styrkorna och också 
möjligheterna. Att lyssna in, att gå vidare med, att hänvisa vidare eller att hjälpa till med… just det 
här med respekt, fråga och lyssna in… förtroende är också viktigt för att få folk att känna tillit… 
Att möta folk där folk är och försöka ge dom den hjälp dom ber om på nåt sätt… 

 
Öquist (2003) menar att det, ur ett systemteoretiskt perspektiv, är av vikt att lägga fokus på 
samspel, kommunikation och beroenden mellan människorna, det vill säga relationerna 
individen har. Det handlar om att förstå kontexten i helhetssynen i dessa relationer, där 
mönstret utges vara cirkulärt snarare än linjärt tänkande. Detta belyser hur allt i ett system 
hänger ihop och rör sig tillsammans (a.a:11ff). En amerikansk studie pekar på att skolan är en 
arena där det ges en unik möjlighet att hjälpa och stödja elever och föräldrar i ett tidigt skede. 
Skolan och dess personal kan även vara en sluss till andra hjälpande instanser (Brener, Waist 
& Adelman, 2007:487). Brener m.fl. (ibid.) menar vidare att elevers svårigheter ofta är ett 
resultat av de samlade levnadsförhållandena och den livssituation de befinner sig i. 
Respondenterna är eniga om att det krävs samtal och många frågor för att ringa in elevens 
problematik och det första samtalet med eleven sker ofta tillsammans med föräldrarna. 
Anledningen till detta är enligt respondenterna att tillsammans kartlägga var i elevens vardag 
problemet föreligger och för att stödet och hjälpen ska kunna utgå till både eleven och dennes 
föräldrar. Vidare framhåller respondenterna att de arbetar mycket med att kartlägga elevens 
nätverk om hur familjen ser ut, finns det syskon, vad eleven har för fritidssysselsättning och 
hur fungerar det hemma. Arbetssättet anses ta sin utgångspunkt i systemteorin, då det 
tankesätt kuratorerna använder sig av kretsar runt att se helheten kring eleverna. Barnet 
befinner sig i mitten och familjen, det vill säga det sociala nätverket, utgör resten av det 
cirkulära tänkandet kring helheten.  
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Figur 2. Exempel på barnets nätverk 
 
 
                     Föräldrar/syskon  
     
      
         

     Skolan  Barnet         Kompisar  
      
                     Fritidssysselsättning
  

 
 
 
I den observation som gjorts kunde det praktiska arbetet mellan kuratorerna observeras, hur 
samspelet mellan dessa var och hur konstruktivt mötet var.  
 

Situation 
Kurator A lyfter ett ärende som handlar om en pojke som har svårt att öppna sig 
och berätta vad han egentligen vill ha hjälp med, då han vid varje träff med 
kurator A sitter helt tyst. Kurator A vill ha tips och råd om hur tillvägagångssättet 
ska utformas till nästa träff för att bryta isen. Under kurator A:s berättelse 
upplever observatörerna stämningen som god, avslappnad och harmonisk 
emellan kuratorerna. Kurator B avbryter inte mitt i den beskrivning som kurator 
A gör utan verkar ta till sig det som berättas. Kurator B frågar undersökande för 
att bilda sig en uppfattning runt ärendet. Kommunikationen flyter på bra och det 
upplevs som de har respekt för varandras åsikter. Kurator B kommer med några 
förslag till lösningar och en diskussion förs kring detta förfarande för att 
optimera tillvägagångssättet. Resultatet blir en tydlig ingång i hur tystnaden hos 
pojken ska kunna brytas. 

 
I en arbetsgrupp är relationerna och stödet mellan kollegor betydelsefulla då tunga och 
problemfyllda ärenden behandlas. Stödet kan innebära att vara en god teammedlem, med detta 
menas att aktivt kunna lyssna in kollegor och inte respektlöst avbryta under diskussioner 
(Lennéer, Axelsson & Thylefors, 2005:141f, 175). De mänskliga systemen är framförallt 
kommunikativa och har därav en förmåga att utbyta information med sin omgivning vilket 
resulterar i utveckling av systemet de befinner sig i (Öquist, 2003:28). Hogedal & Lycken 
(2007) pekar på att via samarbete, tankeutbyte och diskussioner kring problem, kan det lättare 
uppnås en kapacitet som annars inte vore möjlig. Detta eftersom en grupp har större potential 
än en enskild individ till att utveckla lösningar på problem (a.a:10f). Nilsson (2003) och Lima 
(2007) menar att en grupps dynamik uppstår genom naturliga steg i grupputvecklingen. Vid 
ett uppstartande av ett team går dess medlemmar igenom olika faser där den ultimata fasen är 
samarbetsfasen. I denna fas kan gruppen dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter 
gällande en samsyn i det arbete som bedrivs (a.a:156f; a.a:144ff). Under observationen kunde 
det iakttas att situationen ledde fram till en konstruktiv lösning på det ärende som upplevdes 
problematiskt. Det betraktas bero på det gemensamma helhetsperspektivet som gruppen har 
och då kuratorerna har ett gemensamt systemteoretiskt perspektiv kan diskussionerna leda till 
konstruktiva lösningar i de ärenden som diskuteras. Då det under mötet hela tiden utbyts 
information mellan kuratorerna utvecklas deras kommunikativa förmågor. På så sätt torde 
gruppen utveckla de relationer de har till varandra för att bättre nå ett samarbete inom 
gruppen.  
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I de riktlinjer som finns står att kuratorerna ska arbeta med handledning och konsultation till 
skolans övriga personal (Örebro, 2004). Detta kan enligt respondenterna se ut på olika sätt 
men det vanligaste är att kuratorerna träffar lärare som upplever problematik kring en elev. 
Det handlar, enligt respondenterna, om lättare problematik som lärare med hjälp av 
handledning från kuratorerna kan möta och lösa själva. En respondent uttrycker sig så här: 
 

…fler elever blir nog berörda av att jag jobbar konsultativt och då försöker man jobba med att ge 
handledning till lärarlagen där vi försöker få ordning på eller ha någon struktur. Nu ska ni börja 
jobba så här… En del tycker att jag är jobbig och kommer med jobbiga idéer och andra tycker att 
jag är jättevärdefull… 

 
Utifrån ett systemteoretiskt synsätt kan mänskliga beteenden vara öppna respektive slutna, 
detta beroende på omfattningen av kommunikation med omvärlden (Öquist, 2003:34). 
Handledning till lärarna är en del i kuratorernas arbete som framkommer som viktig för att 
kunna skapa en trygg och utvecklande lärandemiljö för eleverna, vilket kräver öppna 
mänskliga beteenden. Respondenterna anser att arbetet blir mer effektivt och att mer elever 
blir uppmärksammade om kuratorerna står bredvid och intar en mer konsultativ roll. 
Resultatet visar på att den konsultativa arbetsuppgiften inte till fullo fungerar ute på skolorna, 
att handledning till lärarna inte alltid tas emot. Det framstår genom resultatet att 
kommunikationen mellan kuratorer och lärarlag inte är så öppen som den borde vara för att nå 
den mer konsultativa rollen. Utifrån ett systemperspektiv blir det därmed svårt för de olika 
kompetenserna, som innefattas av verksamheten, att samspela med varandra. Detta då ett 
system är mer öppet än det andra.  
 
Edling & Rydgren (2007:281) framhåller att i nätverksstrukturen kan ges en förståelse för en 
mångfald av samhälleliga fenomen och beteenden hos individen. Flera av respondenterna 
uppger att arbetet kring elevens problematik bottnar mycket i hur ärendet kommer till 
kuratorns kännedom. I dagsläget får kuratorerna ärenden från ett antal håll. En respondent 
säger: 
 

…Jag skulle vilja att vi hade en tydligare arbetsbeskrivning. Bara det här med hur ett ärende 
kommer till och när blir det ditt ärende och hur länge ska du ha det och vem har ansvaret? När blir 
det ett ärende? Alltså dom här bitarna, nu idag så får ju vi våra ärenden från elevhälsoteamen, 
föräldrar och barn och även en del lärare kommer… Så vi har fyra ingångar och det kan bli väldigt 
jobbigt ibland… Men jag kan väl tycka att föräldrar och barn ska höra av sig och resten ska gå via 
elevhälsoteamet. Så det kommer väl alltid att finnas två vägar in… 
 

Öquist (2003) säger att i stora sociala system, som exempelvis en myndighet, är det 
strukturella förhållanden som storleksgrad och organisation som avgör vilka handlingar och 
ageranden som är rimliga och hur pass fritt dessa skeenden kan variera (a.a:20, 63). 
Författarnas tolkning av situationen är att det saknas en tydlig beskrivning av både 
arbetsuppgifter och yrkesroller. För att på så sätt försöka upprätta tydliga strukturella 
förhållanden mellan professionerna och därigenom tydliggöra ärendegången. Cochrane & 
Salyers (2006:131f) menar att de professioner som innehar olika teoretisk bakgrund, 
exempelvis lärare och kuratorer, absolut rådfrågar varandra i arbetet kring barn och 
ungdomar. Kuratorerna säger att bägge professionerna har ett behov av att veta hur den andre 
arbetar för att ur ett systemteoretiskt perspektiv kunna se helheten.  
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6.3 Hinder och möjligheter i samarbetet 
Samarbete förekommer inte bara inom kuratorsgruppen utan sträcker sig till flera professioner 
inom och utanför skolans verksamhet. Några av dessa andra professioner kan vara lärare, 
skolsköterskor, läkare, BUP och socialtjänsten. Respondenterna uppger att det finns både 
hinder och möjligheter i alla de samarbetssituationer som finns. En respondent säger följande: 
 

…möjligheterna är oändliga för att det finns väldigt mycket man kan göra om man bara är lite 
kreativ i sitt tänkande. Hindren är ju om man blir förstockad och inte kommer på någonting utan 
man tror att allt måste gå i någon mall. Hindren ibland är också tid. Att när man är många olika 
kategorier av folk och vi har bara 3 - 4 timmar i månaden då vi träffas allihopa i barn- och 
elevhälsoteamet… 

 
Enligt Sandberg (2006:20) utvecklas verksamheten bättre genom att arbetsgruppen har ett gott 
samarbete och att det finns en samarbetsvinst, vilket syftar till att det finns ett mervärde i att 
mötas och samarbeta. Alla respondenterna anser att det finns ett bra samarbete, men att 
arbetet skulle kunna bli lite mer effektivt. En av respondenterna uppger att ett gemensamt 
synsätt ibland är ett hinder då det innebär att man tappar bort vissa delar, exempelvis att det 
finns normala och friska barn och inte bara barn med problem. Respondenterna tror att detta 
beror på att det inte finns någon tid över för prat i övrigt under arbetstid. Respondenterna 
upplever att tidsbrist är ett av de största hindren i arbetet och att kuratorerna har många 
ärenden samtidigt, vilket medför att de inte alltid hinner prata med varandra. En av 
respondenterna säger:  
 

…vi försöker ju att jobba så mycket som möjligt ihop. Vi har ju dels sådana här informella och 
snabbare möten där vi avhandlar dagsaktuella grejer, korridorssnack… 

 
Personalstyrkan är för liten för den tunga belastningen av ärenden och tidsbristen bidrar till att 
samarbetet inte optimalt ger den samarbetsvinst som är till fördel för både teamet och 
eleverna (Se resonemang Sandberg 2006:20). Arbetsbelastningen medför att tidsbristen blir 
mycket tydlig och ostrukturerade informella möten hålls i förbifarten exempelvis i korridoren. 
Eftersom alla kuratorerna med största sannolikhet inte deltar i de informella mötena tolkas 
detta som att syftet med det samarbetet tappats bort.   
 
Respondenterna ser mer möjligheter i att kuratorerna har lite olika spetskompetens och att de 
genom det kan lära av varandra. Kring åtaganden som är allt för stora för att en enskild 
individ ska kunna hantera dem kan organisationen med fördel sammanföra individer med fler 
kompetenser och färdigheter för att uppnå en större kunskapsbredd (Hatch, 2002:191; 
Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:29). En av respondenterna påtalar att eftersom 
kuratorsgruppen består av både kvinnor och män, så kan eleverna erbjudas den kurator som 
känns bäst att samtala med eller att en kurators specifika kompetens matchar en elevs 
problematik. En respondent säger: 
 

…möjligheterna är ju att man kommer vidare i sitt arbete och att vi kan gå in två och två ibland 
om det är tunga ärenden och i krissituationer… 

 
En annan respondent säger: 
 

…möjligheterna är ju att man får höra hur någon annan har gjort innan eller hur någon annan 
belyser problemet utifrån att man själv är så insyltad. Det är ju jättebra, den effekten använder vi 
jätteofta. Vi kan tycka helt olika, vi kan till och med tycka på fyra olika sätt, vilket är jättehäftigt 
för då kommer vi någonstans… 
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Respondenterna ser i detta en möjlighet att kunna erbjuda olika insatser tillsammans och att 
detta bidrar till att kuratorerna kan byta ärenden med varandra för att bättre möta elevens 
behov. 
 
Under observationen diskuterar kuratorerna ett externt samarbete och hindren kring detta. 
Kuratorerna uttrycker märkbart en frustration kring detta externa samarbete.  
 

Situation 
Under observationen lyfts det externa samarbetet upp och det diskuteras kring 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Kuratorerna upplever en oförståelse från 
BUP:s sida vad gäller kuratorernas arbetssätt kring elever med svårare 
problematik. Det kan röra sig om att kuratorerna inte får vara närvarande då ett 
ärende ska överlämnas till BUP, detta trots att eleven har önskemål om detta. 
Kuratorerna upplever att det kan vara svårt, då det ibland kan vara lång väntetid 
till BUP. Detta resulterar i att ärenden kan vara kvar i verksamheten längre än 
det var tänkt och kuratorerna får till viss del vara behandlare som de egentligen 
inte ska vara. 

 
En systemteoretisk syn inom en organisation innebär att helheten ses där gemensamma 
egenskaperna är mer centrala än de enskilda delarna (Hatch, 2002:54). Respondenterna är 
eniga i att det finns en planering av arbetet kring eleverna. Respondenterna uppger att deras 
uppdrag inte är behandlande utan stödjande och därför finns ingen enhetlig behandlingsplan. 
Respondenterna uppger dock att kuratorerna ibland måste jobba behandlande ändå, i väntan 
på exempelvis en psykiatrikontakt. Cochrane & Salyers (2006) och Hewitt & Wheeler (2004) 
menar att det i liten skala finns förståelse för olika professioner, vad gäller samarbetet, då 
utbildningarna inte lär ut andra professioners yrkesroller, synsätt och ansvarsområden. 
Konflikter kan uppstå om inte kunskapen om varandras yrkesroller medvetandegörs då detta 
kan skada ett samarbete kring barn och ungdomar (a.a:132; a.a:544). En av respondenterna 
påtalar just att riktlinjerna för verksamheten inte är tillräckligt tydliga för att underlätta 
förståelsen mellan professionerna. Den oförståelse som råder för varandras yrkesroller skulle 
kunna förstås som den punkt som är svår att överbrygga i det externa samarbetet. 
Kuratorernas gränser för vad verksamheten ska ägna sig åt tolkas som en aning diffusa 
eftersom de på grund av de långa väntetiderna blir tvingade att arbeta behandlande trots att 
detta inte är uppdraget. Av resultatet framkommer att kuratorerna har en förståelse för den 
oförståelse som andra professioner har om andra yrkesroller. Detta genom att de tar upp och 
diskuterar för att medvetandegöra problemet. 
 
Nyckeln till en god organisation enligt Abrahamsson (2000) är korrekt arbetsfördelning och 
samordning (a.a:125). Respondenterna säger att det finns en okunskap, från skolans övriga 
professioner, om vad en kurator gör. Strukturen runt hur ett ärende bör läggas upp, vem som 
bör aktualisera ett ärende och vart ett överlämnande av ärenden bör ske är otydlig. 
Förväntningarna på en yrkesroll kan vara formellt uttryckta i lagar, yrkesetiska föreskrifter 
och uppdragsbeskrivningar (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:84f). Respondenterna 
upplever att riktlinjerna är brett formulerade. En av respondenterna säger:  
  

…det här är jättespännande för att, ibland känner jag mig som en egen företagare, mitt personliga 
ansvar eller att man har barnkonventionen i ryggraden på något sätt för att barn ska må bra och jag 
är till för barnen…  
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En av respondenterna talar om att en bättre och tydligare struktur i ärendegången medför att 
arbetet blir mer professionellt och eleven får en redan utarbetad plan om vem som ska göra 
vad. Informella förväntningar är ofta stereotypa i den bemärkelse att det blir märkbart när 
verkligheten inte stämmer överens med vad som förväntas (ibid.). Det framkommer att 
respondenterna är eniga om att ett ärende inte bör lämnas över i korridoren eller i allmänna 
utrymmen på skolan, utan att arbetet bör vara mer strukturerat och överlämningen tydligare än 
så. Enligt Abrahamsson (2000:110) ska en struktur bemöta och anpassa sig till flera olika 
intressenters krav. En interaktion mellan olika intressenter i det sociala nätverket och 
verksamhetens praxis kan ses som ett brobygge mellan den enskilda individen och de 
processer som pågår i verksamheten enligt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005:84f). 
Tolkningen kring det interna samarbetet är att tidsbristen, som tidigare nämnts, i kombination 
med de brett formulerade riktlinjerna försvårar processen att bemöta och anpassa 
verksamheten till olika intressenters krav.  
 
Återkoppling och feedback gör arbetsgruppen mer effektiv då både individer och grupper 
behöver få veta hur man sköter sitt jobb (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:145f). Alla 
respondenterna är eniga om att det finns en stor brist när det kommer till utvärdering av 
arbetet på arbetsplatsen och att detta kan ses som ett hinder. Enligt de riktlinjer som ligger till 
grund för verksamheten ska barn- och elevhälsoteamet vara en resurs i arbetet med 
utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering (Örebro, 2004). En utvärdering av 
kuratorernas arbete för att se om det är framgångsrikt eller inte förekommer alltså inte enligt 
respondenterna och detta är något som enigt anses vara en uppgift som kuratorerna behöver 
bli bättre på. Respondent A säger:  
 

…det borde vara ständigt återkommande utvärderingar och jag kan väl inte stoltsera med att det är 
så bra… 

 
Respondent B säger: 
 

…nej, det kan jag nog inte påstå. Det är väl någonting som jag hoppas att det ska komma, att man 
är mer in och reflekterar runt sitt eget arbete… 

 
Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) säger att tydliga och för alla kända bedömningsgrunder 
för verksamhetens mål, genomförande och kvalitet gör det lättare i arbetet för arbetsgruppen 
(a.a:145f). Eftersom det inte finns någon utvärdering av arbetet så kan heller inte kuratorerna 
se vilka delar i arbetet med eleverna som är bra och vilka delar som kräver förändring och 
utveckling. Vidare tolkas detta som att effektiviteten i arbetsgruppen inte kan utvecklas på 
grund av samma orsak. 
 
6.4 Verksamhetens utvecklingsmöjligheter 
Under intervjuerna framkommer att kuratorsgruppen har vissa drömmar, idéer och önskemål 
om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Respondenterna uppger många bra fungerande 
delar med arbetet i teamet, men ser positivt på att det finns delar av verksamheten som kan 
utvecklas. De delar som främst nämns i utvecklingssyfte av verksamheten är dokumentation, 
verksamhetens struktur, samarbetet både internt och externt och kompetensutveckling. 
 
Enligt Sandberg (2006) så är gynnsamma och processuella förhållanden villkor för goda 
resultat, vilka vilar på en gemensam värdebas. Det handlar om att ett gott välmående i teamet 
är beroende av olika komponenter, som exempelvis adekvata resurser och adekvata 
arbetsuppgifter (a.a:158f) Respondenterna är eniga i att det finns vissa saker i verksamheten 
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som behöver förbättras. En rutin som behöver utveckling är hur dokumentationen av 
kuratorernas arbete går till eller att bristen på dokumentation är stor över lag samt att 
utvärdering av arbetet saknas. En respondent uttrycker sig följande sätt: 
 

…jag tycker att vi skulle försöka att hitta en bra rutin för hur vi dokumenterar vårt arbete. För att 
jag tycker att det är lite godtyckligt. Och att vi som grupp skulle hitta ett bra sätt, för om någon av 
oss slutar så ska det kring dom mer komplicerade elevärendena vara lätt att kunna gå titta tillbaka 
annars tappar man mycket. Så det tycker jag att vi kunde förbättra… 

 
Det sociala systemet består av olika regler och resurser vilka används som basvärden i olika 
delar av organisationen. Genom interaktion mellan de olika delarna så kan en förändring av 
organisationen ske, verksamheten utvecklas och nya praxis uppstår (Lima, 2007:41; 
Sandberg, 2006:158f). Respondenterna upplever att det ibland finns svårigheter att hålla ihop 
jobbet för att kuratorerna inte är på samma skola varje dag. Det blir att hålla mycket 
information i huvudet och kan medföra svårigheter att veta vilken elev diskussionen förs om 
då många ärenden har likartad problematik. Trots att kuratorerna inte har någon 
dokumentationsskyldighet så framkommer att kuratorerna efterfrågar just detta för att kunna 
utvärdera och förbättra sitt arbete.  
 
Lennéer Axelsson & Thylefors, (2005:84f) menar att tydlighet och lyhördhet är två viktiga 
faktorer i kommunikationen och om parterna möter varandra med respekt och ärlighet 
förhindrar man att osäkerhet och misstro skapas. Ett utvecklingsarbete runt strukturen och 
rutinerna runt ärendegången ute på skolorna är något som respondenterna framhåller behövs. 
Respondenterna säger också att det behöver tydliggöras vad kuratorernas yrkesroll innebär 
och vad de ska jobba med. En av respondenterna uppger: 
 

…jag är mycket intresserad av processer och hur man kommer vidare och hur man tänker. Nu är 
det så här att det ploppar upp ärenden hela tiden, på något sätt, vilket gör att man knappt vet början 
och slutet… 

 
Styrningen i verksamheten ska enligt Sandberg (2006:20f) vara övergripande sammansatta i 
lokala dokument som ska beskriva riktning, mål och information om resurser som finns 
tillgängliga. Respondenterna är eniga i att tydliggöra processen från det att ett ärende 
uppdagas till att det lämnas över till de olika professionerna inom verksamheten. Enligt 
Öquist (2003:34) medför en öppen kommunikation med omvärlden en möjlighet till en 
utvecklad samvaro med andra. Samarbetsrollen i en organisation är den som omfattar de 
funktioner som direkt påverkar både relationer och stämningen i arbetsgruppen (Lennéer 
Axelsson & Thylefors, 2005:84f). Hatch (2002) säger att företeelser som familj, samhälle, 
utbildning och arbetslivserfarenhet sammantaget i en organisation påverkar en individs 
attityder, agerande och identitet (a.a:231). Tolkningen är att kuratorerna upplever en okunskap 
ifrån övriga kompetenser inom skolan i vad en kurator gör och att kuratorerna efterfrågar en 
utveckling av tydligare struktur i både samarbetet och ärendegången. Vidare så tolkas 
resultatet av intervjuerna att dynamiken och stämningen mellan de olika kompetenserna kan 
förbättras genom en tydligare struktur i verksamheten.   
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Under observationen förs en diskussion om hur ett bra överlämnande till andra professioner 
blir tryggt och smidigt för eleven.  
 

Situation 
Under observationen diskuteras överlämningen av ärenden till BUP som rör 
elever med svårare problem. Kuratorerna uttrycker sin frustration över att 
överlämningen inte sker enhetligt och det efterfrågas en struktur. Det upplevs 
också av kuratorerna att det är svårt att få möten till stånd med BUP och att det 
inte blir den effektivitet som skulle vara önskvärd. Det framkommer en önskan om 
att kuratorernas bakgrundsinformation om ärendet tas till vara av BUP, det 
upplevs av kuratorerna att detta tappas bort och inte nyttjas.  

 
I samarbetet externt uppger respondenterna att en struktur behöver skapas och att tydligare 
rutiner när ett ärende lämnas över till en annan profession utanför skolan bör finnas. 
Respondenterna upplever att det är fler oenigheter som uppstår mellan de olika professionerna 
än inom kuratorsgruppen. Lennéer Axelsson & Thylefors (2005:29) menar att uppdrag är 
baserade på strategier och policys, vilka är verksamhetens värdebas, och att systemen i en 
organisation består av enskilda människor som tänker, handlar och samspelar (a.a:29). I ovan 
nämnda situation tolkas att en tydligare struktur även behöver utvecklas i det externa 
samarbetet. Författarna tolkar det som att det finns en frustration från kuratorerna i att 
överlämnandet till andra professioner inte innehåller öppen kommunikation på grund av de 
olika organisationernas strategier och policys.  
 
Sandberg (2006) påtalar vikten av att teammedlemmarna har olika kompetenser, men att en 
gemensam kompetens är av samma betydelse. Den gemensamma kompetensen innebär att 
alla i teamet har god kunskap om verksamheten man arbetar i och att alla arbetar utefter en 
gemensam värdebas (a.a:54). Respondenterna uppger att de som team får dela med sig av sina 
olika kompetenser och att arbetsuppgifterna omfattar något de tror på, nämligen barn och 
ungdomar. En av respondenterna säger: 
 

…det är mysigt att jobba i skolan, eftersom det är en miljö som alla människor är i… 
 
Den gemensamma och den individuella kompetensen i teamet bör vara jämn och det är viktigt 
att alla teammedlemmar välkomnar varandras kompetenser genom att aktivt stödja utveckling 
av den kompetensen (Sandberg 2006:54). En respondent säger: 
 

…jag tror att verksamheten kan förbättras genom att vi får mer på fötterna när det gäller evidens 
både vilka problem ska vi jobba med, vilka metoder är lönsamma. Absolut att vi behöver få mer 
kompetensutveckling över lag, över huvudtaget mer kompetensutveckling... 

 
Respondenterna uttrycker en önskan om gemensam kompetensutveckling för 
kuratorsgruppen. En efterfrågan finnas också om att det ska finnas mer tid för att leta 
evidensbaserade metoder och verktyg för verksamheten. För att undvika vantrivsel och nå 
större välbefinnande i det goda teamet så bör teamets medlemmar utvecklas och lära nytt 
(Sandberg 2006:158f). En annan av respondenterna tycker att det är för lite pengar till 
handledning och framförallt kompetensutveckling. Spetskompetensen framhålls som viktig 
för att kuratorerna ska kunna dela och lära sig av varandra och den gemensamma 
kompetensen för att teamet ska ha en gemensam grund att utgå ifrån. Resultatet påvisar att 
respondenterna tycker att kompetensutveckling är viktigt både för den enskilda kuratorn och 
för att teamet arbetar med barn och ungdomar med psykisk ohälsa.   
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7. Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis framgår att verksamheten bygger på gemensamma mål, vilka presenteras 
i barn- och elevhälsoteamets riktlinjer (Örebro, 2004). Uppdraget består i att de olika 
kompetenserna tillsammans ska fungera som en stödjande resurs för barn och elever i behov 
av särskilt stöd i skolan. Samarbetet inom kuratorsgruppen ter sig fungerar väl, trots att 
gruppen befunnit sig i konstellationen mindre än ett år. Enligt Nilsson (2003:156) och Lima 
(2007:144ff) är samarbetsfasen den optimala fasen i en arbetsgrupp. Vad som kan diskuteras 
är om vissa delar av grupputvecklingen inte har uppstått än eller om gruppen faktiskt har nått 
den optimala fasen. Huruvida kuratorsgruppen faktiskt nått den optimala samarbetsfasen kan 
författarna inte uttala sig om, men det framgår tydligt att kuratorsgruppen har ett gott 
samarbete.  
 
Samsynen och gruppdynamiken tycks vara stabil då alla i kuratorsgruppen uttrycker sig vara 
medvetna om vikten av att tillvarata varandras spetskompetenser, samt att stödja och hjälpa 
varandra i de samarbetsrelationer som uppstår. Kuratorerna har sin utgångspunkt i en 
helhetssyn och författarna gör en koppling att arbetet utgår ifrån ett systemteoretiskt 
perspektiv, både på organisations-, grupp- och individnivå. Detta gör tillsammans med 
riktlinjerna att de har en gemensam grundsyn som är vägledande för det arbete de utför. 
Kuratorerna uttrycker att samarbetet inom kuratorsgruppen inte till fullo kan utnyttjas, 
eftersom antalet ärenden fördelat på en liten grupp kuratorerna, resulterar i en tidsbrist.  
 
Det behövs en mer strukturerad, detaljerad beskrivning av de olika yrkesrollerna inom skolans 
verksamhet och dess riktlinjer för att uppnå en förståelse för varandras professioner. Det 
skulle vara bra om en beskrivning av olika professioner mer detaljerat tas upp redan under 
utbildningen på universitetet. Författarna, av föreliggande studie, anser att tidsbristen kring 
det interna samarbetet, i kombination med de brett formulerade riktlinjerna försvårar 
processen att bemöta och anpassa verksamheten till olika professioners arbete, som promotivt 
ska verka för barn och elevers hälsa, lärande och utveckling. Precis som Cochrane & Salyers 
(2006:137) påvisar i sin studie anser författarna att det skulle behöva implementeras 
samarbetsövningar på universitetsnivå för de utbildningar som i framtiden är tänkta att 
samarbeta kring barn och elever. 
 
Det externa samarbetet framställs av kuratorerna som det mest problematiska samarbetet. Av 
resultatet framkommer att kuratorerna strävar efter att kunna erbjuda olika insatser till elever 
som upplever en svårare problematik. De långa väntetiderna till exempelvis på BUP medför 
att kuratorerna blir tvungna att arbeta behandlande trots att vare sig uppdraget, enligt 
riktlinjerna, eller att kuratorns psykiatriska kompetens är tillräckligt bred för att jobba 
behandlande. Vad resultatet påvisar anser sig kuratorerna behöva mer konsultation ifrån BUP 
för att på bästa sätt hjälpa och stödja elever som väntar på en psykiatrikontakt. Jones & 
Thomas (2007:290ff) belyser att mellan samarbetspartners lastar större grupper inom den 
offentliga sektorn över arbete på de mindre grupperna. I resultatet framkommer att 
kuratorerna efterfrågar kompetensutveckling, vilket skulle kunna vara exempelvis KBT. Det 
skulle kunna innebära att en grund skapas i det behandlande arbetet med elever där 
behandlingen kan fortskrida, efter påbörjad psykiatrikontakt med BUP, istället för att eleverna 
ska behöva dra hela sin historik om igen. Cochrane & Salyers (2006:133) menar att ett 
samarbete mellan de olika professionerna utifrån ett systemteoretiskt perspektiv gynnar 
arbetet med barn och elever som uppvisar psykisk ohälsa. Författarna av föreliggande studie 
menar att i överlämnandet av ärenden till externa instanser innebär att kuratorerna får dela den 
information runt eleven som finns och att denna också tas emot.  
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Det framkommer i resultatet att dokumentation och utvärdering bristfälligt saknas hos den 
undersökta kuratorsgruppen. Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) påtalar vikten av att ett 
team kan se resultat av sitt arbete i ett syfte till att skapa förändring till det bättre. Detta är en 
förutsättning för att kunna ge konstruktiv kritik (a.a:145f). Det som skulle kunna bidra till att 
kuratorerna får en möjlighet att utvärdera sitt arbete är en rutinmässig dokumentation för att 
kunna se om en insats har varit effektiv eller gett resultat. Samtidigt framgår då tydligt vad 
som inte har varit en effektiv insats och kan då med säkerhet undvikas i framtiden. Författarna 
är medvetna om att det inte råder någon skyldighet för kuratorerna att dokumentera, men att 
dokumentation skulle innebära lättare utvärderingsmöjligheter. Resultatet påvisar att ett 
gemensamt verktyg för dokumentation och information saknas i barn- och elevhälsoteamet. 
Jones & Thomas (2007) menar att det idag finns tillgång till en mängd olika sorters 
specialdesignade dataprogram. Det påvisas att många hinder kan övervinnas med hjälp av IT-
användning och det är ett komplement mellan professionerna i de existerande 
samarbetsformerna (a.a:298f). För att både dokumentation och utvärdering ska kunna utföras, 
både inom kuratorsgruppen och inom barn- och elevhälsoteamet, anses att en gemensam 
databas där information kan lagras behöver skapas, men att professionernas olika sekretess tas 
i beaktande. 
 
Kuratorerna uttrycker flertalet gånger att det saknas struktur och tydliga rutiner i hur ärenden 
hanteras både internt och externt. Det tycks föreligga en samarbetsproblematik i både det 
interna och det externa samarbetet. Slutsatsen dras att i resultatet framstår riktlinjerna som för 
vida och först när riktlinjerna förändras så kan alla rutiner och förhållningssätt också 
förändras. Här menar författarna att så länge strukturen i ärendegången inte tydliggörs 
kommer heller inte de informella förväntningarna att förändras. Av resultatet blir en slutsats 
också att en bättre och tydligare struktur i ärendegången medför att arbetet blir mer 
professionellt och eleven får en redan utarbetad plan om vem som ska göra vad och att 
eleverna tillförsäkras bättre rättssäkerhet genom att ärendena inte lämnas över i korridoren. 
Vad gäller tidsbristen som kuratorerna upplever kan slutsatsen dras att fler kuratorer behöver 
anställas och knytas till barn- och elevhälsoteamet. Författarna anser att kuratorernas arbete 
skulle underlättas om en tillförlitlig rutin kring dokumentation utformas. 
 
Socialt arbete är ett brett och omfattande område att arbeta inom. Det är svårt att på ett lätt 
och tydligt sätt exakt peka på vilken teoretisk utgångspunkt arbetet utgår ifrån just på grund 
av alla de olika problemområden som finns i vårt samhälle. Att bara ha instrumentella verktyg 
eller att utgå från färdiga mallar när arbetet kretsar kring hjälp och stöd till människor kan 
medföra att det individuella tappas bort.  
 
7.1 Förslag på vidare forskning 
Föreliggande studie har undersökt, utifrån kuratorsgruppen, hur samarbetet fungerar internt 
och externt kring barn och elever som upplever psykisk ohälsa. Författarna anser att det skulle 
vara både relevant och intressant att, ur ett samarbetsperspektiv, undersöka hur de andra 
professionerna som benämnts i denna studie upplever samarbetet internt och externt. Detta för 
att ge en vidare bild om hur den upplevda samarbetsproblematiken ses utifrån flera 
kompetensers perspektiv. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
     

1 Vad har du för utbildning?  
2 Vilken befattning har du?   
3 Hur länge har du jobbat inom verksamheten?   
4 Trivs du på ditt jobb? 
5 Vad tycker du är bra med ditt jobb? Vad tycker du är mindre bra? 
6666 Vilka är verksamhetens målgrupp? 
7777 Vilket är vanliga typer av problembilder hos de barn och elever du kommer i kontakt 

med i ditt jobb? 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 

1    Krävs några särskilda verktyg för det arbete du utför? 
2    Finns det bestämda metoder för det arbete du utför? 
3 Har ni som personal genomgått någon gemensam utbildning inom ramen för 

verksamheten? I så fall vilken?  
4 Involveras elevens familj/nätverk vid en insats? Om så när och hur? 
5 Hur motiverar du ditt arbetssätt, vad är din förståelse av det arbetssätt du använder 

bygger arbetssättet på för antaganden? 
6 Använder du forskning som ett hjälpmedel i ditt arbete? I så fall vilken? 
7777 Anser du att det finns någon grundläggande teori för verksamheten, i så fall vilken 

eller vilka? 
 
 

Hinder och möjligheter angående teoretisk samsyn 
 

1111 Finns ett samarbete mellan personalen i planering av arbetet, kring eleverna, inom 
verksamheten? I så fall, hur ser den ut?  

2222 Vilka möjligheter och hinder ser du med en sådan gemensam planering? 
3333 Hur upplever du samarbetet i den kuratorsgrupp du arbetar i? Skulle den kunna bli 

bättre och i så fall hur? 
4444 Arbetar ni i kuratorsgruppen för att skapa en samstämmighet i ert praktiska arbete? I 

så fall hur? 
5555 Vilka hinder respektive möjligheter ser du med att ha en gemensam teoretisk syn på 

det arbete som ni kuratorer utför? 
6666 Görs utvärderingar på er arbetsplats gällande ert arbete, där det framgår vad som är 

framgångsrikt respektive mindre framgångsrikt?  
7777 Anser du att verksamhetens riktlinjer underlättar ditt praktiska arbete? 
8888 Vilka hinder och möjligheter ser du med att arbeta utifrån dessa riktlinjer?  

 
Det praktiska arbetet 
 

1111 Vilket är ditt vanligaste arbetssätt med eleverna? 
2222 Vilka komponenter i din insats ser du som viktiga för att kunna hjälpa och stödja en 

elev? 
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3333    Hur gör du för att ringa in elevens problematik?  
4444 Kan du beskriva hur du arbetar med elevernas problematik? Varför arbetar du på detta 

sätt? 
5555 Anser du att du arbetar efter någon uttalad teori? I så fall vilken? 
6666 Finns någon enhetlig behandlingsmanual som ert arbete utgår ifrån? I så fall vilken? 
7777 Hur läggs ”insatsplanen/åtgärdsplan” upp och vad är syftet med denna? 

 
Enighet eller oenighet angående de teoretiska utgångspunkterna 
 

1111    Anser du att det finns en samstämmighet er kuratorer emellan vad gäller teoretiska 
utgångspunkter? I så fall hur upplever du den samstämmigheten? 

2222    Om du vet med dig att ni har olika teoretiska synsätt, vilka problem och möjligheter 
ser du i så fall med det?  

3333 Uppstår det oenighet angående de teoretiska utgångspunkterna? 
4444 I så fall i vilka sammanhang uppstår oenigheterna? 

 
Verksamhetens eventuella utveckling 
 

9999 Anser du att verksamheten kan förbättras? I så fall på vilket sätt? 
10 Vad är du nöjd, respektive mindre nöjd med inom verksamheten? 
11111111 Anser du dig ha riktlinjer som uttalar sig om vad och hur du ska arbeta?  
12121212 Skulle dessa riktlinjer kunna vara tydligare? I så fall på vilket sätt? 
13 Om du fick önska dig precis vad du ville till verksamheten, vad skulle det vara och 

varför? 
14 Beskriv din drömbild av verksamheten? Vad står i vägen för att denna skulle kunna 

förverkligas? 
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Bilaga 2. Observationsguide 
För att tydligare kunna kartlägga barn- och elevhälsoteamets arbete så är observationsguiden 
uppdelad i olika teman. Observationen är genomförd i samband med kuratorernas 
samverkansgrupp där tre av de fyra kuratorerna lyfter olika ärenden som upplevs 
problematiska. 
 
Teoretiska utgångspunkter 

1 Används det teoretiska begrepp i diskussionerna kring de olika ärendena? Tex. 
lösningsfokus, här-och-nu situation, system och kognitiv teori. 

2 Hur väl förs diskussioner kring ärendets familjesituation och dess påverkan på den 
problembild som eleven har? 

3 Kan någon grundläggande teori/teorier identifieras i diskussionerna kring ärendena? 
4 Förs diskussioner angående metoder som skulle kunna användas i ärendena? Läggs 

tyngre vikt vid vissa metoder och i så fall vilka? 
 
Det praktiska arbetet 

5 Håller mötet en god struktur som gör att det blir ett effektivt möte? Diskuteras det som 
ska diskuteras nämligen eleverna? 

6 Har kuratorerna ett professionellt och likartat förhållningssätt i sina diskussioner kring 
ärendena? 

7 Hur upplevs stämningen mellan kuratorerna under samverkansmötet? 
8 Diskuteras det fram konkreta lösningar eller arbetssätt på ärendena under 

samverkansmötet?  
 
Hinder och möjligheter i samarbetet internt och externt 

9 Får alla komma till tals under samverkansgruppen eller är någon styrande?  
10 Är kommunikationen öppen under de diskussioner som förs? Ger personalen varandra 

feedback i de ärenden som diskuteras? 
11 Uppstår det motsättningar kuratorerna emellan i diskussionerna som förs? Leder i så 

fall motsättningarna till något positivt utfall? 
12 Tas det externa samarbetet upp? Hur diskuteras detta i såna fall? 
13 Diskuteras något kring andra professioners inblandning i ärendena? Hur förs i så fall 

dessa diskussioner? 
 
Verksamhetens utvecklingsmöjligheter 

14 Diskuteras problemsituationer som kan uppstå i ärendena och hur dessa i så fall ska 
lösas? 

15 Diskuteras övergripande problem inom verksamheten och hur dessa kan lösas? 
16 Diskuteras utvecklingsmöjligheter för verksamheten under mötet? 
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Bilaga 3. Observationsschema 
     
 
 Kommentarer (stödord) 

Teoretiska begrepp 
System, Annat? 
 
 

 

Struktur under mötet 
Dokumentation? 
Effektivitet? 
Målinriktning? 

 

Får alla komma till tals  
Kommunikation 
Respekt för varandras 
åsikter? 

 

Diskussion/ 
samarbete kring ärenden 
Gemensam planering? 

 

Ärende genomgång 
Struktur? 
Hur? 
Målinriktning? 

 

Lyssnar de till varandra 
Lyssnande? 
Avbryter? 
Respekterar varandra? 

 

Uppstår motsättningar i 
diskussionen kring 
ärenden 
Utveckling? 
Se möjligheter? 

 

Förslag på samarbets- 
förbättringar 
Utveckling? 
Möjligheter? 

 

Verksamhets- 
utveckling 
Problem? Möjligheter? 
Tillgångar? 
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