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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen granskar skolkuratorns syn på socialt arbete i skolan, med elever med invandrarbakgrund. Syftet är att se på det sociala arbetet i
skolan och på hur det utformar sig speciellt gällande elever med invandrarbakgrund.
Innehållsmässigt begränsas avhandlingen till att gälla unga invandrare. Ung eller ungdom definieras i det här sammanhanget som en elev som
går i högstadiet.
Frågeställningen lyder: ”Hur ser skolkuratorerna på det sociala arbetet med elever med invandrarbakgrund, som utförs i skolan.” I
frågeställningen ingår hur skolkuratorerna ser sin egen roll i arbetet med unga invandrare. Här ingår också frågan om integration och hur
skolkuratorerna ser på integration, av elever med invandrarbakgrund. I den teoretiska delen används främst litteratur av Silka Koskimies och
Haluk Soydan. Deras modeller om socialt arbete med invandrare bildar den teoretiska referensramen. Trots att det finns en socialarbetare i så
gott som alla grundskolor i Helsingfors, saknas information om den här yrkeskategorin och det är svårt att få tag på material gällande ämnet
socialt arbete i skolan.
Den empiriska delen består av en undersökning utförd i åtta finska skolor. Undersökningen utfördes under hösten 2003. Den är kvalitativ och
utfördes genom tematiska intervjuer med skolans kuratorer. Skolorna och kuratorerna kom att begränsas till Helsingfors, av ekonomiska och
tidsmässiga skäl. I avhandlingen framkommer inte vilka skolor det handlar om. Även informanterna förblir anonyma. Som främsta resultat
framstår kuratorernas starka tro på skolan och på sig själva, som experter på arbetet med invandrarna. Denna expertis bygger på lång erfarenhet.
Begreppet integration definieras inte i skolornas gemensamma linjedragningar. Skolkuratorerna ser skolans roll och den egna rollen som viktiga i
integrationen av unga invandrare. Trots det saknar skolorna gemensamma eller individuella program för integreringen av de unga invandrarna.
Det sociala arbetet och arbetet med invandrarna, utformas i skolorna utgående från dem som arbetar där och deras erfarenhet.
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