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Förord 

Jag vill tacka alla skolkuratorer som tagit sig tid till att medverka i en intervju där ni delade med er av 

era kunskaper och erfarenheter, utan er hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Jag vill också 

tacka min handledare Magnus Karlsson som genom handledning givit mig råd vilket har varit till stor 

hjälp i mitt uppsatsarbete. Slutligen vill jag tacka min familj som har stöttat mig i mitt 

uppsatsskrivande.



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur skolkuratorer tänker kring användningen av 

metoder i det skolkurativa arbetet. Utifrån studiens syfte ville jag ta reda på vilka metoder använder de 

intervjuade skolkuratorerna i sitt arbete, hur de ser på kunskapskällor vid val av metod samt hur de ser 

på behovet av fortbildning kring metoder. Studien har en kvalitativ ansats som bygger på fem 

intervjuer med fyra skolkuratorer i grundskolan och en skolkurator på en gymnasieskola från tre städer 

i Sverige.  

 Huvudresultaten i studien visar att skolkuratorer använder olika typer av metoder som används med 

syfte att driva deras skolkurativa arbete framåt, dessa är; samtalsmetoder såsom MI, behandlande 

metoder såsom KBT och olika metodprogram såsom ABC som används vid konflikthantering. Dock 

framgår det även att man som skolkurator har ett tankesätt som gör att man tillämpar dessa metoder på 

ett oreflekterat sätt genom att man går på magkänsla, blandar metoder samt provar sig fram utan att ha 

koll på metodernas effekter. Resultatet av studien visar även att man tycker att forskning som 

kunskapskälla vid val av metod är viktig och man uppger att man arbetar i en evidensbaserad praktik 

som enligt dem är eftersträvansvärt men enligt deras berättelser framgår det inte i praktiken. Dels 

beror det på bristen av reflektion över metoders effekter samt att man väljer att inte ta sig tid till 

fortbildning kring metoder, vilket en evidensbaserad praktik kräver då man ska ha en medvetenhet 

kring vilka metoder man använder och vilka effekter de har. Detta tankesätt kan utgöra en risk för 

utvecklingen hos den berörde eleven. Slutligen visar resultatet av studien att arbetsgivare inte 

uppmuntrar till fortbildning kring metoder såsom skolkuratorerna önskar, men samtidigt uppger 

skolkuratorerna att det handlar om en prioriteringsfråga där man tänker att eleven går före behovet av 

kunskap kring de metoder som man använder i det skolkurativa arbetet.  

Nyckelord: Skolkurator, metod, EBP, evidens, evidensbaserad metod, beprövad metod, kunskapskällor 

och fortbildning.



 
 

Abstract 

The aim of the study is to gain an increased understanding of how school counselors think about the 

use of methods in the school-based work. Based on the purpose of the study, I wanted to find out what 

methods the interviewed school counselors use in their work, how they look at sources of knowledge 

in the choice of methods and how they look at the need for further training on methods. The study has 

a qualitative approach based on five interviews with four school counselors in elementary school and a 

school counselor at a secondary school from three cities in Sweden.  

 The main results of the study show that school counselors use different types of methods used to 

drive their school-based work forward, these are; Call methods such as MI, treatment methods such as 

KBT and various methodologies such as ABC used in conflict management. However, it is also 

apparent that, as a school counselor, you have a mindset that allows you to apply these methods in an 

unexplored way by feeling in the mood, mixing methods and trying out without looking at the effects 

of the methods. The result of the study also shows that research as a source of knowledge in choosing 

a method is important and it is stated that one works in evidence-based practice which, according to 

them, is desirable, but according to their stories, it does not appear in practice. This is partly because 

of the lack of reflection on the effects of methods, and that one chooses not to take time for further 

training on methods, which an evidence-based practice requires when you have an awareness of the 

methods used and the effects they have. This approach may pose a risk to the development of the pupil 

concerned. Finally, the results of the study show that employers do not encourage further education on 

methods that the school counselors had desired, but at the same time, the school counselors state that it 

is a priority issue, thinking that the student goes before the need for knowledge about the methods 

used in school-based work. 

Keyword: School counselors, method, EBP, evidence, evidence-based methodology, proven 

methodology, sources of knowledge and further education
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1 Inledning 
Skolkuratoryrket har för mig alltid varit en diffus yrkesroll. Under mina tidigare skolår har man alltid 

vetat att det funnits en skolkurator på skolan men inte haft någon klar bild över vilken roll denne haft 

samt dennes arbetsuppgifter. Mina erfarenheter av skolkuratorer har varit vaga men det har funnits ett 

intresse från min sida att veta mer om deras yrkesroll och arbetssätt. Inför valet av ämnesområde för 

denna uppsats stod det klart för mig att det var skolkuratorernas arbete jag ville undersöka. När jag 

gjorde en del efterforskningar insåg jag att forskningen var ytterst begränsad kring deras yrkesroll och 

arbetssätt samt de riktlinjer och policys som utarbetats kring innehållet i skolkuratorernas arbete var 

tämligen vaga. På ett generellt plan kunde man utläsa att yrket innehöll ett brett kunskapsfält och det 

stod inget konkret om vilka arbetsmetoder som användes utan bara att de skulle besitta kunskap om 

metoder och metodanvändning. I samband med de efterforskningar jag gjorde hittade jag istället en del 

forskning om socialarbetares yrkesroll där yrkesrollen var mer konkret uttryckt och där det framgick 

metoder som användes. Då både skolkuratorer och socialarbetare arbetar med att hjälpa barn och 

ungdomar med olika problem samt att de båda ska använda sig av metoder i deras arbete, tyckte jag att 

forskningen om socialarbetare kunde användas till att lyfta skolkuratorernas yrkesroll, arbetssätt samt 

tankar kring metoder. Därmed används i denna uppsats forskning om socialarbetares arbete och 

metodanvändning och väldigt lite om skolkuratorernas. Denna oklarhet kring skolkuratorers arbete och 

brist på forskning bidrog till ett intresse av att undersöka skolkuratorernas tankar kring metoder. Med 

begreppet metoder avser jag metoder som används till att driva deras arbete framåt. Det finns en 

uppsjö av metoder i det sociala arbetet med olika syften exempelvis samtalsmetoder, behandlande 

metoder och olika metodprogram som används till att bedriva ett framgångsrikt arbete. I denna studie 

är jag främst intresserad av att undersöka hur deras tankar går kring metoder och metodanvändning 

som ska driva deras arbete framåt. 

1.1 Bakgrund 
Under 1990-talet framgick ett alarmerande kristillstånd i Sverige gällande socialarbetares 

kunskapsanvändning och kunskapsproduktion. Studier visade en ökad diversifiering av metoder i det 

sociala arbetets praktik det vill säga det saknades kunskap om metoders effekter vilket ansågs som en 

risk för godtycklighet i arbetet med klienterna. Ett flertal studier visade även att användningen av 

forskning som stöd i arbetet med klienter var låg hos socialarbetare. Det som var vägledande i valet av 

socialarbetares metoder var intuition, värderingar och erfarenhet. Det påtalades en brist gällande den 

vetenskapliga bekräftelsen av insatser och metoders effektivitet i förhållande till de behov klienter gav 

uttryck för (Svanevie, 2013).  

 Evidensbaserad praktik introducerades av forskare och socialarbetare som ett sätt att arbeta mot 

kvalitetssäkring. Kärnan i EBP är att intuition och professionell erfarenhet hos praktikern samt 

brukarens önskemål och värderingar är viktiga delar men som kunskapskälla räcker det inte för ett gott 

socialt arbete, utan praktiken måste även grundas på forskning och beprövad erfarenhet samt 

uppföljningar. Intresset för EBP har ökat genom åren hos forskare och socialarbetare (Svanevie, 
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2013). 

 Enligt Socialstyrelsen (2013) har socialarbetares positiva attityd till användningen av forskning 

ökat från 2006. Det framgick från en studie att 90 procent av socialarbetarna ansåg att det var mycket 

användbart i deras arbete. Bergmark, Bergmark & Lundström (2011) framhäver att det finns vissa 

människor som anser att vetenskapliga metoder inte bör användas i socialt arbete på grund av att det 

sociala arbetets praktik utgörs av unika möten mellan människor. 

  SOU (2008) genomförde en undersökning som visade att kunskapsbasen för utvecklandet av olika 

typer av insatser som ska svara mot nya hjälpbehov är outvecklad inom framförallt socialtjänsten. 

Främst är det socialarbetarnas professionella erfarenheter samt riktlinjer och lagstiftning som driver 

deras arbete framåt. Enligt SOU föreligger det ett behov av kunskap om effekter av olika metoder och 

arbetssätt.  

 Enligt SOU (2008) är en förutsättning för en aktiv kunskapsanvändning att anställda erbjuds 

kompetensutveckling i form av vidareutbildningar samt att de har tillgång till forskning och kollegors 

erfarenheter. Det framgår av SOU att socialarbetare inte har tid att hålla sig uppdaterad med ny 

forskning.  

 Enligt Isaksson och Larsson (2012) är forskningen om skolkuratorer och deras arbete ytterst 

begränsad. Akademikerförbundet SSR (2015) uppger att skolkuratorer måste ha kompetensutveckling 

och behöver därför yrkesmässig fortbildning, framförallt kring kunskap om metoder och 

metodanvändning för att kunna svara på de behov elever och skolan uppvisar. Skolkuratorers 

arbetsuppgifter innefattar en mängd olika kunskapsområden; de arbetar med krishantering, upprättar 

handlingsplaner för att öka närvaron bland elever, arbetar preventivt med droger och mobbning, 

handleder lärare i psykosociala frågor, arbetar med värdegrundsfrågor samt ett utforskande av elevers 

psykosociala situation exempelvis familj, fritid och i klassrummet. Akademikerförbundet SSR lyfter 

fram att skolkuratorer ska kunna använda sig av ett flertal arbetsmetoder för att kunna tillgodose de 

behov som elever och skolan eftersträvar. Det framgår också att viktiga inslag för skolkuratorernas val 

av insatser och kvalitetssäkring är bland annat att de ska ges möjligheter till omvärldsbevakning det 

vill säga de ska ges möjligheter till att hålla sig uppdaterad om ny forskning kring bland annat 

arbetsmetoder. De ska ges en introduktion på arbetsplatsen om deras uppdrag som skolkurator, 

dokumentation och vilka arbetsmetoder som används. De ska även ges fortbildning i framförallt 

arbetsmetoder i det skolsociala arbetet. 

1.2 Problemformulering 
Efter 1990-talets kristillstånd om avsaknaden om socialarbetares kunskap om metoders effekter, har 

det skett en ökning av socialarbetares och arbetsgivares positiva attityd till en evidensbaserad praktik 

(Svanevie, 2013). Bland annat visar studier att från 2006 har det skett en ökning av deras positiva 

attityd till forskning och dess användbarhet i deras arbete (Socialstyrelsen, 2013). Trots denna positiva 

trend mot en evidensbaserad praktik visar studier att organisationer ger lite tid till att arbeta 

evidensbaserat och det råder heller inga förväntningar på att socialarbetare ska hålla sig uppdaterad 
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kring forskning på sin egen arbetstid (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Enligt undersökning 

gjord av SOU (2008) är kunskapen om insatser som kan svara på klienters behov outvecklad inom 

socialtjänsten och därför finns det ett behov av kunskaper om metoders och insatsers effekter. Trots att 

det förekommer vissa grupper som anser att vetenskapliga metoder inte kan användas inom socialt 

arbete på grund av att det handlar om unika möten, så har det skett en positiv ökning av socialarbetares 

attityd till en evidensbaserad praktik. Mycket av den forskning och studier som gjorts kring EBP och 

om metoder och kunskapsutveckling utgår från socialarbetares upplevelser och praktik. Enligt 

Isaksson & Larsson (2012) har väldigt få studier gjorts kring skolkuratorers metodanvändning, trots att 

metoder är ett framträdande inslag i deras arbetsuppgifter för att kunna svara på de behov som elever 

och skolan är i behov av (Akademikerförbundet SSR, 2015). Enligt dem ska även skolkuratorer ges 

möjlighet till omvärldsbevakning och att hålla sig uppdaterad om ny forskning kring metoders 

effekter. Mot bakgrund av detta vill jag i den här studien få en ökad förståelse för hur skolkuratorer 

tänker kring användningen av metoder i deras skolkurativa arbete. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur skolkuratorer tänker kring användningen av 

metoder i det skolkurativa arbetet. 

1.4 Frågeställningar 
Vilka metoder använder skolkuratorer i sitt arbete? 

Hur ser skolkuratorer på kunskapskällor vid val av metod?  

Hur ser skolkuratorer på behovet av fortbildning kring metoder i sitt arbete? 

1.5 Studiens avgränsningar 
Det här är en kvalitativ studie med ambitionen att utifrån skolkuratorernas berättelser få en ökad 

förståelse för hur skolkuratorer tänker kring användningen av metoder i deras arbete. Studiens 

omfattning innefattar intervjuer med fem skolkuratorer. Fyra av de intervjuade skolkuratorerna arbetar 

på grundskolor i två städer och den femte skolkuratorn arbetar på en gymnasieskola i en tredje stad i 

Sverige. 

1.6 Centrala begrepp 
Begreppet metod innebär att man medvetet använder sig av vissa arbetsmedel och åtgärder för klienter 

som man har kunskap om eller i alla fall känner igen. Man ska ha en avsikt med sitt arbete samt ett 

antagande om hur dessa arbetsmedel och åtgärder kan förändra tillståndet för de klienter man arbetar 

med (Alminde, 2008). I denna studie syftar begreppet metod till metoder som är användbara i det 

sociala arbetet, och som kan vara relevant i det skolkurativa arbetet. I det sociala arbetet finns det en 

mängd olika metoder vars syften och användningsområden skiljer sig åt. Exempel på metoder inom 

socialt arbete är Motiverande samtal (samtalsmetod), ABC (metodprogram för konflikthantering), 

Kognitiv beteendeterapi (behandlande metodform) med flera. Syftet med metoder i socialt arbete är att 

det ska fungera som ett stöd för ett framgångsrikt arbete.  
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 Evidensbaserade praktik kan förstås som integrerandet av bästa tillgängliga forskningsstöd med 

den professionelles expertis och erfarenheter och brukarens värderingar och önskemål (Oscarsson, 

2009). 

 Evidensbaserad metod innebär metoder som bygger på vetenskaplig kunskap om värdet av olika 

insatser. För att en metod eller ett arbetssätt ska kunna kallas evidensbaserad fordras att den prövats 

enligt vetenskapliga kriterier (SOU, 2008). 

 Fortbildning innebär enligt Nationalencyklopedin (2017) en ”samlingsterm för olika slag av studier 

och kurser för yrkesutövare och befattningshavare i syfte att ge kunskaper och färdigheter utöver vad 

en tidigare, grundläggande utbildning givet”. 

1.7 Fakta- och informationsbaserad bakgrund 
1.7.1 Skolkuratorn; skolans psykosociala insats 

Den första juli 2011 tillämpades den nya skollagen (2010:800) som innebar en början av en samlad 

elevhälsa. Elevhälsan skulle bestå av ett antal professioner där varje profession skulle bidra med sin 

specifika kompetens och att en samverkan skulle ske med varandra, skolan och även utanför skolan. 

Elevhälsans specifika kompetenser skulle inbegripa insatser såsom psykologiska, medicinska, 

specialpedagogiska och psykosociala. Syftet med den samlade elevhälsan var att eleven skulle få stöd i 

dennes utveckling mot utbildningens mål (Socialstyrelsen, 2016).  

Skolkuratorn är en av professionerna som ingår i elevhälsan och ses där som skolans psykosociala 

insats (Socialstyrelsen, 2016). Arbetet utgörs av direkt elevkontakt och kontakt med skolpersonal för 

att stödja eleverna. Ett viktigt inslag i deras arbete är det förebyggande arbetet som syftar till att uppnå 

en trivsam miljö för elevers lärande, utveckling och hälsa (Akademikerförbundet SSR, 2015). 

Skolkuratorns främsta arbetsuppgifter är att tillföra psykosocial kompetens, genomföra olika typer av 

samtal såsom stöd-, kris-, motivation, -utredande- och rådgivande samtal, utreda elevens sociala och 

psykosociala situation som kan användas för skapandet av åtgärdsprogram, handleda personal i olika 

frågor, tillföra kunskap om bland annat risk- och skyddsfaktorer och informera om samhällets 

stödsystem samt vara delaktig i utformandet av värdegrund och likabehandling (Socialstyrelsen, 

2016). Skolkuratorsyrket ställer stora krav på kompetens, självständighet och praktisk erfarenhet av 

socialt arbete. Skolkuratorer behöver ha kunskap i beteende- och samhällsvetenskap såsom juridik, 

sociologi, statsvetenskap samt kunskaper i psykosocialt behandlingsarbete och socialt 

förändringsarbete. De ska också ha kunskap om metoder och metodanvändning för att kunna utföra de 

kuratorspecifika arbetsuppgifterna som ett led i att kunna möta både skolans och elevers olika behov 

(Akademikerförbundet, 2015). Socialstyrelsen (2016) beskriver skollagens bestämmelser där 

utbildningen där elevhälsan ingår ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med 

beprövad erfarenhet avser de en erfarenhet som dels är dokumenterad men också förmedlad och som 

under en längre period är delad med ett flertal i ett kollegialt sammanhang. Utbildningen ska också 

vara forskningsbaserad det vill säga att de metoder som skolan använder och de kunskaper som de lär 

ut ska ha stöd i forskning. Denna bestämmelse är riktad till de som är verksamma i skolan och innebär 
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att rektorer och andra huvudmän ska se till att all skolpersonal ges en möjlighet till fortbildning för att 

utveckla sina ämnesområden och metodkunskaper.
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2 Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskning som jag hittat om studiens 

ämnesområde. Då forskningen om skolkuratorer och det skolkurativa arbetet är ytterst begränsad, både 

inom Sverige och internationellt (Isaksson & Larsson, 2012), har det medfört att den tidigare forskning 

jag hittat främst består av forskning om socialarbetare. Socialarbetare och skolkuratorer har 

gemensamt att de oftast har en socionomexamen samt de arbetar för att hjälpa människor med sociala 

problem som trots samma och olika målgrupper kan ha liknande arbetsmetoder. 

2.1 Erfarenhet och forskning som kunskapskälla 
I Socialstyrelsens rapport om Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten (2000), 

framgår via undersökningar att socialsekreterares förhållande till forskning är ambivalent. Det framgår 

att socialsekreterare har dåligt samvete för att de inte letar upp viktiga forskningsresultat och att det 

finns en osäkerhet att forskningsresultaten inte berör deras praktik. Studien visar att socialarbetare 

upplever sig vara ensamma och att informationssökning är beroende av hur aktiv de är i deras sökande 

och beror inte på verksamhetens krav. 

 Enligt Kerstin Wigzell (1999, refererad i Bergmark, Bergmark & Larsson, 2011), socialstyrelsens 

dåvarande generaldirektör, uttryckte i en artikel i Dagens Nyheter att det sociala arbetets praktik inte 

kan bedrivas genom att bara gå på ”känn”. Hon framhävde i artikeln att socialarbetarna måste knyta an 

sitt arbete till en vetenskaplig kunskap på samma sätt som läkare gör. Förespråkare för evidensrörelsen 

menar att om inte det sociala arbetet tar hänsyn till forskning vid val av insatser, finns det en risk att 

utsatta grupper i samhället får sämre och mindre verksamma insatser vilket kan leda till att de utsätts 

för skada (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011).  

 Studier från 2006 visade att 90 procent av socialarbetarna hade en positiv attityd till forskning och 

att forskning ansågs vara väldigt användbar i deras arbete (Socialstyrelsen, 2013). En studie gjord av 

Saco- SSR (2008, refererad i Socialstyrelsen, 2013) visade att 93 procent tyckte det var viktig att 

arbeta med metoder som var väl utprovade. Enligt Socialstyrelsen (2011) infördes ett flertal arbetssätt 

och metoder som in i verksamheterna som hade stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet exempelvis 

olika utrednings- och bedömningsinstrument som BBIC och ASI.   

 Lars Nordlander (2006) tar upp i sin avhandling ett flertal studier som gjorts i Sverige, 

Storbritannien och USA som visar att socialarbetare i väldigt liten omfattning letar efter vetenskapliga 

forskningsresultat som underlag vid beslut och överväganden i arbetet med klienter. Enligt dessa 

studier utgör det en allvarlig företeelse att socialarbetare inte använder sig av forskningsresultat och att 

det ska ses som ett brott mot det professionella ansvar som yrkesutövare i arbetet med människor har 

och att det kan ses som ett avsteg från att socialarbetares praktik ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Enligt Kirk & Reid (2002, refererad i Nordlander, 2006) visar deras studie att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen framhävs vara minst lika viktig. 

 Bergmark & Lundström (2000, refererad i Nordlander, 2006) genomförde en studie där syftet var 

att titta på hur socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen ser på vetenskaplig kunskap kopplat 
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till deras arbete. Resultatet av studien visar att av de 442 tillfrågade socialarbetare framhöll 79 procent 

att egna och kollegors erfarenheter är den viktigaste kunskapskällan. Därefter kom grundutbildning, 23 

procent, internutbildning/egna studier sju procent. Det framgick också av studiens resultat att 

socialarbetarna läser väldigt lite vetenskapliga tidskrifter och den större delen av de tillfrågade uppgav 

att dom inte vet att de existerar.  

 Enligt Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) kan socialarbetarens egna erfarenheter utgöra ett 

problem när det används som utgångspunkt för kunskap. Han framhäver att socialarbetares 

erfarenheter till stor del kommer från stressade arbetsmiljöer där de inte ges utrymme för reflektion 

och utveckling och därför kan erfarenheter ses som en felaktig kunskap. De nämner att anledningen till 

varför erfarenheter kan anses utgöra en osäker kunskapsform är för att de uppstår vid en specifik 

situation och till en enskild individ. 

2.2 Reflektionens betydelse 
I sin avhandling tar Lars Nordlander (2006) upp betydelsen av att reflektera över sina handlingar. Han 

uttrycker att ett omedvetet agerande kan leda till ett bakslag för den enskilde individen. Enligt honom 

är det väldigt viktigt att göra våra omedvetna handlingar medvetna genom att lära oss använda de rätta 

verktygen för det och det börjar med att vi reflekterar över de kunskaper vi har och hur vi använder de 

i våra handlingar. Eraut (1994, refererad i Nordlander, 2006) genomförde en studie där det framgår att 

professionella ofta grundar sina handlingar på erfarenheter men uppger att ofta grundas erfarenheterna 

på specifika situationer vilket medför risker då man generaliserar den erfarenheten. Han belyser faran i 

om professionella använder erfarenheterna på ett oreflekterat sätt.  

2.3 Förutsättningar för en aktiv kunskapsanvändning 
Förutsättningar för en aktiv kunskapsanvändning bygger dels på att det finns en ledning som 

förespråkar för ett aktivt kunskapssökande. Dels bör de anställda ha en betydande grundutbildning och 

att det finns vidareutbildningar och kompetensutveckling att tillgå samt att anställda har 

förutsättningar till att ta del av forskning och kollegors erfarenheter. Studier visar att socialarbetare 

varken har tid att hålla sig uppdaterad med ny forskning eller att de alternativ som finns inte passar för 

de arbetsuppgifter som socialarbetare har (SOU, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2000) uppger 

socialarbetare att deras kompetensutveckling är beroende av deras eget initiativ och inte utifrån 

verksamhetens krav. De uttrycker att erfarenhetsutbyte med kollegor på arbetsplatsen är en tillgång till 

kunskap men att det inte räcker för att utveckla den kompetens de önskar. Backlund (2007) 

genomförde en undersökning om elevvård i grundskolan där det framgick att skolkuratorer använder 

två procent av sin arbetstid till kompetensutveckling. De uppgav att sunt förnuft och känsla är mer 

vägledande i arbetet än skolverkets styrdokument och skolplaner.
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3 Teori  
3.1 Metoder 
Hammar (2013) ger bilden av att det sociala arbetet är strukturerat kring både evidensbaserade 

metoder och metoder som inte har något vetenskapligt stöd. Evidensbaserade metoder kan förstås 

utifrån en definition av SOU (2008) en metod som bygger på vetenskaplig kunskap om värdet av olika 

insatser. För att en metod ska kunna kallas evidensbaserad fordras att den prövats enligt vetenskapliga 

kriterier. Hammar beskriver metoder som inte har vetenskapligt stöd i strikt mening, som en rad skilda 

teorier och synsätt som på olika sätt kan ingå som delaspekter för att strukturera det sociala arbetet.  

Beprövad metod innebär metoder som finns dokumenterad och har prövats vid upprepade tillfällen 

och har inom yrkeskåren fått en viss spridning och legitimitet. Exempelvis kan det vara dokumenterad 

kunskap i form av fallbeskrivningar i läroböcker och används av andra i professionen (Oscarsson, 

2009).  

3.2 Kunskapsformer 
Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskriver tre centrala kunskapsformer: Den första 

kunskapsformen är evidensbaserad kunskap. Den kunskapsformen lyder under forskningen och 

förmedlar vilket som är det bästa sättet att agera. Hur arbetet ska dokumenteras och utföras bestäms av 

forskningen. Den andra kunskapsformen kallas för tyst kunskap. Denna kunskapsform uttrycks som en 

icke-uttalad kunskap det vill säga en kunskapsform som inte kan uttryckas och som inte är medveten 

eller reflekterad över. Den finns alltid med i vårt handlande och kan sägas utgöra en nödvändighet för 

att få praktiken att fungera. Det kan handla om personlig lämplighet och är en stor del av den 

kontinuerliga improvisation som sker i arbetet. Den tysta kunskapen finns med i den professionelles 

erfarenhet. Eftersom den inte går att uttala kan den inte återges till andra. Somliga hävdar att den inte 

räknas som kunskap utan ska ses som en persons intuition. Den tredje kunskapsformen är 

erfarenhetsbaserad kunskap. Den går att beskriva och därför kan den delas med kollegor på 

arbetsplatsen i form av diskussioner kring exempelvis hur man hanterar olika situationer. Den består 

av både praktisk erfarenhet samt forskning och teorier. Det är individuella erfarenheter som överförs 

främst muntligen och därav är den personbunden. Den erfarenhetsbaserade kunskapen möjliggör ett 

förmedlande till andra hur situationer hanteras samt vilka interventioner som är verkningsfulla.  

3.3 Evidens 

Begreppet evidens används för att betona den kunskap som ska ge tillräckligt stöd för att en insats 

eller en metod ska vara effektiv. Evidens är inte ett absolut tillstånd utan den handlar om graden av 

tillförlitlighet det vill säga den tillfälligt bästa vetenskapliga kunskapen som är tillgänglig. För att 

bedöma en insats tillförlitlighet är det vanligt att man använder randomiserade kontrollerade 

utvärderingar samt metaanalyser. Inom socialt arbete finns det en svårighet att göra experimentella 

studier då det kan vara oetiskt att intervenera i människors liv. Det är viktigt att de insatser som 

används inom socialt arbete har så långt det går vetenskapligt prövats eller åtminstone inte befunnits 
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vara skadlig (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Socialstyrelsen krävs det mer än att den professionelle 

utövaren tror att en viss insats är verkningsfull. Även fast empiriska studier visar att en insats eller 

metod är effektiv behöver den nödvändigtvis inte fungera för alla. Inom socialt arbete får begreppet 

evidens en lägre grad då det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används och därför 

använder man sig av andra källor som också säger något om insatsers nytta. Evidens kan ses som att 

man som professionell är öppen med den kunskap som finns om den insats eller metod som används 

och att göra utvärderingar och uppföljningar av resultatet för de enskilda individerna.  

3.4 Vad är EBP? 
3.4.1 Definition 

Evidensbaserad praktik (EBP) syftar mot att klienten ska erbjudas bästa möjliga insatser utifrån de 

problem och behov den enskilde har. Kärnan i EBP är därför att ta reda på vilka effekter insatser har 

och det är här forskningen i from av effektstudier träder in. Forskningen bidrar med kunskapen om 

vilka metoder och slutsatser som fungerar, men ger inte svar på vilken insats eller metod som lämpar 

sig för den enskildes behov. Därför kan man inte endast utgå från forskning utan även den information 

klienten ger om sig och sin situation och den professionelles egen erfarenhet och expertis av vad som 

fungerar för personer med olika typer av problematiker (Oscarsson, 2009). Enligt Svanevie (2013) 

inbegriper praktikerns erfarenhet och expertis kunnandet att identifiera den enskildes behov och 

situation, vilka risker och möjligheter olika handlingsalternativ medför och ett inkluderande av den 

enskildes önskemål och värderingar samt val av forskning.  

3.4.2 EBP som metod 

David Sackett, en framträdande förespråkare inom främst den medicinska evidensrörelsens uppkomst, 

grundade en modell för implementeringen av en evidensbaserad praktik. Denna modell kan beskrivas i 

fem steg: Första steget är att formulera undersökningsbara frågor genom information om klienten 

och/eller andra relevanta faktorer. Andra steget kräver att leta upp bästa möjliga kunskapsunderlag 

(evidens) som är relevanta för frågorna. I tredje steget ska kunskapsunderlaget kritiskt granskas med 

avseende på validitet och användbarhet i praktiken. Det fjärde steget utgörs av en tillämpning av den 

evidensbaserade kunskapen i praktiken med hänsyn  till klientens individuella egenskaper och 

preferenser. Tillsammans med klienten ska man enas om vilken intervention som ska sättas in. 

I det sista steget sker en utvärdering av effekterna av interventionen och värderar hur man kan 

förbättra tillämpningen enligt steg 1-4 i framtiden. Denna modell kräver olika typer av professionell 

kompetens såsom kunskap och erfarenhet för att ställa de rätta frågorna och för att anpassa evidensen 

till den enskilde klienten, kunskap i att kunna leta reda på vetenskapliga artiklar och 

kunskapssammanställningar om relevanta interventioner samt att ta reda på vilken evidens det finns 

för effekterna av dessa interventioner (Bergmark, Bergmark och Lundström, 2011).  

3.4.3 Förutsättningar för EBP 

Det är av stor vikt att yrkesutövande har kunskap om insatser- och metoders effekter som de berörda 

erbjuds, om effekterna är okända kan insatserna och metoderna vara skadliga för den enskilde. Att 
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endast gå på intuition och goda avsikter räcker inte (Socialstyrelsen, 2012). Att arbeta mot en 

evidensbaserad praktik kräver att de professionella innehar en viss kompetens om rådande evidens och 

att hålla sig uppdaterad av bästa tillgängliga kunskap. Den professionelle behöver även ha en viss 

känsla för att bland annat kunna ställa rätta frågor och kompetens för att kunna leta fram exempelvis 

vetenskapliga artiklar om metoders effekter och kunna kritiskt granska dem. Detta är både 

kompetenskrävande men också tidskrävande då det kräver tid för reflektion och att vara kritisk för 

egna erfarenheter (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011).  

3.4.4 Argument för EBP 

De främsta argumenten för att införa en evidensbaserad praktik är kopplad till yrkesetik och kvalitet i 

det sociala arbetet. Yrkesetik avser att professionella har en plikt att hjälpa andra och att inte använda 

sig av insatser och metoder som kan skada den enskilde. De kvalitetsaspekter som är kopplad som 

argument till EBP går i linje med Socialstyrelsens författningssamlingar där betydelsen av uppföljning 

och utvärdering lyfts fram som förutsättningar för arbetets kvalitet. Även att EBP skapar en god grund 

för ett professionellt kunnande där de professionella ges en trovärdighet och legitimitet, samt strävar 

mot att enskilda ges bästa möjliga insatser (Svanevie, 2013).
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4 Metod  
4.1 Forskningsansats 
Studiens syfte valdes utifrån ett intresse jag hade av skolkuratorers arbete och insåg ganska snabbt att 

jag ville veta mer om deras arbetsmetoder. Jag upptäckte efter att ha kollat runt på internet att 

skolkuratoryrket är väldigt outforskat och upptäckte att det fanns en del forskat om socialarbetares 

metodanvändning och ville därför undersöka vilka metoder skolkuratorer använder sig av och hur de 

tänker kring metoder i deras arbete. Utifrån studiens syfte valde jag att göra en kvalitativ studie med 

en induktiv ansats med intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med kvalitativa studier är att utifrån 

intervjupersonernas egna ord och den mening de ger orden upptäcka deras egna upplevelser (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005). Som forskare strävar man efter att få en bild av hur intervjupersonerna 

tillskriver sina liv genom att de får uttrycka deras synsätt och åsikter (Yin, 2013). Att arbeta induktivt 

innebär att som forskare studera ett forskningsobjekt utan att utgå från en befintlig teori och utifrån 

den insamlade empirin formulera en teori. Den induktiva ansatsen betyder inte att man arbetare helt 

förutsättningslöst utan innan empirin samlas in kan man som forskare ha vissa föreställningar som 

eventuellt kan påverka den kommande teorin (Patel & Davidson, 2011).  

4.2 Empiri & datainsamling 
För att uppnå syftet med studien genererades empirin från enskilda intervjuer med fem skolkuratorer. 

Jag ansåg att empirin från dessa skolkuratorer kunde ge svar på studiens frågeställningar som är vilka  

metoder som de intervjuade skolkuratorerna använder i sitt arbete?, hur de ser på kunskapskällor vid 

val av metod? samt hur de ser på behovet av fortbildning kring metoder i sitt arbete. Enligt Bryman 

(2011) är detta urval målinriktat då min tanke var att enbart intervjua den målgrupp som var relevanta 

utifrån studiens frågeställningar. Fyra av de fem skolkuratorerna arbetade inom grundskolan och en 

arbetade på ett gymnasium, från tre städer i Sverige. Jag skickade ut förfrågningar (se bilaga a) via 

mail om att delta i studien i två omgångar. Det berodde dels på att i den första omgången var det 

endast en skolkurator som ville delta  och de flesta av skolkuratorerna svarade inte på förfrågan och de 

som svarade uppgav att de inte hade tid att delta. På grund av studiens snäva tidsplan skickade jag ut 

ytterligare förfrågningar till skolkuratorer i två andra städer. Sammanlagt skickades 40 förfrågningar ut 

till skolkuratorer i tre städer och av dom var det 18 som svarade och fem som ville och kunde delta. I 

de förfrågningar som skickades ut informerades skolkuratorerna om bland annat studiens syfte och 

etiska aspekter. Två intervjuer genomfördes via telefon med anledning av geografiskt avstånd och 

sjukdom, övriga tre intervjuades på deras arbetsplatser, efter överenskommen tid och plats.  

Jag utgick ifrån en intervjustrategi som Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) utformat som går under 

namnet den allmänna intervjuguiden. Här formulerar forskaren teman där varje tema har öppna 

underfrågor och är kopplade till studiens frågeställningar. Jag använde mig av både öppna och slutna 

frågor. De teman jag använde i min intervjuguide (se bilaga b) är bakgrund, skolkuratorns 

metodanvändning och fortbildning. Enligt intervjuguiden är det inte nödvändigt att frågorna ska ställas 

i en viss bestämd ordning men jag valde att börja med bakgrundsfrågor och avsluta med en fråga om 
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de ville tillägga något för att få en röd tråd. Samtliga intervjuer spelades in, mobil användes till 

intervjuer på deras arbetsplats och till telefonintervjuerna användes dator. Direkt efter varje intervju 

transkriberade jag intervjumaterialet som enligt Larsson, Lilja & Mannheimer är ett led i den 

kvalitativa analysprocessen.  

4.3 Litteratursökning 
Sökandet av teorier och tidigare forskning har varit en utmaning i denna studie. Jag började leta efter 

tidigare forskning och teorier via sökmotorn Google. Enligt Bryman (2011) bör man förhålla sig 

kritisk till de olika källor och databaser som Google visar då det framkommer ingen bedömning eller 

värdering av källorna. Jag hade i åtanke vem som var grundaren till webbplatsen och motiven bakom 

publicerandet. Jag använde mig av sökorden (även i kombination): skolkurator, metod, 

metodanvändning, EBP, elevhälsan, fortbildning, skolverket, socialarbetare, evidensbaserade metoder, 

kunskapskällor, kunskapsformer. Utifrån sökorden letade jag efter forskning och teorier bland 

vetenskapliga artiklar, tidskrifter och avhandlingar, både inom Sverige och internationellt sett. Jag 

märkte ganska tidigt att forskningen om studiens område var begränsad och särskilt forskningen om 

skolkuratorer, och även internationellt sett var den vag. Jag letade därefter forskning om socialarbetare 

och deras metodanvändning, vilket också var relativt begränsad. Jag utökade min sökning via olika 

databaser såsom Diva och Libris. Därefter letade jag i facklitteratur och även i referenslistor i den 

litteratur jag kunde hitta. En av dessa böcker var Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

Den tidigare forskning jag hittat behandlar främst socialarbetares metodanvändning och syftar till att 

ge vissa tänkbara förklaringar till deras tankar. De teorier jag tagit fram syftar till att förklara och 

definiera centrala begrepp exempelvis metoder, kunskapsformer och EBP.  

4.4 Analysmetod 
Materialet har analyserats med hjälp av en analysmetod som kallas kvalitativ innehållsanalys. Målet 

med en kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman (2011) att försöka urskilja underliggande teman i 

materialet som efter kodning och kategorisering ska analyseras. Vid en kvalitativ innehållsanalys, 

enligt Graneheim och Lundman (2003,) analyseras verbal kommunikation steg för steg i olika teman. 

Det första steget enligt Graneheim och Lundman är att urskilja meningsbärande enheter som kan 

exempelvis vara ord eller hela meningar som har en viss betydelse i materialet. Dessa meningsbärande 

enheter plockas ut efter vad som är relevant utifrån frågeställningarna. De meningsbärande enheterna 

kodas och koderna i sin tur kategoriseras utefter dess liknande och olika innehåll. Därefter utformas 

kategorier som speglar det centrala budskapet i materialet och som i sin tur ordnas under övergripande 

teman och dessa teman kan beskrivas som den underliggande delen av intervjumaterialet som kanske 

inte sägs rakt ut. Det sammanfattar innehållet i det intervjupersonerna säger. När jag analyserade 

materialet började jag att läsa de transkriberade intervjuerna två gånger var och en för sig och höll en 

distans till eventuella tolkningar. Det gav mig en överskådlig helhetsbild över intervjupersonernas 
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utsagor. Därefter läste jag materialet ytterligare en gång och under denna gång plockade jag ut 

meningsbärande enheter det vill säga återkommande uppfattningar och olikheter i intervjupersonernas 

utsagor i det som var relevant utefter intervjufrågorna. Dessa meningsbärande enheter kodades och 

kategoriserades under olika rubriker. Därefter bildades övergripande teman. Dessa teman var: hur man 

gör, hur man tar in metoder, hur kunskapsbehovet upplevs och nyttan av evidens och vetenskaplig 

grund. Sammanlagt innehöll de fyra teman 12 kategorier vars rubriker sammanfattar 

intervjupersonernas uppfattningar och tankar utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta 

bearbetande intervjumaterial presenteras i resultatdelen. Därefter påbörjades kopplingen till tidigare 

forskning och teorier. Den tidigare forskningen och teorierna valdes ut med syfte att förstå de mönster 

som framkommit ur data och för att få en större förståelse kring skolkuratorernas tankar.  

4.5 Forskningsetik 
I denna studie har jag följt de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) utformat för 

forskning som bedrivs inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer ingår i 

individskyddskravet som är till för att skydda samhällets medlemmar mot olämplig insyn i deras 

livsförhållanden, skydd mot psykisk och fysisk skada samt skydd mot att bli förödmjukad och utsatt 

för kränkningar. Individskyddskravet kan preciseras till dessa fyra etiska huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att de personer som forskningen berör ska bli informerade om syftet med forskningen. 

Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i en undersökning har rätt att bestämma över sitt 

deltagande. Jag uppfyllde dessa huvudkrav genom att studiens intervjupersoner blev informerade via 

mail en förfrågan om att delta i studien (se bilaga a) samt vid samtliga inledningar av intervjuerna om 

syftet med intervjun, deltagandets frivillighet och att de kan avbryta sin medverkan. De gavs även 

information om hur studiens resultat kommer att presenteras och när och hur materialet kommer att 

hanteras samt vilka som kommer att ta del av materialet/uppsatsen. 

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i en undersökning ska ges konfidentialitet samt att 

deras personuppgifter ska förvaras på ett sätt att personer utanför studien inte ka ta del av dessa 

uppgifter. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 

användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Jag tillämpade dessa två huvudkrav genom 

att informera deltagarna om att intervjuerna kommer spelas in för att jag ska kunna återge deras 

berättelser på ett korrekt sätt, intervjumaterialet inte kommer användas till något annat ändamål än vad 

undersökningen syftar till samt att materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. De fick även 

information om att det insamlade intervjumaterialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd, att 

deras namn, skola och stad kommer att avidentifieras innan uppsatsen publiceras samt att 

personuppgifter kommer vara konfidentiella genom att jag fingerar alla namn.  
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4.6 Studiens tillförlitlighet 
Reliabiliteten i kvalitativa studier handlar om i vilken utsträckning en kvalitativ undersökning kan 

upprepas. Det är oftast en svårighet i kvalitativa studier då det inte går att ”frysa” sociala miljöer 

(Bryman, 2011). Men för att uppnå en viss reliabilitet strävade jag efter att redovisa studiens 

tillvägagångssätt på ett tydligt sammanhängande sätt vilket kan underlätta för andra att upprepa 

studien. Jag strävade efter en transparens i studiens procedur. 

 En studies validitet handlar om att det ska finnas en god överensstämmelse mellan de teoretiska 

idéer som undersökaren utvecklar och undersökarens observationer (Bryman, 2011). Validiteten kan 

sägas vara kopplad till forskarens förmåga att ge informationsrika beskrivningar vilket är kopplad till 

dennes förmåga att klargöra och tolka intervjupersonernas utsagor. Det hänger samman med dennes 

förmåga att kunna formulera och ställa rätt frågor. Med det menas att frågorna ska vara utformad på ett 

sätt som verkligen ”fångar in” det man strävar att fånga in. Forskarens förmåga och kompetens till att 

ha ett öppet förhållningsätt och ett aktivt lyssnande i intervjusituationen är också en viktig del för att 

uppnå god validitet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). För att uppnå en god validitet i min studie 

försökte jag utforma relevanta intervjufrågor som kunde svara på studiens frågeställningar.  

 Kvalitativa studier är oftast svåra att generalisera då de är inriktad på det särskilda det vill säga av 

specifika situationer och specifika människor. Studierna är ute efter att skapa en förståelse av 

beteendens mönster i förhållande till en viss situation och sammanhang (Yin, 2013). Då jag endast 

använde mig av fem intervjupersoner är jag medveten om att deras subjektiva upplevelser inte kan 

generaliseras till hela populationen men däremot kan denna data ge inblick i hur det kan se ut i 

liknande situationer.  

4.7 Metodkritisk diskussion 
Studien bygger på två telefonintervjuer med anledning av geografiskt avstånd och sjukdom. Enligt 

Bryman (2011) kan telefonintervjuer vara positiva i den bemärkelsen att respondenterna inte lika lätt 

kan påverkas av faktorer hos intervjuaren exempelvis ålder, kön och klass där dessa faktorer kan bidra 

till att respondenterna svarar på ett sätt som de tror att intervjuaren vill höra. Bryman påpekar dock att 

det kan utgöra ett problem när man i en intervju inte ser varandra då man missar att kunna svara på 

intervjupersonernas osäkerhet eller undran vid ställda frågor. Jag upplevde att telefonintervjuerna var 

svåra att genomföra. Att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte ger ett annat flyt i intervjun än vad 

det gör per telefon. Dels på grund av att det är svårt att veta om de förstår vad jag menar med olika 

begrepp och frågor då det är lätt att missa om man inte kan se deras ansiktsuttryck. Dels är det svårt att 

veta om tystnaden mellan frågorna innebär att de har svarat klart eller om de fortfarande tänker. Jag 

tänker att det kan ha påverkat kvaliteten av respondenternas svar.  

 Studiens resultat kan också ha påverkats av min okunskap i intervjuteknik. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) påverkas intervjuns kvalitet av intervjuarens skicklighet och sakkunskap. De lyfter 

vikten av att intervjuaren behöver vara medveten om verktygen för att genomföra en intervju samt veta 

intervjuns syfte under hela intervjuns förlopp. De nämner bland annat tre kvalitetskriterier för en god 
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intervju: intervjuaren ska kunna klargöra och följa upp meningen av det relevanta i 

intervjupersonernas svar, intervjuaren försöker under intervjuprocessen tolka svaren samt verifiera 

sina egna tolkningar av respondenternas svar. Jag upplevde att det var svårt att hålla en röd tråd i 

intervjun och samtidigt kunna sortera ut det relevanta ur intervjupersonernas svar. Jag missade att följa 

upp vissa svar och därmed fick frågorna inget djup vilket leder till att studiens material är begränsad 

på ett generellt plan vilket påverkar analysen av resultatet. Det var svårt att föra ihop materialet till 

passande teman då det var alldeles för tunt och generellt vilket kan ha varit en bidragande faktor till att 

studiens slutsatser inte har ett djup och kan därmed vara svåra att generalisera resultaten. Detta var 

något som påverkade studiens validitet i och med att det var svårt att få ihop kodningen till passande 

teman. Hade studiens material varit djupare hade jag förmodligen haft det lättare att kategorisera 

materialet i passande teman vilket hade resulterat i tydligare slutsatser.  

 Vid analysstadiet framgick det en svårighet att lyfta fram resultatet av studien med anledning av att 

forskningen om skolkuratorsyrket är ytterst begränsad och därför använde jag tidigare forskning om 

socialarbetares metodanvändning men även den är relativt begränsad. Men samtidigt påvisar det att 

mer forskning behövs om skolkuratorers arbete.
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5 Resultat & analys 
I detta avsnitt presenteras resultat & analys från samtliga intervjuer. Bearbetningen resulterade i fyra 

antal teman, temat ”hur man gör” hade fyra kategorier: går på magkänsla, reflekterar inte, blandar och 

gör om metoder samt relationen är det viktigaste. Temat ”hur man tar in metoder” hade två kategorier: 

utnyttjar lov för metodutveckling och kuratorsträffar kan bidra till metodutveckling. Temat ”hur 

kunskapsbehovet upplevs” hade tre kategorier: kunna för att använda, metodutveckling prioriteras inte 

samt annan elevkategori idag. Temat ”Nyttan av evidens och vetenskaplig grund” hade tre kategorier: 

det är eftersträvansvärt att arbeta evidensbaserat, erfarenheter och teorier framför forskning och viktigt 

med utvärderingar. Jag använder mig av citat från intervjupersonerna och presenterar dem som K1 

(kurator 1), K2 (kurator 2) och så vidare. Resultatet analyseras sedan utifrån och med hjälp av tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter.  

5.1 Hur man gör 
Detta tema handlade om att skolkuratorerna beskrev sitt arbete som att man inte använder sig så 

medvetet av metoder utan mer i stunden gör vad man känner känns rätt. Det yttrar sig i att man 

beskriver att det handlar om en känsla hur man arbetar och att man inte reflekterar så mycket över 

vilka metoder man använder sig av. Man framhäver även betydelsen av en fungerande relation. Dels 

blandar man metoder och provar sig fram samt gör om befintliga metoder för att passa situationen och 

eleven.  

5.1.1 Går på magkänsla 

Denna kategori beskriver att man inte tycker att man inför en träff med en elev kan bestämma vad man 

ska använda för metod, utan man pratar med eleven och märker på något vis vad eleven är i behov av. 

Man tänker också att kunskap om metoder är något man har inom sig och att användningen av 

metoder sker utan att behöva tänka.   

Alltså man är ju ändå påhittig. När du sitter i ett samtal med en elev så har du ju makten över hur du styr 

samtalet men det är inte så att jag sitter och kommer ihåg hur var det nu i kursen med samtalsmetodik, 

vilken metodik använde vi utan det är ju någonting jag förväntar mig sitter i kroppen och att jag kan det. 

Jag kan den här lätta samtalsmetodiken såsom öppna frågor och förhoppningsvis använder jag det och 

att den finns i grunden men det är inte säkert. – K1 

5.1.2 Reflekterar inte 

Denna kategori beskriver att man inte tänker metod när man arbetar utan man tar det man tror fungerar 

och provar sig fram, inget man reflekterar över.  

Man blandar ju hela tiden, nu halkar jag in på denna metod och lite sådär. Man tänker ju inte, man bara 

pratar och märker vad som behövs för den här eleven. – K2 

5.1.3 Blandar och gör om metoder 

Denna kategori beskriver att man blandar metoder och att man kan komma på egna och man gör det 

beroende av vilken sinnesstämning elever befinner sig i. Man tänker också att det är viktigt att kunna 

testa nya metoder för det kan hända att man inte når fram till elever och då måste man prova olika 

metoder. Man tänker även att det är nödvändigt att prova sig fram, att man tar vad man har.  
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Det är klart att man skulle vilja veta mer om metoder för att inte uppleva att man famlar i blindo, men 

samtidigt tror jag att det är ett sätt att arbeta på, att liksom blanda olika metoder och göra dem till sin 

egen metod men tillslut vet man inte varifrån det jag håller på med kommer. –  K5 

Kategorin beskriver även att man tycker att metoder kan behöva göras om för att man måste kunna 

anpassa metoder efter situation och vilken elev man har.   

Innan jag väljer en metod måste jag se till vilka behov den här eleven eller gruppen behöver och vad de 

är mottagliga för. Sedan väljer jag en metod jag tror på men ofta händer det att jag gör om metoden men 

att jag har stommen kvar. Man får göra om metoder men bara om man lägger till saker. – K3 

5.1.4 Relationen är det viktigaste 

Denna kategori beskriver att man upplever att relationen med eleven är det viktigaste, och har man inte 

den spelar det ingen roll om metoden man använder är evidensbaserad eller inte. Man tänker att 

oavsett om man har alla möjliga tjusiga teorier och metoder spelar de ingen roll om det inte finns en 

fungerande relation.  

5.2 Hur man tar in metoder 
Detta tema handlade om att skolkuratorerna beskrev att arbetstiden inte räckte till för att kunna hålla 

sig uppdaterade kring metoder och därför används fritiden. Skolkuratorerna beskrev också att 

kuratorträffar kan vara ett sätt att inhämta kunskap om metoder men inget som tagits upp på träffarna.  

5.2.1 Utnyttjar lov för metodutveckling 

Denna kategori beskriver att man förutom sin arbetstid använder sin fritid till att hålla sig uppdaterad 

kring metoder. Man upplever att arbetstiden inte räcker till för att hålla sig uppdaterad samt att man 

vill ha lugn och ro till att inhämta kunskap.  

Vi har påsklov, sportlov, sommarlov och jullov där jag upplever att det finns ett utrymme till att i lugn 

och ro sätta mig ned och läsa böcker. På sommaren har vi exempelvis en bokcirkel där vi läser böcker 

och diskuterar innehållet. Jag upplever att det är ett bra tillfälle till att lära sig mer om metoder än vad 

jag har i det dagliga arbetet. -K1 

5.2.2 Kuratorsträffar kan bidra till metodutveckling 

Denna kategori beskriver att man upplever att kuratorsträffar kan vara ett sätt att införskaffa kunskap 

om metoder och att kuratorsträffarna kan vara ett sätt att etablera kontakter med andra kuratorer. 

Ibland förekommer det att föreläsare bjuds in till kuratorsträffarna och ibland har det hänt att dessa 

föreläsare har informerat om metodanvändning i praktiken.  

Vid kuratorsträffar får man information, arbetsmaterial och förslag på olika utbildningar och kurser som 

kan vara lärorika, men metoder diskuteras inte. Men kuratorsträffarna är ganska fria och jag upplever att 

vi kan välja att ta upp vad vi vill men vi har inte diskuterat metoder. Men jag tror att det finns möjlighet 

till att göra det. – K4 

5.3 Hur kunskapsbehovet upplevs 
Detta tema handlade om att skolkuratorerna beskrev att de använder sig av olika typer av metoder och 

poängterade att kunskap kring metoder behövs för att kunna använda dem i praktiken. De upplevde att 

en avsaknad av kunskap kring metoder kan leda till negativa konsekvenser för den berörde.

 Kuratorerna beskrev att även om det finns en avsaknad av kunskap kring metoder och arbetsgivare 
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som inte uppmuntrar till fortbildning, anser man att det handlar om prioritering, att man tycker att 

eleven går före behovet av fortbildning kring metoder.  

5.3.1 Kunna för att använda 

Denna kategori beskriver att man använder sig av olika typer av metoder såsom samtalsmetoder, 

behandlande metoder och olika metodprogram. Motiverande samtal, KBT, ABC, Sociala berättelser, 

Komet, Project Charlie, Bråka smartare och Mindfulness är metoder som man uppger kan användas 

och har en viss kunskap om. Kategorin beskriver också att man upplever sig vara tämligen isolerad i 

kuratorsyrket. Man framhäver en önskan om att ha kollegor från samma profession för att man vill 

kunna utbyta erfarenheter med varandra kring metoder, speciellt är det av betydelse då man är ny som 

kurator och man upplever en oklarhet kring vilka metoder som finns.  

5.3.2 Metodutveckling prioriteras inte 

Denna kategori beskriver att man anser att fortbildning och kunskapsutveckling kring metoder är 

betydelsefullt i arbetet. Man tycker att man måste ha kunskap om ett flertal metoder, att det inte räcker 

med att kunna en metod. För brist på kunskap kan leda till negativa konsekvenser. 

Ställer man fel frågor till en elev kan det leda till fel åtgärder vilket i sin tur kan få förödande 

konsekvenser för eleven. – K3 

Kategorin beskriver att det finns en önskan kring mer kunskap om samtalsmetoder men man väljer att 

prioritera bort fortbildning för att elever går före.  

Jag tror att arbetet bygger på ett samvete. Om du sitter på ett möte med elevhälsan och du blir nedringd 

av föräldrar, lärare eller att elever skickas till dig, då skriver jag ned cirka 25 elevnamn och då känns det 

i magen att behöva säga till en förälder eller elev att jag inte är tillgänglig förrän om två månader. Då 

upplever jag att det är alldeles för lång tid och man vill hitta ett tidigare datum. Jag tänker att eleven går 

före än att hålla sig uppdaterad kring metoder. -K1 

Kategorin beskriver också att man upplever att fortbildningar inte uppmuntras från arbetsgivaren i den 

utsträckning man hade önskat. Men samtidigt upplever man att fortbildningar handlar om en 

prioriteringsfråga från den egna sidan. Att få tillgång till fortbildning kring metoder är beroende av ens 

egna initiativ. Dock framgår det en upplevelse av en ambivalens till att ta sig an nya metoder som man 

inte är bekväm med. Men man upplever att det krävs mer kunskap för att kunna använda sig av nya 

metoder.  

5.3.3 Annan elevkategori idag 

Denna kategori beskriver att man upplever att arbetet som skolkurator blir svårare med tiden och att 

dagens skola består av en helt annan elevkategori än vad det tidigare varit. Det förekommer bland 

annat elever med nya diagnoser såsom ADHD och att man därför anser att det finns ett behov av en 

utökad kunskapsbas. Man tänker att fortbildning kring metoder och kunskap överlag ses som en 

nödvändighet i arbetet som skolkurator.  

5.4 Nyttan av evidens och vetenskaplig grund 
Detta tema handlade om att skolkuratorerna anser att forskning är en viktig kunskapskälla vad gäller 

metoder och att man upplever att man arbetar i en evidensbaserad praktik. Skolkuratorerna beskriver 
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att utvärderingar och uppföljning av metoder stärker kvaliteten i arbetet. Samtidigt uppger 

skolkuratorerna att de dels inte har tid att göra utvärderingar, man reflekterar inte över om man arbetar 

evidensbaserat och dels beskriver de en viss skepsis gentemot evidensbaserade metoder. 

Skolkuratorerna lyfter även betydelsen av teorier och erfarenhet framför forskning bakom val av 

metoder. 

5.4.1 Det är eftersträvansvärt att arbeta evidensbaserat 

Denna kategori beskriver att skolkuratorerna upplever att forskning är en viktig kunskapsform vad 

gäller metoder. Det finns även en önskan om att få in mer forskning i sitt arbete och man tänker att 

forskning kan användas som ett stöd till varför vissa metoder ska användas och andra inte.  

Jag tänker att det är väl jättebra att veta att man liksom kan ha det i ryggen, att veta att det här är 

någonting som forskning har visat fungerar. – K4 

Denna kategori beskriver också att skolkuratorerna tänker att man arbetar i en evidensbaserad praktik. 

Man anser att det är sunt att ha en samsyn med eleven och föräldern eftersom man tänker att det inte 

bara är ens egna kunskaper och expertis som spelar roll utan även deras önskemål och åsikter. Det 

framgår också att skolkuratorerna anser att det är viktigt att veta vad forskning säger om metoder för 

skulle man endast gå på kollegors erfarenheter som kunskapskälla tänker man att den kollega som man 

vänder sig till kanske inte är uppdaterad med ny forskning kring metoder som i dagsläget har visat sig 

ha bäst effekter. Därför tänker man att det är viktigt att man kollar upp vilken forskning som finns 

bakom metoderna innan man rådgör med kollegor. Samtidigt beskriver skolkuratorerna ett ambivalent 

förhållningssätt till evidensbaserade metoder. Man upplever att man inte kan använda metoder för att 

de är evidensbaserade utan man tänker att valet har att göra med metoders effektivitet och det kan 

utvinnas genom utvärderingar från elever, lärare och föräldrar. Man anser även att trots att metoder 

bygger på forskning intar man ett kritiskt förhållningssätt då man menar att även forskning kan 

motsäga varandra och man tänker att allt ändå handlar om vad man själv tänker kring metoden. Det 

framgår också att man inte tänker om metoder är exakt forskade på och utvärderade utan det räcker 

med att man kikar runt och ser vad som är skrivet om metoden.  

Det är klart att man inte tar en metod som är gjord på 770-talet. Men om det är exakt forskat och 

utvärderat det har jag ingen koll på utan jag brukar gå in på det som är senast skrivet och läsa 

recensioner och alltså kolla vad det är för någonting. För jag tänker att det är uppdaterat och jag kollar 

vilka det är som skrivit och vad det r för människor och det tänker jag är bra nog när jag tar en metod. – 

K2 

Kategorin beskriver också att skolkuratorerna inte kollar upp om de metoder man använder är 

förankrat i forskning. 

Jag använder metoder som exempelvis socialtjänsten använder och jag tar för givet att dom metoderna 

är ”godkända” och att det måste finnas någon typ av evidens bakom dom. – K1 

Man tänker inte heller på vilka metoder som är evidensbaserade och vilka som inte är det. Men man 

tänker att man har koll på vilka metoder som är evidensbaserade och att dessa finns i bakhuvudet, men 

att man ändå blandar metoder och använder de verktyg man har.  
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Om en elev eller förälder behöver min hjälp gör jag först en kartläggning och stämmer av med 

föräldrarna eller eleven som jag uppfattat situationen rätt och om jag uppfattat eleven behov. Utifrån 

föräldrarnas och elevens synpunkter och önskemål letar jag fram lämpliga metoder/insatser som jag 

anser kommer ge bäst resultat men jag har inga tankar direkt på om det har stöd i forskning. – K2 

5.4.2 Erfarenheter och teorier framför forskning 

Denna kategori beskriver att man upplever att det är viktigt att metoder bygger på forskning men man 

tänker sig att inte bara forskning behövs i arbetet som skolkurator. Man framhäver att även erfarenhet 

som kunskapsform vid val av metod är betydelsefullt i yrket som skolkurator. Erfarenhet kan till och 

med upplevas väga tyngre än forskning.  

I detta yrke är erfarenheter otroligt viktigt. Jag vänder mig till kollegor när jag behöver kunskap till 

exempel hur jag för samtal med elever i särskolan eller om jag behöver kunskap kring hur jag ska 

samtala med mindre barn om svåra ämnen. Då kan jag vända mig till andra skolkuratorer som har mer 

erfarenhet i det. – K1 

Kategorin beskriver också att teorier är att föredra framför forskning och att man därför ska anpassa 

ens metoder efter de teorier man besitter. Man tänker också att man skapar en egen metod utifrån de 

teorier man har.  

När man kommer ut i arbetslivet hittar man sitt sätt att arbeta på och lär sig vad som fungerar och då 

tänker man inte på vilka metoder man använder utan jag har teorier. Det blir ett hopkok av teorier som 

sedan blir till en egen metod, min metod. – K5 

5.4.3 Viktigt med utvärderingar 

Denna kategori beskriver att man upplever det vara betydelsefullt med utvärderingar och uppföljning 

av metoder och insatser i ens arbete. Man tänker att det stärker kvaliteten i arbetet. Skolkuratorerna 

uppger att de arbetar evidensbaserat men samtidigt uppger man att man inte använder sig av några 

konkreta utvärderingsmetoder men man tänker att utvärderingar bör ske på ett mer strukturerat sätt och 

man önskar att man gjorde fler. Det framgår att skolkuratorerna inte använder någon konkret 

utvärderingsmetod av insatser och metoder utan man gör en egen bedömning i huvudet eller att man 

genom att fråga elever, lärare och föräldrar rakt ut, eller har man kontinuerliga möten tillsammans med 

dem där man följer upp resultatet av en insats. Man tänker att utvärderingar i form av dessa möten 

bidrar till en öppenhet vilket är något man tror på.  

5.5 Analys 
5.5.1 Avsaknad av reflektion kan skada 

Resultatet i min studie visade att skolkuratorerna beskrev sitt arbete som att man inte tänker så mycket 

på metodanvändning. De beskrev dels att de går på magkänsla i sitt arbetssätt och att man inte 

reflekterar över vilka metoder man använder, dels blandar man metoder och tänker att det är ett sätt 

man arbetar på. Skolkuratorerna beskrev också vikten av att testa nya metoder och att prova sig fram 

samtidigt som man ansåg att det var en utmaning att testa nya metoder på grund av kunskapsbrist. 

Enligt Lars Nordlander (2006) kan ett omedvetet agerande leda till bakslag för den enskilde individen 

i fråga. Enligt honom kan skolkuratorernas avsaknad av reflektion över metodanvändning därmed 

utgöra en fara för den berörde eleven. Enligt Nordlander är det väldigt viktigt att man gör sina 

omedvetna handlingar medvetna vilket kräver rätt verktyg och att man reflekterar över de kunskaper 
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man besitter och hur vi använder dessa kunskaper. Enligt detta tankesätt behöver skolkuratorerna 

reflektera över vilken kunskap de har och vilka metoder man använder eller kan använda sig av för att 

inte eleven ska komma till skada.  

5.5.2 Forskning viktig men dålig koll 

Flertalet studier har gjorts kring betydelsen av att använda vetenskaplig kunskap som 

kunskapsunderlag till valet och användningen av metoder. Kerstin Wigzell (1999, refererad i 

Bergmark, Bergmark & Larsson, 2011), socialstyrelsens dåvarande generaldirektör, uttryckte bland 

annat att det sociala arbetets praktik inte kan bedrivas genom att gå på ”känn” utan att man måste 

knyta an arbetet till en vetenskaplig grund. Lars Nordlander (2006) tar också upp i sin avhandling att 

studier visar att socialarbetare som inte använder sig av forskningsresultat i sitt arbete utgör ett brott 

mot det professionella ansvar som yrkesutövare i arbetet med människor och är ett avsteg från att 

socialarbetares praktik ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det förekommer också 

studier som visar att förespråkare för evidensrörelsen hävdar att om inte det sociala arbetets praktik tar 

hänsyn till forskning vid val av insatser/metoder, finns det en risk att utsatta grupper i samhället får 

sämre och mindre verksamma insatser vilket kan leda till att de utsätts för skada (Bergmark, Bergmark 

& Lundström, 2011). Resultatet i min studie visar att skolkuratorer också tycker att forskning är en 

viktig kunskapskälla vad gäller metoder, som ovan, och att de uttrycker en önskan att få in mer 

forskning i sitt arbete. Man tänker att forskning kan vara ett bra sätt att använda som ett stöd till varför 

vissa metoder ska användas och andra inte. Men samtidigt framgår det att skolkuratorerna upplever sig 

ha dålig koll på vilka metoder som är evidensbaserade och vilka som inte är det. Skolkuratorerna 

beskrev att man kan ta för givet att de metoder man använder är förankrat i forskning men man 

bekräftar det inte genom att kolla upp om det är så. Enligt ovannämnda studier kan skolkuratorernas 

”dåliga koll” på metoders effekter och forskning medföra att enskilda individer utsätts för metoder och 

insatser som inte gynnar dem och kan rent av leda till skada. Skolkuratorernas ”dåliga koll” kan ha att 

göra med att de tänker att det finns en viss skepsis mot evidensbaserade metoder för man tänker att 

även forskning kan motsäga varandra och man tänker att det kan räcka med att man kikar runt och ser 

vad som är skrivet om metoden och att det räcker vid val av metod.  

5.5.3 Erfarenheter bör granskas 

Resultatet i studien visade att skolkuratorerna ansåg att erfarenheter är en viktig kunskapsform vid val 

av metod. De syftade på både egna och kollegors erfarenheter till exempel användes erfarenheter från 

kollegor till att skaffa mer kunskaper om samtalsmetoder. Studier visar även att socialarbetare anser att 

egna och kollegors erfarenheter är den viktigaste kunskapskällan (Nordlander, 2006). Skolkuratorerna 

beskrev även att det kan vara viktigt att kolla upp de erfarenheter de får från kollegor då de kanske inte 

är helt uppdaterade kring metoders effekter. Detta är något som Eraut (1994, refererad i Nordlander, 

2006) lyfter i sin studie att professionella ofta grundar sina handlingar på erfarenheter men ofta 

grundas erfarenheterna på specifika situationer vilket medför risker då man generaliserar den 

erfarenheten. Eraut belyser faran i om professionella använder erfarenheterna på ett oreflekterat sätt. 
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Detta är något som också lyfts av Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) där socialarbetares 

erfarenheter till stor del kommer från stressade arbetsmiljöer där de inte ges utrymme för reflektion 

och utveckling och erfarenheter kan då ses som en felaktig kunskap.  

5.5.4 Upplevelsen av att arbeta i en evidensbaserad praktik 

En evidensbaserad praktik syftar till att en klient ska erbjudas bästa möjliga insats utifrån de problem 

och behov den enskilde har. För att kunna göra det behöver praktikern integrera sin expertis, klientens 

behov och önskningar samt använda sig av bästa tillgängliga evidens (Oscarsson, 2009). En 

förutsättning för att kunna arbeta i en evidensbaserad praktik är att yrkesutövande har kunskap om 

insatser- och metoders effekter som de berörda erbjuds, för om effekterna är okända kan insatserna 

och metoderna vara skadliga för den enskilde (Socialstyrelsen, 2012). Resultatet i min studie visade att 

skolkuratorerna var positivt inställda till en evidensbaserad praktik. Det framgick av skolkuratorernas 

beskrivningar att man upplevde att det är så man arbetar och att man alltid har arbetat i enlighet med 

en evidensbaserad praktik. Man tänker att det är viktigt att det finns en samsyn med berörda parter och 

att man tar hänsyn till elevens önskemål och åsikter. Men skolkuratorerna beskrev också att även fast 

man arbetar på det sättet är det inget man reflekterar över i praktiken till exempel uttrycker K2 att man 

inte har några direkta tankar på om metoderna har stöd i forskning. Enligt Bergmark, Bergmark & 

Lundström (2011) innehåller en evidensbaserad praktik att man som praktiker letar upp bästa möjliga 

kunskapsunderlag (evidens) och sedan intar ett kritiskt förhållningssätt när man granskar det 

kunskapsunderlag man hittat. Det motsäger den syn skolkuratorerna har om att arbeta i en 

evidensbaserad praktik. Denna motsägelsefullhet kan även ha att göra med att det finns en okunskap 

hos skolkuratorerna vad det innebär att arbeta evidensbaserat inom socialt arbete och eventuellt vikten 

av att arbeta evidensbaserat. Att bara gå på magkänsla vid exempelvis samtal med elever, kan innebära 

negativa konsekvenser som motsäger betydelsen av att arbeta med metoder som visar sig ha bäst 

effekter.  

 Enligt Bergmark, Bergmark & Lundström (2011) innefattar en evidensbaserad praktik att inta ett 

aktivt förhållningssätt kring kunskapssökande. Det är av stor vikt att yrkesutövande har kunskap om 

insatser- och metoders effekter för om effekterna är okända kan insatserna och metoderna var skadliga 

för den berörde (Socialstyrelsen, 2012). Resultatet av min studie visar att skolkuratorer använder sig 

av vissa evidensbaserade samtalsmetoder och behandlingsmetoder men också anser man att det finns 

ett behov av mer kunskap kring metoder för att kunna tillämpa dem i praktiken, vilket en 

evidensbaserad praktik kräver. Enligt en undersökning gjord av SOU (2008) kräver en aktiv 

kunskapsanvändning att det ska finnas en ledning som förespråkar för kunskapssökande, anställda bör 

ha en betydande grundutbildning och att det finns tillgång till vidareutbildningar och 

kompetensutveckling samt att anställda har förutsättningar till att ta del av forskning och kollegors 

erfarenheter. Resultatet i min studie visar att skolkuratorerna anser att arbetsgivare inte uppmuntrar till 

fortbildning kring metoder såsom de hade önskat och de beskrev att kunskapsutveckling är beroende 

av ens egna initiativ och att arbetstiden inte räckte till. Skolkuratorerna beskrev att de bland annat 
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använder sin fritid till att inhämta kunskap om metoder som dels berodde på att arbetstiden inte räckte 

till för att kunna hålla sig uppdaterad på arbetsplatsen. Detta är något som hindrar ett arbete i enlighet 

med en evidensbaserad praktik. Det framgår av skolkuratorernas berättelser att deras bristande 

kunskapsutveckling kring metoder egentligen beror på en prioriteringsfråga från deras håll. Bland 

annat anser man att elever går före behovet av fortbildning kring metoder. Det kan vara en förklaring 

till varför skolkuratorer beskriver att man går på känsla i sitt arbete med elever. För enligt 

skolkuratorerna har det tillgång till att diskutera metoder i kuratorsträffar men tar inte tillfället i akt.  

Detta styrks i sin tur av en undersökning Backlund (2007) gjorde som visade att skolkuratorer i 

grundskolan använder två procent av sin arbetstid till kompetensutveckling. Där uppgav skolkuratorer 

att sunt förnuft och känsla är mer vägledande i arbetet än skolverkets styrdokument och skolplaner.  

 Skolkuratorerna i studien tycker att det är viktigt att man gör utvärderingar och uppföljningar av 

metoder och insatser i ens arbete. Man anser att det stärker kvaliteten i det egna arbetet. Men anser 

även att man önskar att det kunde ske på ett mer strukturerat sätt och ibland använder man inget 

konkret utvärderingssätt utan man gör det i huvudet.  

 Utvärdering och uppföljning är ett bestående inslag i arbetet i en evidensbaserad praktik. Svanevie 

(2013) lyfter fram vikten av att göra utvärderingar då EBP är kopplad till yrkesetik och kvalitet i det 

sociala arbetet. Yrkesetiken är bland annat kopplad till professionellas plikt att hjälpa andra och inte 

använda sig av insatser och metoder som kan skada den enskilde. Detta perspektiv visar att 

skolkuratorerna tänker åt rätt håll men att det kan brista i praktiken, vilket kan exempelvis leda till 

olämpliga samtalsmetoder i arbetet med elever.  

 Skolkuratorerna i studien beskriver att man upplever att relationen med eleven är den viktigaste och 

att om man inte har den relationen spelar det ingen roll om den metod man använder är evidensbaserad 

eller inte. Enligt EBP är det också viktigt att man har en relation till klienten då man ska integrera 

dennes åsikter och önskemål vilket skolkuratorerna också upplever. Dock brister det när man anser att 

endast relationen behövs, vilket inte går i linje med deras tanke om att de arbetar i en evidensbaserad 

praktik.
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6 Slutsatser & diskussion 
6.1 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att få en ökad förståelse för hur skolkuratorer tänker kring användningen 

av metoder i det skolkurativa arbetet. Studiens första frågeställning var: Vilka metoder använder de 

intervjuade skolkuratorerna i sitt arbete? Resultatet i min studie visar att skolkuratorer använder sig 

av olika typer av metoder såsom samtalsmetoder, behandlande metoder och metodproram. De uppgav 

bland annat att de använder MI, KBT, ABC och Sociala berättelser. Studien visar dock att trots att de 

uppger sig använda dessa metoder i sitt arbete tillämpar man dem på ett oreflekterat sätt. Det framgår 

att skolkuratorerna går på magkänsla i deras arbetssätt, att man blandar metoder och prövar sig fram 

utan att reflektera över metoders effekter vilket enligt studier kan leda till negativa konsekvenser för 

den berörde. 

 Studiens andra frågeställning var: Hur ser skolkuratorer på kunskapskällor vid val av metod? 

Resultatet i studien visar att man som skolkurator tycker att forskning och erfarenhet är två viktiga 

kunskapskällor vid val av metod. Man tycker att forskningen kan vara bra när man argumenterar för 

att använda en viss metod. Men samtidigt har man dålig koll på vilka metoder som är evidensbaserade 

och vilka som inte är det. Vissa metoder tar man för givet är förankrade i forskning men man kollar 

inte upp om det stämmer. Detta motsäger deras berättelser att man tycker det är eftersträvansvärt att 

arbeta enligt EBP och att det är så man arbetar, men det framkommer inte i praktiken. Dels uppger 

man en brist på reflektion över vilka metoder man använder och man gör heller inga efterforskningar 

om metoders evidens, vilket är två inslag i arbetet i en evidensbaserad praktik. Studiens resultat visade 

även att skolkuratorerna tyckte att erfarenhet som kunskapskälla var betydelsefullt, både ens egna 

erfarenheter och kollegors. Det framgick även att metoder kan väljas utifrån känsla, vad som låter 

rimligt och att till exempel vid samtal ska metoder bara sitta i kroppen.  Studiens tredje 

frågeställning löd: Hur ser skolkuratorer på behovet av fortbildning kring metoder i sitt arbete? 

Studiens resultat visade att skolkuratorerna tyckte att de behövde mer kunskap om metoder i sitt 

arbete, och tyckte därför att fortbildning var viktigt. Dock förekom inte den uppmuntran från 

arbetsgivare kring kompetensutveckling såsom de hade önskat och de upplevde även att arbetstiden 

inte räckte till för att kunna hålla sig uppdaterade. Trots detta ansåg man att det handlade om en 

prioriteringsfråga det vill säga man ansåg att elever gick före kunskapsutveckling kring metoder. 

Exempelvis berättade en av skolkuratorerna att det skolkurativa arbetet bygger på ett samvete och 

menar på att elever går före att hålla sig uppdaterade kring metoder. Detta motsätter deras upplevelser 

av att arbeta i en evidensbaserad praktik då en förutsättning bland annat är att man behöver hålla sig 

uppdaterade kring metoder för att veta att man använder sig av rätt metod och det gör man genom att 

undersöka vilka effekter metoderna har.  

6.2 Diskussion 
Metoder inom socialt arbete verkar vara ett relativt färskt forskningsområde. Av det material jag tagit 

del av under tiden jag genomfört denna studie har det visat sig främst inom socialtjänsten som 
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undersökningar har genomförts kring anställdas metodanvändning och att på senare år har 

socialtjänsten rört sig i en riktning mot en evidensbaserad praktik. Jag upptäckte ganska snabbt att 

forskningen kring skolkuratoryrket är begränsad och endast ett fåtal studier har berört deras 

kunskapsutveckling och arbetssätt vilket jag tyckte var ytterst märkligt då rådande riktlinjer och 

policys om skolkuratorers arbete ställer krav på att de ska ha kompetens inom ett flertal 

ämnesområden och där kunskap om metoder och metodanvändning är en nödvändig förutsättning för 

att de ska kunna utföra de kuratorsspecifika arbetsuppgifter som ett led i att möta elever och skolans 

behov. Därför blev jag genast nyfiken på skolkuratorers förhållningssätt/tankar kring användningen av 

metoder i deras arbete. Resultatet av studien visade att skolkuratorerna använder olika typer av 

metoder i sitt arbete, dels samtalsmetoder men också behandlande metoder. Det framgick även att man 

ansåg att man arbetade i enlighet med en evidensbaserad praktik vilket inte överensstämde med deras 

berättelser kring hur man tänkte kring ens egen metodanvändning. Det framgick att skolkuratorerna 

gick mycket på sin magkänsla i arbetet och att man blandade metoder utan att ha kunskap kring 

metoders effekter då man berättade att man inte höll sig uppdaterad kring metoders effekter. 

Anledningen till det var att man uppgav att fortbildning prioriterades bort av dem själva dels på grund 

av hög arbetsbelastning och att man hade synen att elever gick före kunskapsutveckling kring metoder. 

Dels tyckte det att uppmuntran kring fortbildning var låg från deras arbetsgivare i förhållande till vad 

de hade önskat. Jag ställer mig då frågan om hur denna okunskap kring arbetsmetoder får för 

konsekvenser för den enskilda eleven och hur kommer det sig att man tycker att man arbetar i en 

evidensbaserad praktik när det inte framgår i praktiken. Att tänka i banor av att inte hinna med 

kunskapsutveckling på grund av att ”elever går före” är ett farligt tankesätt då kunskapsutveckling 

bidrar till att elever ska få så bra hjälp som möjligt och att inte veta effekterna av de metoder man 

använder kan leda till fel åtgärder, vilket kan göra mer skada än nytta för eleven. Skolan har en 

skyldighet att se till att elever ska få den hjälp som behövs för att utvecklas i rätt riktning, men om 

skolkuratorerna inte har koll på vilka metoder som lämpar sig för att hjälpa de enskilda eleverna, kan 

denna okunskap leda till att elevens utveckling stannar eller rent av går bakåt. Det är ett farligt sätt att 

arbeta på. Då skolkuratorerna uppgav att de använder sig av evidensbaserade metoder såsom KBT, 

som är en behandlande metod, men samtidigt uppger man att man har dålig koll på metoders effekter 

undrar jag om de verkligen använder metoderna på rätt sätt och situation. Jag tycker att detta är ett 

farligt sätt att tänka kring och använda sig av metoder, och kan man verkligen säga att man använder 

metoder när man uppger att man går på magkänsla, man blandar och man gör om metoder? Jag anser 

att kunskapsutveckling bör finnas i kuratorernas eget intresse men samtidigt borde det vara 

arbetsgivarens skyldighet att se till att skolkuratorer ges möjlighet till att utveckla sina kompetenser då 

skolan strävar efter att stödja elevernas utveckling. Det framgår även i resultatet av studien att 

uppföljning kring metoder är viktigt och att skolkuratorerna till viss del utför det i praktiken i form av 

möten och samtal med berörda parter, men är denna uppföljning tillräcklig för att metoder och insatser 

ska bygga på en god kvalitet? Av studien framgår det att man tycker att det är viktigt med utvärdering 
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och uppföljning men att det inte finns något systematiskt kvalitetsarbete i och med att väldigt lite av 

deras arbete dokumenteras finns det ingen transparens i deras metodanvändning vilket gör att eleven 

inte är skyddad. Jag anser att det bör finnas ett systematiskt kvalitetsarbete för att det också är viktigt 

för utvecklingen av deras arbetssätt genom att man dokumenterar vad som fungerar bra och inte bra i 

samtal med elever. Det behövs för att nå bättre resultat vilket är riktat till arbetsgivaren. Det måste 

också finnas en vision för elevhälsan på skolan och i kommunen vad de ska uppnå och hur det ska nå 

dit. Med systematiskt kvalitetsarbete skulle arbetet synliggöras för alla. Därmed mer fokus på vad som 

behöver utvecklas och vad som saknas i form av utbildning eller kunskap kring olika typer av 

metoder.  

 Studiens resultat visar att alla har tillgång till kuratorsträffar där majoriteten av dem deltar men det 

har inte diskuterats eller reflekterats över metoder vilket får mig att undra hur intresset egentligen ser 

ut kring kunskap om och användningen av metoder. Vad anser skolkuratorer är viktigare än att 

reflektera över metoder då det är en stor del av deras arbete och där det föreligger ett kunskapsbehov.  

6.3 Framtida forskning  
Då det framkommer av studiens resultat att kunskapsutveckling kring skolkuratorers metodanvändning 

är bristfällig, vore det intressant att undersöka hur deras arbetsgivare tänker kring skolkuratorns arbete 

och om det föreligger ett behov av kunskapsutveckling kring deras metodanvändning. Jag anser även 

att det finns ett behov av att veta från deras sida vems ansvar det är att skolkuratorer ska hålla sig 

uppdaterad kring metoder och hur de ser på kvaliteten i deras arbete.  

 Då socialtjänstens arbete rör sig mer mot en evidensbaserad praktik hade det varit intressant att ta 

reda på hur både skolkuratorer och arbetsgivare ser på att det skolkurativa arbetet skulle röra sig mer åt 

en evidensbaserad praktik. Det framgår av studien att samtliga skolkuratorer anser att forskning är en 

viktig kunskapskälla men det hade varit intressant att utveckla det genom att i en mer omfattande 

studie intervjua fler skolkuratorer. Kan också vara intressant att ta reda på om intresset och arbetssättet 

mot EBP skiljer sig mellan olika kommuner i Sverige.
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Bilaga a 

Förfrågan och informationsbrev till skolkuratorer om att delta i en 

intervjustudie om skolkuratorers tankar kring metodanvändning.  

Skolkuratorers tankar kring användningen av metoder.  

Jag heter Johanna Myrström och går på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. 

Som en del av min utbildning skriver jag en uppsats som handlar om skolkuratorers metodanvändning. 

Studien kommer därför bygga på intervjumaterial från skolkuratorer i grundskolan/gymnasiet. 

Intervjuerna kommer genomföras under perioden v.13-16 2017.  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur skolkuratorer tänker kring användningen av 

metoder i det skolkurativa arbetet. 

Intervjun kommer att ta ca en timme och kommer att spelas in, detta för att jag ska kunna återge din 

berättelse på ett korrekt sätt. Jag kommer inte att använda intervjumaterialet till något annat ändamål 

än vad min undersökning syftar till. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. Det 

insamlade materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Jag kommer att avidentifiera 

namn, skola och kommun innan jag publicerar uppsatsen samt dina personuppgifter kommer vara 

konfidentiella.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Studiens resultat kommer att 

presenteras muntligt i seminarium tillsammans med andra studenter vid skolan samt i form av en 

uppsats.  

Jag uppskattar att du vill delta och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Din medverkan 

gör det möjligt för mig att skriva min uppsats.  

Du är välkommen att kontakta mig eller min handledare om du har några funderingar. Jag ser fram 

emot att få träffa dig och hoppas på en givande intervju.   

Johanna Myrström    070-2995362  Johannamyrstrom@hotmail.com  

Handledare: Magnus Karlsson         Magnus.karlsson@esh.se 

Med vänlig hälsning

mailto:Johannamyrstrom@hotmail.com
mailto:Magnus.karlsson@esh.se


 

 

Bilaga b 

Intervjufrågor skolkuratorer 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

Antal elever/skolor finns inom ditt arbetsområde? 

Vad är dina arbetsuppgifter?   

 

Skolkuratorns metodanvändning 

Hur ser du på användningen av metoder i ditt arbete?  

Vilka metoder använder du för att hantera de problem du möter i skolan? 

Hur går du tillväga när du väljer ut metoder?  

Vilka kunskapskällor utgår du ifrån när det gäller val av metod?  

Finns det något samarbete med andra aktörer (arbetskollegor, andra kuratorer m.m.) för vilka metoder 

som kan vara lämpliga att använda? Om ja, hur kan det samarbetet se ut? 

Hur bedömer du metoders kvalitet/resultat i det skolkurativa arbetet? (På vilket sätt följs era metoder 

upp?) 

Hur ser du på en evidensbaserad praktik i ditt skolkurativa arbete? 

 

Fortbildning 

Hur håller du dig uppdaterad kring metoder? 

Hur tillhandahålls kunskapsutveckling i ditt skolkurativa arbete på din arbetsplats? 

Hur ser du på inställningen att föra det sociala arbetet närmare vetenskap och i den mån det är möjligt 

att tillämpa evidensbaserade metoder i ditt arbete? 

 

Avslutningsfråga 

Har du något som du vill tillägga? 

 

 

 

  


