”Okänd praktik – en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den
svenska grundskolan”.

Information
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du
information om projektet och om vad det innebär att delta.
Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?
Att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige är väl känt. Det är också tydligt
hur skolan fungerar som en nyckelaktör i arbetet med att förebygga, upptäcka, utreda och
åtgärda barns och ungas ohälsa. Skolkuratorn, den profession i skolan som specifikt inriktar sig
på det psykosociala området, är en central profession i detta arbete men precis som andra
kuratorsprofessioner är den i liten utsträckning studerad. Hur skolkuratorer i Sverige bedriver
sitt arbete med enskilda elever är därför till stor del okänt. Syftet med föreliggande projekt är
att beskriva skolkuratorns samtalspraktik och att analysera vad som karaktäriserar den med
avseende på förutsättningar, innehåll och utfall. Projektet kommer att systematisera både
kuratorer och elevers personliga erfarenheter, men även innefatta kartläggning och analys av
konkreta ärenden. Med samtalspraktik avses här de professionella samtal kuratorn har med
enskilda elever och deras närstående, men även de omständigheter om har direkt påverkan på
samtalen, som hur en kontakt initieras eller vilka andra professioner som är inblandade.
Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den
organisation som är ansvarig för studien.
Du har blivit tillfrågad om att delta i studien då vi administrerat ut förfrågning till rektorer,
samordnare och annan berörd ansvarig person på kommunen där du är verksam som
skolkurator. Vi har också spridit informationen via andra kanaler. För att bli aktuell att delta i
studien skall du vara utbildad/examinerad socionom och vara yrkesverksam i kommunal
grundskola som skolkurator.
Hur går studien till?
Projektet omfattar tre delstudier där olika metoder och datakällor används.
1. Fokusgruppintervjuer om skolkuratorns roll och funktion i samtalskontakten med
enskilda elever
Till delstudien kommer en grupp om cirka 20 skolkuratorer inom grundskolan rekryteras för att
delta i fyra fokusgruppintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna fokuserar på teman som rör
övergripande erfarenhet av den skolkurativa samtalspraktiken: hur samtalskontakt med enskilda
elever initieras; typiska ärenden, ärendegångar och interventioner; erfarenheter av svårigheter
och möjligheter i samtalskontakter; erfarenheter av samverkan med andra aktörer.
1

”Okänd praktik – en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den
svenska grundskolan”.
2. Protokollstudie om skolkuratorns samtalspraktik i skolan: motiv till kontakt och
intervention
Delstudien är en protokollbaserad undersökning. För att ta del av vad som sker i samtalen
kommer skolkuratorn (samma kuratorer som ovan) fylla i ett protokoll för de 10 första enskilda
samtal de har med elever en vanlig arbetsvecka eller avgränsad tidsperiod. Protokollen, som
kommer att vara avidentifierade, utformas baserat på fynd i delstudie 1 och i samråd med
deltagarna men kommer täcka teman som:
•
•
•
•
•
•
•
•

elevens kön, ålder, etnicitet
hur ärendet initieras
motiv till kuratorskontakt
hur eleven presenterar sina problem
planerad eller genomförd intervention
samverkan med andra aktörer
hur kuratorn värderar ärendets svårighetsgrad
om insatsen inte värderas som optimal, vad fattas?

3. Intervjustudie om elevers erfarenheter
samtalspraktikens roll och funktion för elever

av

samtalskontakt

med

kurator:

Skolkuratorerna som deltar i delstudie ett och två kommer sprida informationsmaterial om
studien (affischer, flyers) på sina respektive skolor men inte aktivt kontakta enskilda elever i
rekryteringssyfte. Eleverna som rekryteras går i årskurs nio med erfarenhet av enskilda samtal
med skolkurator. Eleven skall ha fyllt 15 år. Eleverna kommer få berätta om sina erfarenheter
av skolkuratorskontakt med fokus på vad som varit hjälpande för dem och vad som potentiellt
varit försvårande. Intervjuerna fokuserar på kuratorns insats och bidrag till elevernas
utveckling, snarare än på eleverna själva, och kommer även kunna ge uppslag till hur kuratorns
roll och funktion kan utvecklas.
Möjliga följder och risker med att delta i studien
Studien har genomgått etikprövning och kommer att följa de etiska riktlinjer som omger
samhällsvetenskaplig forskning. Alla uppgifter kommer anonymiseras, systematiseras och
presenteras på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera forskningsdeltagarna. Du har rätt
att när som helst avbryta ditt deltagande.
Vad händer med mina uppgifter?
Projektet kommer, i delstudie 1 - fokusgruppsintervju, att samla in och registrera information
om din profession och ditt arbete. Intervjuerna kommer att spelas in. Dessa inspelningar
transkriberas. Projektets delstudie 2 kommer innefatta sessionsprotokoll med avidentifierad
information från ett antal elevsamtal. Projektets delstudie 3 består av intervjuer, vilka spelas in
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och transkriberas. Allt material från alla delstudierna kommer att förvaras säkert och behandlas
så att inga obehöriga kan ta del av det.
Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har
du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov
få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen
av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Sara
Lilliehorn, Umeå universitet, sara.lilliehorn@umu.se. Dataskyddsombud nås på pulo@umu.se.
Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Hur får jag information om resultatet av studien?
Du kommer ges möjlighet att få ta del av projektets resultat genom distribuering av delstudierna
så snart de är färdigställda. Detta under förutsättning att du godkänner registrering av ditt namn
och mejl enligt GDPR.
Försäkring och ersättning
Ingen ekonomisk ersättning utgår. I de fall då du behöver resa till den ort där
fokusgruppsintervjun (delstudie 1) skall äga rum kan reseersättning ges.
Deltagande
Vi ser fram mot att höra från dig och behöver ditt deltagande.
Anmälan om deltagande sker via mejl till Maria Kjellgren (maria.kjellgren@umu.se).
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du vill
avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).
Ansvariga för studien
Ansvarig för studien är:
Urban Markström, Professor, Umeå universitet. urban.markström@umu.se
Sara Lilliehorn, Lektor, Umeå universitet. sara.lilliehorn@umu.se
Maria Kjellgren, Doktorand, Umeå universitet. maria.kjellgren@umu.se
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