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- en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan

Enradig underrubrik här

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet bedriver ett forskningsprojekt
för att beskriva skolkuratorns samtalspraktik och att analysera vad som
karaktäriserar den med avseende på förutsättningar, innehåll och utfall.

Projektet har för avsikt att besvara följande frågor:

Vi söker dig som vill bistå oss i vår forskning!

•

Vilken roll och funktion upplever skolkuratorer att deras
samtalspraktik har i förhållande till skolans mål och den
enskilda eleven? Vilka är de faktorer som mest påverkar
kvalitet och utfall inom ramen för samtalspraktiken?

För att kunna medverka i projektet behöver du vara:
• Examinerad socionom
• Verksam i kommunal grundskola

•

Vad karaktäriserar samtalspraktiken i fråga om initiering,
ärendetyp, elevkaraktäristika, innehåll och avslut, och vilka
repertoarer av psykosociala insatser är det som används?

Vi kommer behöva personer med ovanstående kvalifikationer
och med variation av år i yrket (färre och fler) samt
yrkesverksamma personer med vidareutbildning.

•

Hur upplever och beskriver elever samtalskontakt med
kurator – vad underlättar/hjälper och vad potentiellt
försvårar?

• Har du grundläggande psykoterapiutbildning (fd. Steg-1) är
vi extra angelägna att få kontakt med dig.

Projektet är tredelat och inriktat på följande delar:

Fokusgruppintervjuer om
skolkuratorns roll och funktion i
samtalskontakten med enskilda
elever

Protokollstudie om
skolkuratorns
samtalspraktik i
skolan: motiv till
kontakt och
intervention

Intervjustudie om
elevers erfarenheter
av samtalskontakt
med kurator:
samtalspraktikens roll
och funktion för elever

Projektet pågår under perioden 2018-2025. För mer information om projektet se ”Informationsbrev”.
Datainsamling sker under 2019-2020.
Vi kommer besöka orterna Umeå, Östersund, Stockholm och Göteborg för att träffa er skolkuratorer som
vill medverka i studien.
För er som vill medverka, men behöver resa till någon av de angivna orterna kan viss
kompensation/reseersättning utgå.
För övrigt ges ingen ekonomisk kompensation för medverkan i projektet.
Varmt välkommen med din anmälan om att önska delta i projektet eller om du har frågor kring projektet.
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