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Sammanfattning 

Studier visar att stödsamtalet kan ses som otydligt och tycks sakna en bestämd utformning. 

Syftet med denna studie var därför att undersöka vad stödsamtal innebär för skolkuratorer 

som arbetar på högstadium samt hur de tillämpar stödsamtal i praktiken. Studiens insamlade 

data baseras på kvalitativa intervjuer med sex skolkuratorer. Det insamlade datamaterialet 

analyserades mot bakgrund av en teoretisk tolkningsram bestående av perspektiv på 

stödsamtal, samtalsfärdigheter samt verktyg och metoder tillämpbara i samtal. Datamaterialet 

analyserades även mot tidigare forskning. Studiens resultat visar att stödsamtal ses som 

otydligt och icke-behandlande samt att stödsamtalet uppfattas som ett hantverk. Stödsamtalet 

ses även som flexibelt och utformningen anpassas utifrån elevens behov och dennes situation. 

Framträdande var vikten av en samtalsstruktur, allians med eleven samt skolkuratorns 

förhållningssätt i stödsamtalet. Studiens resultat påvisar även att motiverande samtal är en 

metod som används samt att skolkuratorerna tillämpar ett integrerat arbetssätt i stödsamtalet.  

 

 

Nyckelord: Stödsamtal, skolkurator, samtalsutformning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract  

The aim of this study was to examine what counselling means to school counselors who work 

at lower secondary schools and how they use counselling in their practice. The collected data 

is based on qualitative interviews with six school counselors. The data was analyzed towards 

a theoretical framework consisting of perspectives of counselling, counselling skills as well as 

tools and methods which can be used in conversations. The data was also analyzed towards 

previous research. The result shows that counselling is seen as unclear, a non-treatment 

method and counselling apprehends as a handicraft. The counselling is flexible and the design 

can be adapted to the pupils needs and situation. It’s important with a structure in 

conversations, the alliance with the pupil and the school counselors approach in counselling. 

The result also shows that motivational interviewing is used and that the school counselors is 

using an integrated work procedure in counselling.  

 

 

Keywords: Counselling, school counselor, counselling design 
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1. INLEDNING  

 

Stödsamtal är något som tillämpas av socialarbetare i allmänhet och av skolkuratorer i 

synnerhet, men begreppet stödsamtal tycks inte ha någon tydlig innebörd eller fastställt 

innehåll. Vårt intresse för stödsamtal väcktes då vi pratade med yrkesverksamma 

socialarbetare under vår verksamhetsförlagda del av socionomutbildningen samt att vi blev 

inspirerade av en lärare. Vi fann det intressant att undersöka stödsamtal eftersom de förstås 

olika och ges en vid tolkning. Intresset att undersöka skolkuratorer på högstadium väcktes då 

vi anser att högstadieelever genomgår en stor utveckling under denna period i livet och 

därmed kan ha ett stort behov av stöd från en skolkurator. 

 

1.1. Bakgrund 

Stödsamtalet beskrivs som svårdefinierat och skildras som det som äger rum när en individ 

söker samt erhåller verbalt och anpassat stöd för ett eller flera personliga problem (Von 

Braun, 2010). Flertalet olika professioner tillämpar stödsamtal i sitt arbete och syfte samt mål 

för dessa stödsamtal kan variera (Ljunggren, 2017). Vidare argumenterar författaren för att 

det finns en kunskapslucka gällande beskrivande litteratur för stödsamtal. Det saknas till stor 

del litteratur avseende tillvägagångssätt för utformningen av stödsamtal och Ljunggren själv 

har fått använda sig av inneboende färdigheter och förvärvad kunskap i det praktiska 

utövandet. Vidare skriver författaren att då det saknas konkreta tillvägagångssätt gällande 

stödsamtalets utformning får samtalsledaren förhålla sig till sin klient, sig själv och sina 

allmänna samtalsfärdigheter (Ljunggren, 2017). Von Braun (2010) menar att då det inte finns 

någon klar definition av stödsamtal kan man fråga sig; hur vet samtalsledaren att denne utövar 

stödsamtal i sitt arbete? 

 

I 2 kap § 25 Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs målen för elevhälsan och att elevhälsans 

arbete framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt omfatta medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till ett antal 

olika professioner inom elevhälsan. Enligt nationalencyklopedin (u.å.) innefattar elevhälsan 

ett team av läkare, psykolog, skolsköterska och kurator som genom insatser ska stödja elevens 

utveckling, lärande och hälsa. Socialstyrelsen (2011) beskriver att skolkuratorer arbetar med 

barn och ungas psykiska ohälsa genom insatser som exempelvis samtal. Ljunggren (2017) 
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beskriver att kuratorer som är verksamma inom elevhälsan tillämpar stödsamtal i sitt dagliga 

arbete. En svensk studie av Ek, Eriksson och Schnelzer (2015) visar att stödsamtal inom barn- 

och ungdomspsykiatrin inte kan utgå från en gemensam mall, eftersom mötet med patienten 

måste utgå från patientens nuvarande situation. Av studien framkommer vidare att kuratorer 

inom barn- och ungdomspsykiatrin behöver vara kreativa och flexibla i mötet med patienter. 

Ett sätt att tillämpa detta kreativa och flexibla förhållningssätt på är genom att kombinera livs- 

och yrkeserfarenheter. På detta sätt utvecklas stödsamtalet genom situationsanpassade 

erfarenheter som kan användas i senare möten. 

 

Ovan presenterade studier och perspektiv på stödsamtal indikerar att det är oklart vad 

stödsamtal är och att dessa kan utformas på så många olika sätt utifrån individ och situation. 

Det är otydligt eftersom det saknas en entydig definition av stödsamtal samt att det inte finns 

direkta förklaringar för stödsamtalets utformning. Vi uppfattar att det finns en kunskapslucka 

gällande forskning om stödsamtalets utformning utifrån skolkuratorers perspektiv. Utifrån 

detta vill vi undersöka skolkuratorers uppfattning om och tillämpning av stödsamtalet i sin 

praktik. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad stödsamtal innebär för skolkuratorer som arbetar på 

högstadium samt hur de tillämpar stödsamtal i praktiken. 

 

Dessa är studiens övergripande frågeställningar: 

1. Vad innebär stödsamtal för skolkuratorer? 

2. Hur och när tillämpar skolkuratorer stödsamtal? 

3. Vilka kunskaper/färdigheter använder sig skolkuratorer av i tillämpandet av 

stödsamtal? 

 

 

 



8 

2. TIDIGARE FORSKNING  

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. De valda studierna är relevanta för området då 

de berör stödsamtalet, skolkuratorns arbete i skolan och samtalsmetoden motiverande samtal. 

Den forskning som skildras i kommande kapitel kan anknytas till en svensk kontext (Isaksson 

& Sjöström, 2017; Ek et al., 2015), en australiensisk kontext (Lee, 2012) och en brittisk 

kontext (Dix, 2016; Rollnick, Butler, Kinnersley, Gregory & Mash, 2010). 

 

2.1 Forskning gällande stödsamtal 

I en studie gjord i Sverige av Ek et al. (2015) har man undersökt vad kuratorer inom Barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP) beskriver att de gör i praktiken när de har stödsamtal med 

patienter och anhöriga. Författarna argumenterar för att det är svårt att klargöra 

utgångspunkterna och användningen av stödsamtalet, både teoretiskt och praktiskt. I studien 

presenterar Ek et al. (2015) också att stödsamtal enligt Socialstyrelsen innefattas i 

åtgärdsgruppen för psykologisk och psykosocial behandling. Stödsamtalet syftar till att lösa 

eller lindra svårigheter och problem som uppkommer mellan det dagliga livet och en individs 

aktuella funktionstillstånd. Utveckling av individens psykiska hälsa och lindring av symptom 

beskrivs som målet med stödsamtalet.  

 

I studien som genomfördes av Ek et al. (2015) intervjuades elva stycken kuratorer på en BUP-

klinik i Västsverige. Studiens resultat påvisar att det under ett stödsamtal krävs en kreativitet 

och flexibilitet hos kuratorerna. Detta då kuratorerna menar att ett stödsamtal inte kan utgå 

från en standardiserad mall eftersom det måste individanpassas utifrån patientens situation. 

Kuratorerna beskrivs använda icke-styrande och öppna frågor, detta görs för att utforska 

patientens problem. Det här sättet att ställa frågor på är en del av en grundläggande 

samtalsmetodik, vilket ställer höga krav på hantverksskicklighet (Ek et al., 2015). Vidare 

skriver Ek et al. (2015) att studiens resultat visar att de intervjuade kuratorerna menar att 

kuratorn behöver arbeta med sitt kroppsspråk för att förmedla acceptans, närvaro och empati 

till patienten och dennes anhöriga. Kuratorerna använder sig även av sina arbets- och 

livserfarenheter i stödsamtalet. Detta är unikt för kuratorn i jämförelse med andra 

professioner. Resultatet visar likaså att kuratorn skapar förtroende och tillit i mötet med 

patient och anhöriga.  
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2.2 Forskning gällande skolsocialt arbete 

I en svensk studie av Isaksson & Sjöström (2017) har man undersökt hur teorier inom socialt 

arbete tillämpas i skolkuratorers praktik. I studien ville man undersöka hur socialarbetare i 

skolan relaterar till specifika metoder och en evidensbaserad praktik. Man ville även se i 

vilken utsträckning deras beskrivningar av sitt praktiska arbete kunde fångas utifrån fyra 

perspektiv inom socialt arbete: systemteori, uppgiftscentrerat, empowerment samt 

antiförtryckande. Resultatet visar att de intervjuade till stor del grundar sin kunskapsbas på 

olika teorier inom socialt arbete. Det mest frekventa perspektivet som användes av 

skolkuratorerna i deras arbete var enligt studiens resultat systemteori. Isaksson och Sjöström 

(2017) redogör även för att skolkuratorerna bedömer specifika och evidensbaserade metoder 

som mindre värdefulla i sitt arbete samt att de vanligtvis inte tillämpade tekniker utifrån 

bestämda manualer. Detta kan liknas vid resultatet från studien av Ek et al. (2015) som visar 

att kuratorer på BUP inte utgår från en standardiserad mall gällande sina stödsamtal.  

 

I en australiensisk studie av Lee (2012) undersökte man skolkuratorers anställning och 

arbetsförhållanden i skolan, beskrev deras roll och arbetsuppgifter samt identifierade hinder 

och problem de stött på i sitt arbete. I likhet med studien av Isaksson och Sjöström (2017) 

som påvisade systemteorins betydelse för skolkuratorer i deras arbete redogör även Lee 

(2012) i sitt resultat att skolkuratorerna till stor del tillämpar ett systemperspektiv och därmed 

tar hänsyn till elevernas omgivande sociala miljö. Lees (2012) studie visade också att 

skolkuratorerna utför varierande arbetsuppgifter, men att de till största delen ägnade sig åt 

stödsamtal med ett genomsnitt på nio timmar per vecka.  

 

2.3 Forskning gällande motiverande samtal 

I en studie utförd i Storbritannien av Dix (2016) redogörs för att användandet av motiverande 

samtal (MI) ökar inom ett stort antal områden i socialt arbete. Motiverande samtal beskrivs 

som en kommunikation som präglas av en samarbetsvillig och målorienterad stil samt som 

riktar en speciell uppmärksamhet till förändringsprat. I studien av Dix (2016) tillämpades MI-

andan i samtal, exempelvis genom att visa empati, bekräfta studenten och ställa öppna frågor 

samt tillämpa frågor utifrån skalor. Studien visar att tillämpningen av MI-andan i kombination 

med verktyg och tekniker lånade från personcentrerad rådgivning kan vara användbart vid 

olika förfaranden.  
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Rollnick, Butler, Kinnersley, Gregory och Mash (2010) menar att motiverande samtal kan 

tillämpas i vilken situation som helst som syftar till förändring. I MI använder man ett 

guidande tillvägagångssätt för att engagera patienten samt framhäva dennes styrkor och 

längtan efter förändring. För att tillämpa ett guidande tillvägagångssätt nämner Rollnick et al. 

(2010) tre centrala tekniker. Den första är att ställa öppna frågor för att få patienten att börja 

reflektera hur och varför de är i behov av förändring. Den andra centrala tekniken är att lyssna 

för att förstå patientens upplevelse och för att fånga redogörelsen kan man använda sig av 

kortare sammanfattningar. Slutligen nämns att be om tillåtelse att få informera.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Av genomgången forskning framkommer att det finns otillräckligt med tidigare forskning 

rörande de separata områdena stödsamtal och skolkuratorns arbete, både nationellt och 

internationellt. Tidigare forskning rörande skolkuratorns arbete i kombination med stödsamtal 

saknas. Det närmsta fynd vi gjort avseende tidigare forskning på vårt valda 

undersökningsområdet är studien om kuratorers utgångspunkter och användning av 

stödsamtal inom barn- och ungdomspsykiatrin.  
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3. TEORETISK TOLKNINGSRAM 

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, vilket är teorier om stödsamtal 

och dess utformning. Till viss del består den teoretiska tolkningsramen också av teori gällande 

motiverande samtal. Då det saknas entydiga teorier och samtalsmodeller för stödsamtal har vi 

valt att skapa ett teoretiskt ramverk som består av flertalet olika perspektiv och teorier 

hämtade ur litteratur. 

 

3.1 Perspektiv på stödsamtal 

Det är svårt att definiera begreppet stödsamtal och stödsamtalet kan tillämpas vid många olika 

situationer och kan praktiskt utformas på många sätt. Von Brauns (2010) beskrivning av vad 

stödsamtal innebär är när en person söker samt får passande verbalt stöd för ett eller flera 

problem. Ljunggren (2017) skriver att många yrkesverksamma uppfattar stödsamtal som 

något odefinierbart och diffust och att stödsamtal oftast beskrivs med termer gällande vad det 

inte är. Författaren skriver att stödsamtal alltid rör möten mellan två individer (oftast två 

personer som möts fysiskt) då klienten har sökt hjälp hos den professionella. Larsson (2010) 

beskriver en rad olika definitioner av begreppet stödsamtal och en förklaring av stödsamtalet 

är att det sker när en professionell lyssnare utforskar ett problem som en klient har genom ett 

förtroligt samtal. En annan definition som beskrivs är att stödsamtalet innebär en relation där 

samtalsledaren grundar sitt agerande utifrån en kunskapsgrund av psykologiska teorier samt 

har ett klientfokus. Vidare beskriver författaren en tredje definition som menar att stödsamtal 

sker när klienten har ett problem, söker hjälp för detta och ingår en relation med 

samtalsledaren som syftar till att tala om det föreliggande problemet. Larsson (2010) menar 

att vissa forskare hänvisar till att det finns en skillnad mellan stödsamtal och terapi, medan 

vissa forskare anser att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan stödsamtal och 

terapeutisk behandling. Författaren redogör dock för att en viss skillnad mellan stödsamtal 

och terapi är att stödsamtal oftast innebär att utvecklingsproblem i livet relaterade till 

psykosociala frågor ska lösas, medan terapi ofta handlar om att bearbeta svåra psykologiska 

problem som exempelvis depression. Ljunggren (2017) menar att stödsamtal ofta ses som 

okvalificerat och som icke-behandlande. Författaren hävdar att den slutsatsen är felaktig och 

att stödsamtal är en tydlig, kvalificerad, förebyggande och behandlande metod inom den 

förebyggande hälsovården. 
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Ett stödsamtal kan äga rum då en person beslutar sig för att gå i samtal hos en samtalsledare 

eller när någon mer implicit visar sig ha problem som ger upphov till stödsamtal (Larsson, 

2010). Stödsamtal kan ofta vara av stor betydelse då en klient ges möjlighet att kunna gå 

vidare i livet och i vissa fall kan resultatet upplevas som en total förändring av klientens 

självbild. I de flesta fall leder dock inte stödsamtal till jättestora förändringar hos klienten, 

men de kan bidra till att klienten hittar sin förmåga att ta steg mot ett mer tillfredsställande liv 

(Mcleod, 2010). Alla stödsamtal har en generell målsättning, denna målsättning är individuell 

för varje klient samt samtalsprocess och konkret innebär den vad klient och samtalsledare 

önskar att stödsamtalen ska resultera i (Ljunggren, 2017). En bra samtalsledare bör kunna 

känna in en hjälpsökandes behov av stöd och därmed tillgodose detta behov (Von Braun, 

2010). Stödsamtal kan tidsmässigt ske allt mellan ett samtal då någon behöver tröstande ord 

till en rad samtal då exempelvis en skolkurator stödjer en elev vars föräldrar ligger i 

skilsmässa. Oavsett anledningen till stödsamtal så inrymmer alla samtal en process, vilken 

innebär att klienten förhoppningsvis har erfarit en känslomässig bearbetning när stödsamtalet 

eller serien av samtal avslutas (Ljunggren, 2017).  

 

3.2 Värdefulla aspekter vid stödsamtalets utformning 

Det är enligt Rautalinko (2013) av vikt att skapa en så enig kommunikation i mötet som 

möjligt och att en samtalsledare är strukturerad och tydlig med hur samtalet går till. I alla 

samtal finns det någon form av struktur och tre sedvanliga delar av ett upplägg är inledningen, 

själva samtalet och sen avslutningen av samtalet. Författaren menar vidare att i inledningen av 

ett samtal kan samtalsledaren exempelvis ge en beskrivning av sin verksamhet och vad den 

innebär, informera om samtalets tidsram och målet med samtalet. Samtalsledaren kan här 

informera om sin tystnadsplikt och gällande sekretessvillkor. Ljunggren (2017) beskriver att i 

inledningen av en stödsamtalsprocess behöver samtalsledaren också ställa frågor till klienten 

för att göra en bedömning av vad dennes problem är, för att de sedan gemensamt ska komma 

fram till vad som önskas uppnås med hjälp av stödsamtal. Rautalinko (2013) menar att när ett 

samtal ska avslutas gör samtalsledaren en sammanfattning av samtalet för att stämma av om 

båda parterna har uppfattat det som har nämnts i samtalet lika och om ett samförstånd finns. I 

den avslutande delen kan även samtalsledaren fråga klienten om denne vill tillägga något och 

hur denne har uppfattat samtalet. 
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Ljunggren (2017) redogör för att allians betyder att det finns en enighet mellan parterna om 

syftet och målet med samarbetet i samtalet, hur detta ska uppnås samt en känslomässig 

relation mellan klienten och samtalsledaren. Alliansens emotionella del betyder att klienten 

har tillit till och värdesätter samtalsledaren. Vidare skriver författaren att för att bygga och 

bibehålla en allians krävs att samtalsledaren exempelvis respekterar klienten och har ett icke-

värderande förhållningssätt. Med ett icke-värderande förhållningssätt menas att 

samtalsledaren ska vara objektiv och neutral, även om denne möter starka affekter under 

stödsamtal. Ljunggren (2017) beskriver att allians kan ses som överordnad strategi i en 

stödsamtalsprocess. Det är därför av vikt att samtalsledaren är medveten om alliansens 

betydelse för stödsamtalet och aktivt arbetar för att bibehålla den. Alliansen med klienten är 

något som samtalsledaren kan använda som en trygg grund och utifrån den sedan välja 

strategier i stödsamtalet i relation till kontinuerliga bedömningar av nuläget.  

 

Ljunggren (2017) beskriver att den som har stödsamtal bör kunna bemästra ett stödjande 

förhållningssätt och att det bör genomsyra allt denne gör i sitt arbete. Med förhållningssätt 

menas att samtalsledaren har specifika etiska principer med sig som denne använder som 

vägledning och hjälp i sin yrkesutövning. Ljunggren (2017) skriver att i ett stödsamtal är det 

generellt här och nu som gäller, vilket betyder att man fokuserar på göra en bedömning av 

vilka interventioner som behövs i nuläget utifrån klientens problem. Ett sätt för 

samtalsledaren att kommunicera med klienten i stödsamtalet är att bekräfta vad denne säger 

och förmedla att denne förstår vad klienten säger samt att visa ett erkännande av klientens 

egen upplevelse. Ljunggren (2017) menar att samtalsledaren behöver ha ett förhållningssätt 

där denne är uppmärksam, dvs. att denne bör vara aktiv i samtalsprocessen och ha en förmåga 

att uppfatta vad klienten säger och det som kommuniceras. Bjørndal (2017) redogör för att 

forskning har visat att empati är avgörande i samtal och att detta kan härledas till det Søren 

Kirkegaards klassiska citat säger; “Om man i sanning skall lyckas föra en människa till en 

bestämd plats, måste man först och främst se till att möta henne där hon är och börja där. 

Detta är hemligheten i all hjälpande konst.” (s. 52).  

 

Rautalinko (2013) skriver att en samtalsledare ska lyssna fördomsfritt på sin klient och att det 

av tre anledningar är effektivt att aktivt lyssna. Den första av dessa anledningar är att den som 

lyssnar sänder ut en trygghet. Den andra orsaken är att tystnad lämnar plats för information 

och utrymme för den som talar att ge informationen. Den tredje anledningen är att lyssnaren 
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får till sig information som kan leda till en mer grundlig bild av klientens problematik. 

Bjørndal (2017) menar att man som samtalsledare även kan lyssna genom en icke-verbal 

kommunikation exempelvis genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Värdet av att i sitt aktiva 

lyssnande ha god ögonkontakt med klienten under samtalet signalerar att man är intresserad. 

En sedvanlig rekommendation är också att ha en öppen kroppshållning, vilket signalerar att 

man som samtalsledare är mottaglig för att lyssna på klienten. Rautalinko (2013) skriver att 

det som samtalsledare kan vara en fördel att vara personlig i samtal men att det är av vikt att 

vara medveten om att det även finns nackdelar med att släppa in klienten i sin privata sfär. En 

fördel med att som professionell vara personlig i samtalet kan vara att då man delar med sig 

av sin egen erfarenhet exempelvis negativa upplevelser, kan det medföra en känslomässig 

lättnad för klienten. Vidare skriver författaren att ett befogat skäl till att som samtalsledare 

vara personlig är att man då visar sig vara mänsklig och äkta. Ljunggren (2017) menar att en 

samtalsledare som är kompetent bjuder på sig själv utan att tappa fokus på klienten. 

 

3.3 Kunskap och färdighet i stödsamtal 

Ljunggren (2017) skriver att en kunnig professionell inte tillämpar givna metoder 

rutinmässigt utan kan göra en bedömning av vilka metoder som är mest lämpade att använda i 

varje enskilt stödsamtal. Melin Emilsson (2010) redogör för att professionellt handlande 

behöver ha en bas av kunskap och att den professionella kan omvandla sin teoretiska grund 

till färdigheter. Ljunggren (2017) beskriver att det även finns kunskap som kallas tyst 

kunskap, vilken är svår att beskriva med ord då den tillägnas av samtalsledaren genom 

erfarenheter. Hur stödsamtal ska utformas är oftast något som den professionella utövaren har 

fått testa sig fram till själv, genom att självständigt ha fått lära sig vad som fungerar 

respektive inte fungerar. Ljunggren (2014) menar att genom erfarenhetsgrundad kunskap kan 

samtalet ses som en konst och då använder sig samtalsledaren av sina förmågor, sitt 

förhållningssätt och färdigheter som denne förväntas ha lärt sig själv. Ljunggren (2017) 

skriver att det inte finns någon manual för samtalsledaren att förlita sig på utan att denne 

endast har sig själv, sina samtalsfärdigheter samt relationen till klienten.  

 

3.4 Motiverande samtal  

Motiverande samtal är dels en samtalsmetod och dels ett klientcentrerat, målinriktat och 

empatiskt förhållningssätt (Ortiz, 2014). Författaren menar att några basala färdigheter för att 

kunna praktisera MI är det aktiva och respektfulla lyssnandet. Det handlar om att kunna 
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tillämpa verktyg och strategier i det aktiva lyssnandet så som att ställa öppna frågor, bekräfta, 

göra reflektioner och sammanfattningar. Ett verktyg som tillämpas inom MI är 

ambivalensutforskning som innebär att man tillsammans undersöker fördelar- och nackdelar 

med situationen som den är i dagsläget jämfört med om en förändring skulle ske. Ytterligare 

ett MI-baserat verktyg kan vara att använda skalor. Genom att ställa en fråga utifrån en 

graderad skala från noll till tio kan man kartlägga klientens förändringsbenägenhet (Ortiz, 

2014). Ortiz (2014) beskriver även öppna frågor som ett verktyg inom MI och med detta 

verktyg är det också möjligt att tillämpa skalor. De öppna frågorna gör att samtalsledaren kan 

fånga upp det klienten säger och be om fler detaljer så att klienten själv kan skapa och 

utveckla argument för förändring.  

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska tolkningsramen  

Av genomgången teori framkommer att det saknas entydiga förklaringar av stödsamtal samt 

att stödsamtal inte utgår från någon gemensam samtalsmodell i sin utformning. Presenterad 

teori visar att stödsamtal generellt innehåller vissa ingredienser såsom samtalsstruktur, 

alliansskapande, samtalsfärdigheter samt ett förhållningssätt hos samtalsledaren. Den 

genomgångna teorin påvisar också vikten av kunskaper och egna erfarenheter hos 

samtalsledaren. Den teoretiska beskrivningen gällande MI förklarar att metoden med 

tillhörande verktyg är användbar i samtal.  
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4. METOD 

 

I detta kapitel finns redogörelser gällande studiens utformning och genomförande. Kapitlet 

behandlar även tillvägagångssättet avseende datainsamling och databearbetning. Val som 

gjorts i studien vad gäller datainsamling och databearbetningsmetod kommer att diskuteras 

och motiveras i detta metodavsnitt.  

 

4.1 Studiens design 

Enligt Dahlberg och McCaig (2010) lämpar sig kvalitativa studier att använda när man söker 

detaljerade och subjektiva beskrivningar samt när man vill använda sig av ett färre antal 

studieobjekt. Bryman (2011) redogör för att kvalitativ forskning inrymmer ett flertal 

olikartade metoder för datainsamling, däribland kvalitativa intervjuer. Deduktiva studier 

förklaras enligt Bryman (2011) som att man utgår från befintlig teori och forskning inom ett 

visst område när man formulerar hypoteser och frågeställningar. Dessa forskningsfrågor 

granskas sedan mot befintlig forskning och teori. I likhet med detta utgår denna studie från en 

deduktiv ansats då studien undersöker skolkuratorers upplevelser gällande stödsamtal i 

relation till teorier och tidigare forskning inom detta område. En kvalitativ design med 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod valdes för denna studie då avsikten var att 

undersöka ett färre antal skolkuratorer och fånga deras subjektiva uppfattning rörande 

stödsamtalet och dess utformning.  

 

4.2 Litteratursökning och teoretiska överväganden 

Vår uppfattning av forskningsläget är att det till stor del saknas tidigare forskning rörande valt 

ämne. Vi fann litteratur som vi ansåg var tillförlitlig och relevant för vår studie som 

behandlade stödsamtal och dess utformning. Vi hittade också vetenskapliga artiklar som var 

adekvata för studien. Vi fann det dock svårt att finna relevanta kunskapskällor både nationellt 

och internationellt trots att vi genomförde stora och grundliga sökningar. Sökningar gjordes 

på högskolan Dalarnas bibliotek och externa databaser som Libris, DiVa, Web of science, 

Sociology collection, Swepub och Scopus. Vi använde oss av olika kombinationer av sökord 

som counselling, counselor, social worker, school social worker, professional role, supportive 

conversation, supportive communication, supportive messages, social support, emotional 

support, supportive counselling, communication skills, conversation skills, skills counselling, 
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treatment, school, school-based, profession, sweden, teenagers, adolescents, motivational 

interview samt MI. Vi hittade Burlesons samtalsmodell gällande stödsamtal som heter ”dual-

process theory of supportive communication” inom tidigare forskning och teoretisk litteratur, 

men denna modell var ej relevant då den endast fokuserar på utfallet av stödsamtal. Vi fann 

ingen tidigare forskning eller litteratur som kombinerar ämnena stödsamtal och skolkuratorers 

arbete med stödsamtal. Efter genomförandet av våra intervjuer valde vi att lägga till tidigare 

forskning och teori om motiverande samtal då vi ansåg det vara relevant utifrån insamlad 

data. I våra sökningar fann vi litteratur som berör de enskilda ämnena stödsamtal, 

skolkuratorns arbete och MI. 

 

4.3 Urval 

Urvalet i denna studie bestod av sex skolkuratorer som var yrkesverksamma i fyra olika 

kommuner inom Dalarnas län. Dessa valdes ut genom ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman 

(2011) betyder att personer väljs ut beroende på det ämne som studien berör, dvs. urvalet görs 

för att besvara forskningsfrågorna och bestäms utifrån vissa urvalskriterier. Vårt målstyrda 

urval innebar att vi ringde direkt till skolkuratorer runt om i länet och informerade dessa om 

vår studie. Vi bokade därefter in intervjutider i de fall dem var intresserade samt passade in på 

vårt urval. Samtliga kontaktade skolkuratorer som vi pratade med och försökte nå fick sedan 

ett informationsmail skickat till sig. Genom att flertalet skolkuratorer sedan tog kontakt med 

oss genom att svara på vårt mail fick vi ihop vårt urval. Våra urvalskriterier gällande 

deltagarna i denna studie var att skolkuratorerna skulle vara yrkesverksamma vid 

högstadieskolor inom Dalarnas län, ha socionomutbildning samt ha minst 1,5 års 

arbetslivserfarenhet som skolkurator. Ytterligare ett urvalskriterium var att skolkuratorerna 

skulle vara stationerade på skolorna och därmed arbeta nära eleverna, dvs. de skulle inte 

arbeta på uppdrag eller ingå i arbetsresursteam. 

 

4.3.1 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna som deltog i denna studie har fått könsneutrala fingerade namn. Dessa 

kommer vi att benämna som; Kim, Alex, Love, Lee, Robin och Mio. Intervjupersonerna har 

olika lång erfarenhet av skolkuratorsyrket och det ser ut på följande sätt; Kim, 7 års 

yrkeserfarenhet, Alex 2 års yrkeserfarenhet, Love 18 års yrkeserfarenhet, Lee 2 års 

yrkeserfarenhet, Robin 14 års yrkeserfarenhet och Mio 13 års yrkeserfarenhet. 
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4.4 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs som en populär kvalitativ datainsamlingsmetod (Smith 

& Bowers-Brown, 2010). Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervju utgår från en 

intervjuguide som behandlar specifika teman. Intervjuguiden innehåller generellt formulerade 

frågor vars ordningsföljd kan komma att variera under intervjuns genomförande. Bryman 

(2011) likställer en intervjuguide med en lista över frågeställningar som ska beröras i en 

semistrukturerad intervju. Frågorna i intervjuguiden bör utgå från vad som behövs för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Smith och Bowers-Brown (2010) beskriver metoden 

som flexibel då frågorna och dess ordningsföljd kan komma att ändras under intervjuns gång 

för att uppnå en intervju som liknar ett naturligt samtal. Genom att intervjuerna är 

semistrukturerade och utgår från en på förhand formulerad intervjuguide får samtliga 

intervjupersoner samma frågor. Detta underlättar jämförandet av insamlad data och möjliggör 

samtidigt att varje intervjuperson kan ge sina unika och individuella svar.  

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

I denna studie genomfördes sex enskilda semistrukturerade intervjuer och dessa delades upp 

jämnt mellan oss författare, dvs. att vi genomförde tre intervjuer var. Intervjuerna ägde rum 

vid olika tidpunkter under en vecka och pågick ungefär 1–1,5 timme vardera. Alla intervjuer 

utfördes på respektive skolkurators kontor och intervjuerna spelades in. Vid samtliga 

intervjuer användes intervjuguiden (se bilaga 2) där vi först skapat några inledande frågor om 

skolkuratorns bakgrund samt dennes arbete. De intervjufrågor som sedan formulerades utgick 

ifrån de tre frågeställningarna som studien bygger på gällande stödsamtal och dess 

utformning, vilka utgjorde tre slags huvudteman i intervjuguiden. Utifrån dessa teman 

formulerades frågor kring vad stödsamtal innebär, hur stödsamtal utformas samt vilka 

kunskaper och färdigheter skolkuratorerna använder sig av i tillämpandet av stödsamtal. 

Intervjuguidens frågor bestämdes i samråd med handledare och användes sedan vid 

intervjuerna för att inte dessa skulle bli alltför olika då vi var två personer som utförde 

enskilda intervjuer. 

 

4.6 Dataanalysmetod 

Transkribering innebär enligt Bryman (2011) att man skriver ut inspelat material, exempelvis 

efter intervjuer. Detta görs då man i kvalitativa studier ofta är intresserad av dels vad 
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intervjupersonerna säger och dels hur de uttalar sig. Genom att materialet transkriberas får 

man en komplett redogörelse av dialogen under intervjun. Enligt Bryman (2011) innebär 

tematisk analys att efter noggrann läsning av transkriberade intervjuutskrifter ordna sitt 

insamlade material genom att fördela in detta i teman och underteman. I sökningen av teman 

bör man bland annat vara uppmärksam på repetitioner samt likheter och skillnader. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) menar att när tematiska studier utförs lyfts intervjupersoners utsagor in 

genom exempelvis citering eller översiktliga referat. Detta görs där det är relevant och 

intressant inom de aktuella teman som studien berör.  

 

4.7 Genomförande av analys  

Till denna studie valdes en tematisk analysmetod för att under respektive tema kunna urskilja 

gemensamma mönster samt likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor. Då 

intervjuerna i denna studie hade genomförts transkriberade vi författare enskilt den data som 

framkommit under de tre intervjuer som vi själva hade genomfört. När transkriberingarna var 

färdiga tog vi författare del av varandras transkriberade intervjuer. Under denna process 

markerade vi ut vad som var relevant utifrån studiens frågeställningar och tre teman skapades. 

Det transkriberade materialet lästes igenom ytterligare en gång och det gjordes ytterligare 

markeringar av oss båda och sedan klipptes relevanta utsagor ut. Därefter tog vi tre stora 

pappersark och lade ut på ett bord och sedan sorterades allt utklippt material in under tre 

huvudteman; stödsamtalets innebörd, stödsamtalets utformning och skolkuratorers verktyg 

och metoder i stödsamtalet. Materialet analyserades sedan ytterligare en gång genom att 

flertalet möjliga underteman under varje huvudtema kunde urskiljas. Insamlad data 

analyserades i nästa steg utifrån de möjliga underteman som hittades och där sorterades vissa 

citat och utsagor om och underteman kunde fastställas. 

 

4.8 Kritisk diskussion 

Då vi ämnade att undersöka skolkuratorers upplevelser av stödsamtal och dess utformning 

valdes en kvalitativ forskningsansats. En alternativ datainsamlingsmetod hade varit 

fokusgrupper men vi valde dock bort fokusgrupp som metod då vi i enlighet med Smith och 

Bowers-Brown (2010) ansåg att intervjupersonerna skulle vara mer benägna att delge 

information under enskilda intervjuer som de annars inte skulle berättat i grupp. Valet av 

datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom vi ville kunna vara 

flexibla under intervjuernas gång och samtidigt ha en viss struktur att utgå ifrån. Vi valde 
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även semistrukturerade intervjuer för att det skulle underlätta analysarbetet då vi utgick från 

en på förhand bestämd intervjumall och hade genom detta en viss struktur som vi författare 

kunde hålla oss till under intervjuerna. Bryman (2011) redogör för att semistrukturerade 

intervjuer är att föredra om arbetet innefattar flera forskare eller om en undersökning rymmer 

fler fall, detta för att säkerställa att det insamlade materialet blir jämförbart. Smith och 

Bowers-Brown (2010) menar att semistrukturerade intervjuer underlättar jämförandet av den 

insamlade datan. Med utgångspunkt i detta ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var den 

bäst lämpade datainsamlingsmetoden då intervjuerna delades upp mellan oss författare. 

Därmed följde samtliga intervjuer en viss struktur som underlättade vid jämförandet av 

intervjusvaren. Trots att intervjuerna utgick från en gemensam intervjuguide ställdes olika 

följdfrågor som gjorde att intervjusvaren varierade och till viss del blev ojämförbara. Bryman 

(2011) skriver att intervjuer är krävande, vilket kan underskattas av oerfarna studenter. En 

nackdel med metoden som författaren vidare nämner är att det är en tidsödande process att 

transkribera insamlat intervjumaterial och leder till mycket papper att analysera. Kvalitativ 

intervju som insamlingsmetod ställer även höga krav på att intervjuaren ska vara flexibel och 

lyhörd för intervjupersonens svar så att det inte blir en strukturerad intervju med öppna frågor. 

Vi upplevde att det krävdes av oss som intervjuade att vi ständigt behövde vara aktiva 

lyssnare för att kunna följa upp intervjupersonens svar, vilket stundtals kunde vara svårt då 

mycket information framkom under intervjuerna. 

 

Då vi ämnade att hitta återkommande mönster samt likheter och skillnader i vårt insamlade 

intervjumaterial valdes tematisk analys som utgångspunkt för vår analys. Vi ansåg att 

metodvalet var relevant för vår studie eftersom det fångade mönster samt lyfte fram 

intervjupersonernas utsagor där det ansågs vara relevant. Bryman (2011) beskriver att 

tematisk analys är ett av de angreppssätt som oftast används inom kvalitativ forskning och att 

det liksom många andra kvalitativa tillvägagångssätt söker efter teman i det insamlade 

forskningsmaterialet. Tematisk analys saknar tydligt bestämda procedurer för hur själva 

analysen ska ske och vissa författare kan hävda att de använt sig av analysmetoden, utan att 

påvisa detta i sin forskning. Vi ansåg att en nackdel med valet av den tematiska analysen var 

att det inte finns en fastställd procedur för hur den ska utföras, dock valde vi att beskriva vårt 

utförande av analysprocessen mycket noggrant. 
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4.9 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att man inom kvalitativ forskning talar om tillförlitlighet för att kunna 

göra en bedömning av forskningens kvalitet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

tillförlitlighet diskuteras i relation till om forskningsresultat kan återskapas av andra forskare 

och huruvida intervjupersoner kommer att uppge andra svar under en senare intervju och om 

de ger olika utsagor till olika intervjuare. Bryman (2011) menar att begreppet tillförlitlighet 

inrymmer de fyra begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka/konfirmera. Med trovärdighet menas att det i forskningsresultat redovisas att man har 

sett till att studien har skett i enlighet med gällande regler samt att man har rapporterat 

resultatet till de personer som studien rör för att dessa ska få möjlighet att bekräfta att 

resultaten påvisar den rätta verkligheten (respondentvalidering). Överförbarhet beskrivs inom 

den kvalitativa forskningen som en hjälp för andra forskare att göra en bedömning om 

forskningens resultat är överförbara till en annan miljö. Vidare skriver Bryman (2011) att 

kvalitativa forskare därför bör göra fylliga och täta redogörelser av det som studeras i dess 

kontext. Begreppet pålitlighet innebär att det skapas en komplett beskrivning av 

forskningsprocessens faser, dvs. problemformulering, urval, motivering av analysval osv. 

Kollegor kan fungera som granskare under forskningsprocessens gång och göra bedömningar 

av kvaliteten på de tillvägagångssätt som valts samt hur dessa har använts. Med möjlighet att 

styrka och konfirmera avses att forskaren har med sig att denne inte kan vara fullständigt 

objektiv och att denne säkerställer att den inte medvetet låtit sina värderingar eller teoretiska 

inriktningar inverka på utförandet och studiens utfall. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att 

forskning även bör kännetecknas av systematik och noggrannhet och detta beskrivs med 

begreppet transparens. Med transparens innebär det att forskningen utmärks av att den är 

genomskinlig genom att vara öppen så att läsaren tydligt kan förstå hur forskaren ställer sig 

till tidigare forskning, redovisning av de egna resultaten, vilka metoder som valts och hur 

analysen skett. 

 

För att uppnå kraven på tillförlitlighet beskrivs forskningsprocessen i denna studie 

transparent. För att öka studiens tillförlitlighet har intervjuguidens utformning diskuterats och 

godkänts av handledare. För att öka studiens pålitlighet har motiveringar och en diskussion 

gällande metodval redovisats under metodkapitlet. Studiens kvalitet har granskats av andra 

studenter vid flera opponeringsseminarium samt av en handledare löpande under studiens 

gång. Trovärdigheten ökar genom att forskningen har skett utifrån befintliga regler, dvs. 
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utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. En svaghet avseende trovärdigheten i denna studie är att respondentvalidering inte 

skett, dock har allt transkriberat material granskats och analyserats gemensamt av båda 

författarna. För att underlätta bedömningen gällande studiens överförbarhet och pålitlighet har 

urval och tillvägagångssätt beskrivits transparent. Trots att resultaten inte kan generaliseras är 

det möjligt att skolkuratorernas beskrivningar av stödsamtal är överförbara till andra liknande 

kontexter. Presenterade citat i resultatet samt möjligheten för läsaren att ta del av 

intervjuguiden som en bilaga har även bidragit till studiens pålitlighet. För att öka möjligheten 

för läsaren att styrka och konfirmera författarnas objektivitet intygas att vi inte har låtit 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar att påverka studien och dess resultat. 

 

4.10 Etik  

Etiska kodex inom forskning innefattar individskyddskravet vilket innebär att individer som 

medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning. Detta krav innebär dock att 

obetydlig skada inte får hindra viktig forskning utifrån forskningskravet. Forskningskravet 

innebär att det finns ett etiskt motiv då det finns en angelägenhet att bedriva forskning som 

förbättrar samhällsutvecklingen. I vägningen mellan dessa krav kan forskningsetiska problem 

uppstå som kräver forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2017).  

Vi gjorde en etisk egengranskning genom att fylla i Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor som Forskningsetiska rådet vid Högskolan Dalarna 

tillhandahåller (se bilaga 3). Vi valde att kryssa nej på samtliga frågor i blanketten eftersom vi 

i vår studie inte avsett att intervjua personer i utsatta lägen, utan yrkesverksamma 

skolkuratorer. Vi hade inte för avsikt att beröra ett känsligt ämne eller att använda uppgifter 

som rör personer i register eller liknande avseende intervjupersonerna i vår studie. Vi menar 

att frivillighet rörande medverkan och samtycke från intervjupersonerna inte kan ifrågasättas 

då vi tydligt beskrev de etiska principerna, inhämtade samtycke samt klart tydliggjorde det 

frivilliga deltagandet i vår studie. 

 

Vetenskapsrådet (2017) redogör för den forskningsetiska kodex som behandlar en samling 

regler avseende forskningens genomförande. Bland annat anger dessa kodex att forskaren 

innan genomförandet ska informera och inhämta samtycke från deltagarna samt att forskaren 

ska behandla frågor rörande publicering och förvaring av inhämtat material. Vetenskapsrådet 

(2002) presenterar fyra forskningsetiska principer vars syfte är att ge normer avseende 
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förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare samt att vägleda forskaren vid 

planeringen av studien. Dessa principer fungerar även som riktlinjer vid granskning av 

forskningsprojekt inom ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Forskningen 

ska utgå från fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav på forskning utgår från det 

grundläggande individskyddskravet. 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet innebär att forskare ska informera 

studiedeltagare om deras roll i studien samt de villkor som gäller för deras medverkan. 

Deltagarna ska få information om att deras medverkan är frivillig samt att de kan avbryta sitt 

deltagande om de så önskar. Den information som ges ska beskriva studiens syfte samt i stort 

beskriva hur studien kommer att genomföras. Information som kan vara värdefull att ge till 

deltagarna antingen muntligt eller skriftligt är var och hur studiens resultat kommer att 

offentliggöras. Under denna studie togs det hänsyn till informationskravet genom att 

intervjupersonerna fick ett informationsbrev (se bilaga 1) utskickat till sig genom mail innan 

intervjun genomfördes och i brevet förklarades syftet med studien samt vad den handlar om. I 

informationsbrevet beskrevs även att deltagandet i studien var frivilligt, att det var okej att när 

som helst avbryta sin medverkan i studien samt att det material som samlades in under 

intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt. Vi informerade också i brevet att intervjun skulle 

spelas in samt att ingen obehörig skulle få tillgång till insamlat material. Vi tydliggjorde att 

intervjumaterialet skulle raderas efter bearbetning. Intervjupersonerna informerades även 

muntligt om att uppsatsen kommer att publiceras på internetportalen DiVA när den är klar. 

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska inhämta samtycke 

från de deltagare som ingår i studien. Då studier bygger på att deltagarna har en aktiv roll ska 

samtycke alltid inhämtas. Samtyckeskravet beaktades i denna studie genom att 

intervjupersonerna i samband med intervjuerna informerades ytterligare en gång om de etiska 

principer vi utgått från och tillfrågades sedan muntligt om de samtyckte till att medverka i 

studien utifrån dessa villkor. Vetenskapsrådet (2002) förklarar konfidentialitetskravet som 

innebär att undersökningsdeltagare ska ges konfidentialitet i största möjligaste mån samt att 

förvaring av personuppgifter ska ske på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Uppgifter om undersökningspersoner ska hanteras på ett sätt så att undersökningspersonerna 

inte kan identifieras för utomstående. Detta gäller både vid lagring av uppgifter och 

presentation av resultat. I studien togs det hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 
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exkludera uppgifter om intervjupersonernas bakgrund, som exempelvis ålder, kön, vilken 

skola och i vilken kommun de arbetar. Detta för att inte riskera att avslöja intervjupersonernas 

identitet. Vi valde att benämna intervjupersonerna med ordet hen i uppsatsens resultat- och 

analysdel för att inte intervjupersonernas identiteter ska kunna urskiljas. Studiens material 

hanterades i enlighet med konfidentialitetskravet då det inspelade materialet förvarades i 

Ipads som inte var uppkopplade till internet och har efter transkribering raderats. Det 

transkriberade materialet lagrades i en lösenordskyddad dator och efter uppsatsens 

färdigställande har allt konfidentiellt material raderats från datorns hårddisk.  

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att insamlade uppgifter om 

undersökningspersoner endast får användas till forskningens ändamål. Detta innebär att 

insamlade uppgifter inte får användas eller utlånas i annat syfte. Nyttjandekravet beaktades 

genom att det insamlade materialet till denna studie endast nyttjades till studiens ändamål.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel finns en redogörelse av studiens resultat. I tabell 5.1 redogörs för de 

huvudteman och underteman som växt fram under analysen och formats till resultat i denna 

studie. Tabellen presenteras för att det ska bli mer överskådligt för läsaren. 

 Tabell 5.1 Huvudteman och underteman.   

  

 

5.1 Stödsamtalets innebörd 

 

5.1.1 Det luddiga stödsamtalet 

Skolkuratorerna som intervjuades berättade att den största arbetsuppgiften i deras arbete är att 

ha stödsamtal med elever. Samtliga intervjupersoner beskrev sin upplevelse av vad stödsamtal 

är på olika sätt och de hade alla olika definitioner på vad stödsamtal betyder. De hade även 

olika uppfattningar om att det kan variera vad stödsamtal är och hur det utformas. Det 

samtliga beskrev var att de som skolkuratorer är en form av stöd för eleverna genom 

stödsamtal. Detta stöd beskrev de med olika ord som exempelvis att det innebär att vara en 

vuxen, att vara en vägledare, att vara ett bollplank och att vara en som inspirerar och 

motiverar elever till att må bra. I intervjun med Alex beskrev hen stödsamtal med orden;  

Att fånga elevers mående, eller dåliga mående egentligen [...] att hjälpa den som 

kommer att ringa in vad den tycker är det som är anledningen till att den söker upp 

mig [...] hjälpa dem, att [...] lotsa vägen lite grann.  

 

 

 

Huvudtema 

Stödsamtalets 

innebörd 

Stödsamtalets 

utformning 

Skolkuratorers verktyg och 

metoder i stödsamtalet 

 

 

 

Undertema 

Det luddiga 

stödsamtalet 

Stödsamtalets ramverk Kunskap och erfarenhet som 

verktyg i stödsamtalet 

Det flexibla 

stödsamtalet 

Alliansens betydelse för 

stödsamtalet 

Motiverande samtal som 

metod i stödsamtalet 

 Skolkuratorns 

förhållningssätt i 

stödsamtalet 
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Robin gav en annan beskrivning av vad ett stödsamtal är;  

För mig innebär det att en elev kommer hit […] alltså de kommer in för att bolla, 

bollplank, mentor. Stödsamtal är mycket coachning. Om det är rent stödsamtal så är 

det ju faktiskt meningen [...] att jag inte ska lägga mig i, gå in och ta över...utan jag 

ska hjälpa eleven att själv reda ut. Jag tycker att bollplank är ett ganska bra ord för 

stödsamtal. Jag skulle nog säga att det är ett stödsamtal till fler kliver in i rummet.  

Samtliga intervjupersoner beskrev att de inte upplevde det som tydligt vad ett stödsamtal är. 

Kim uttryckte; “Jag vet inte om jag vet vad stödsamtal är [...] det är nog luddigt överlag. Jag 

tror jag har svårt att bestämma vad det är eller svårt att säga vad det är. Jag tror att man tolkar 

det ganska olika från person till person.” Även Love uttryckte att hen uppfattade att det är 

luddigt vad ett stödsamtal är. Lee berättade också att hen tycker att det är otydligt vad ett 

stödsamtal är och uttryckte; “Det är att det inte är någon exakt mall för hur stödsamtalet ska 

föras.” Robin uttryckte sig på detta sätt; “Jag tänker att pratar man om stödsamtal och vill 

definiera det så är det väldigt mycket stödsamtal inte är...det är nästan lättare att säga vad 

stödsamtal inte är. Det är inte krishantering, det är inte problemlösning åt eleven…”  

 

Flera av intervjupersonerna pratade under sina intervjuer om gränsdragningen mellan 

stödsamtal och behandlande samtal. De alla är eniga om att stödsamtal inte innebär att de ska 

ha någon form av samtalsbehandling med eleverna. Kim berättade dock under sin intervju att 

det är en svår gränsdragning mellan stödsamtal och behandlande samtal;  

Sen tycker jag att det är svårt det här; vart går gränsen? För att behandling har vi 

ju inte, men samtidigt så är det väldigt, det tar lång tid innan elever som behöver 

mer hjälp kommer vidare...så då sitter man med ganska svåra saker ändå. Jag 

tycker det är svårt att veta vart gränsen går. När ska jag lämna vidare? När är det 

någon som behöver mer hjälp än vad jag kan ge? 

Alex, Love och Robin beskriver alla att de finner en skillnad mellan stödsamtal och 

behandlande samtal i sitt yrke som skolkurator. Robin berättade att hen inte ska ha några 

behandlingar i sitt arbete och Alex uttryckte att; “Behandlingen gör man ju oftast då utanför 

en skolvägg. Oftast genom landstinget…” Love menade att stödsamtalet är ett begrepp som 

visar att hen inte ägnar sig åt behandlande samtal och uttryckte;  
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Jag kallar ju samtalen som jag erbjuder här för just stödsamtal, [...] det inte ingår i 

en skolkurators arbete att ha behandlande samtal. Jag brukar ändå tänka på det här 

med behandlande samtal, att vi håller inte på med behandling på skolan utan att det 

ändå ska vara, vad ska man säga, på nåt vis lösningsfokuserat. 

 

5.1.2 Det flexibla stödsamtalet 

Alla intervjupersoner uttryckte att vad stödsamtal innebär kan se olika ut och att det är av vikt 

att utgå från eleven och även anpassa stödsamtalet utifrån individen och dess aktuella 

situation. Alex berättade exempelvis;  “Det är ju alltså helt beroende på vem som sitter 

framför mig” och Mio berättade att hen har stödsamtal i korridorer, på raster, i cafeterian och 

att matsalen även är en bra arena för stödsamtal. Mio sade också att hen vill träffa eleven i 

den miljön där den befinner sig och att ett stödsamtal inte behöver betyda att hen tar in dem 

på sitt kontor. Love sade;  

Jag försöker att fånga den människan som jag har framför mig...för vissa kan det 

vara bättre att vara i en naturlig miljö, som fritidsgården...att man får en relation 

där ute också, men att man pratar lite smått om det de tycker är jobbigt, vad det nu 

kan vara och sen kanske det är ganska korta samtal...ibland är det ju så att de inte 

tycker om att sitta så här och titta en person i ögonen och det får man ju ha 

förståelse för. Vissa tycker att det är jättebesvärligt och då försöker jag anpassa när 

det går, att hitta andra ställen att prata på. Kanske man tar en promenad, kanske att 

man gör något tillsammans, kanske lite mer aktivitetsaktigt. 

Loves beskrivning kan också relateras till det Kim beskrev;  

Man hjälper dem att hitta konkreta sätt som hjälper dem att öppna upp...alltså dem 

som har lätt att tala för sig kan ju vara att dem pratar om man ställer öppna frågor 

och följdfrågor, sen finns det dem som har jättesvårt att prata. Ibland har det inte 

funkat att sitta här och då kan man prova att ta en promenad och så kommer det 

saker då. 

Samtliga intervjupersoner uppger att de stödsamtal de har sker på elevernas initiativ eller om 

någon annan, exempelvis en lärare har signalerat att ett behov av samtal föreligger hos en 

elev. Love och Robin nämnde också att stödsamtal kan variera genom att ibland endast handla 

om att ha ett samtal med en elev och i andra fall att ha många samtal med samma elev. Love 

uttryckte att mängden samtal också varierar beroende på hur innehållet i samtalet ser ut och 

att detta kan se olika ut.  

Gällande om syftet med ett stödsamtal har uppnåtts, dvs. målet med stödsamtalet beskrev 
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Love att “ Jag tänker att har man löst ett bekymmer så kan ett stödsamtal ha nått sitt syfte.” 

Mio uttalade att ett stödsamtal når sitt syfte när det sker en förändring, dvs. att eleven kommer 

till bukt med sitt problem. Kim sade detta gällande om målet med stödsamtalet har uppnåtts; 

Det är svårt att veta...att man ser från gång till gång att de i alla fall har fattat vad 

man pratar om eller att de gör något slags jobb mot förändring. Det blir ju tydligt 

när det kommer elever som faktiskt säger att; det här som vi pratade om förra 

gången, jag har gjort det här och det här eller när dem avslutar för att de faktiskt 

känner att nu känns det bra, då har det ju uppnått ett syfte. 

 

5.2 Stödsamtalets utformning 

 

5.2.1 Stödsamtalets ramverk 

Alla intervjupersoner nämnde att de använder sig av en viss struktur som är genomgående i 

stödsamtalen med eleverna. Lee berättade följande; “Man bygger upp en struktur, vilka fasta 

ingredienser ska det vara, ska finnas i samtalet som återkommer. Så att det också är 

igenkännande för dem när de kommer tillbaka…” Love, Lee och Mio pratade allihop om att 

de har en slags inledning i sina stödsamtal där de presenterar sig själva för eleven och hur de 

arbetar. Kim, Love, Robin och Mio berättade att de inledningsvis i stödsamtal brukar 

informera om tystnadsplikten som en skolkurator har. Kim, Alex och Lee uttryckte att de i 

början av stödsamtalet undersöker och utforskar med eleven vad som behövs göras och att de 

tillsammans försöker hitta det bekymmer eleven har. Lee sade följande; “Ringa in 

förändringsområdena om man säger så…identifiera vad det är du behöver hjälp med...jag gör 

egentligen en utvärdering med eleven alltså...det är kartläggning och analys tillsammans och 

sen ringar vi in förändringsarbetet…” Alex, Love och Robin uttalade att de även har en form 

av avslutning av samtalet där de sammanfattar vad stödsamtalet har handlat om. Exempelvis 

så beskrev Love strukturen hen använder sig av i stödsamtal på följande sätt; 

 

Jag drar alltid en presentation, att berätta vad det innebär att komma till en 

skolkurator och vad det innebär med tystnadsplikt och hur man kan använda sig av 

mig som en inledning. Jag brukar fråga om de vill berätta själva varför dem är här 

eller om jag ska fråga dem. Sen att jag som avslutning har någon ambition om att 

knyta ihop säcken för varje samtal, [...] det här har vi pratat om idag, är det något 

du vill säga, att man ger dem någon uppgift att fundera på till om man nu ska ses 

nästa gång. 
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Loves uttalande kan även kopplas till det Robin sagt;  

 

Att vara tydlig, man brukar säga så här att bygga dem här trygga ramarna för vad 

som gäller i samtalet, det underlättar hela samtalet, så struktur [...]som kurator 

behöver jag ge eleven ramen för samtalet...så ramarna har vi ansvar för...för att ge 

trygghet och också det att berätta om sekretessen...och sen försöker man avsluta 

samtalet med att prata om vad vi har pratat om, vad tycker du har hänt i rummet 

sen… 

 

5.2.2 Alliansens betydelse för stödsamtalet  

Alex, Love, Lee, Robin och Mio talade alla om vikten av att skapa en slags allians med 

eleven, men uttryckte detta med olika ord som att skapa ett förtroende, en relation, en kontakt, 

en arbetsallians och en allians. Alex berättade att hen upplevde att tack vare att hen tog en 

elev på allvar ingav detta ett förtroende. Vidare uttryckte Alex att hen som skolkurator får 

bygga fram eller bygga vidare så att eleven ska “våga” i stödsamtalet. Love beskrev att hen 

har ett förhållningssätt som skapar en relation, vilket innebär att hen får en kontakt med 

eleven. Denna kontakt bygger på att Love visar att hen är okej med vad eleven ska berätta. 

Love berättade också under sin intervju att det är av vikt att vara ödmjuk i mötet med eleven 

och att respektera denne. Mio uttryckte att denne inte dömer någon och att det är viktigt att 

inte ha förutfattade meningar. Robin beskrev; “Jag är inte ute efter att leta rätt eller fel...och 

sen respektera vad innehållet är oavsett hur tokigt det är...ett stödsamtal är också i lyssnandet 

ett icke-värderande förhållningssätt...då börjar jag inte tala om vad som är fel…”  

 

Lee uttryckte att hen tillsammans med eleven skapar en bra arbetsallians genom att försöka 

öppna personen och försöka att få till en öppning i samtalet. Lee förklarade också att det är av 

vikt att försöka hålla arbetsalliansen levande. Robin förklarade;  

 

Det som är avgörande är ju den här alliansen [...] om jag blir köpt [...] det kan ju 

också vara så att utfallet kan bli misslyckat för att det inte med kemin. Får jag en 

bra allians med eleven då kan jag ha stor betydelse. Hittar jag inte alliansen kan jag 

inte hjälpa eleven.  
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5.2.3 Skolkuratorns förhållningssätt i stödsamtalet  

Robin, Alex och Mio berättade att det är viktigt att bekräfta eleven i dennes känsla. Robin 

menade att man ska bekräfta eleven när den kommit fram till sitt dilemma genom att 

förtydliga vad hen hör att eleven behöver och önskar hjälp med. Alex sade; ”Alltså ge stöd i 

sin känsla, det är din känsla.” Mio menade även hen att uppgiften som skolkurator är att 

lyssna in eleven för att sedan bekräfta vad eleven uttryckt. Under intervjun menade Love och 

Mio att det är viktigt att man som skolkurator möter eleven där den befinner sig. Mio 

uttryckte; ”Möt dom där dom befinner sig”. Alex menade också att man som skolkurator 

behöver befinna sig på samma ställe som eleven, detta beskrev hen som; ”Liksom…prata med 

bönder på bönders vis…” 

 

Love underströk att man som skolkurator först måste lyssna in varför eleven är där för att 

sedan kunna möta eleven i det den står i. Hälften av skolkuratorerna påtalade flertalet gånger 

betydelsen av att lyssna. Alex menade att eleven måste få talutrymme för att berätta om 

måendet här och nu samt dennes bekymmer. Hen uttryckte även; ”Lyssna naturligtvis på vad 

dem har att säga”. Robin beskrev att hen ständigt måste vara aktiv i ett stödsamtal och att; 

”Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar, tydliggör vad jag hör att eleven säger så jag kan skjuta in 

någon sådan där fråga om det är så du menar?” Hen menade vidare att när man lyssnat länge 

nog kan man ha en dialog om problematiken. Love förklarade i likhet med ovanstående 

intervjupersoner att lyssnandet är avgörande för att skolkuratorn ska få en förståelse för vart 

eleven befinner sig och för dennes problematik. Utan den förståelsen som lyssnandet ger 

menar Love att det är lönlöst att försöka reda ut elevens problem. Lee, Love och Kim 

poängterade att det är viktigt att visa sig intresserad för vad eleven uttrycker. Lee menade att 

eleverna; ”Ser lätt på mig att jag bryr mig” och förklarade också att exempelvis 

kroppshållning kan vara en faktor som påverkar huruvida man verkar intresserad eller inte. 

Love förklarade att hen försöker vara nyfiken på vad eleven kommunicerar. Kim beskrev 

vikten av att visa intresse på följande sätt; 

Jag tror att man har en väldigt viktigt roll i att [...] det vet man själv om någon inte 

visar sig intresserad eller snappar upp saker eller liksom förstår vad jag menar, då 

slutar man ju prata. Så jag tror att man själv spelar en jättestor roll. Det här att 

man visar att man är en trygg vuxen som har tiden och som har viljan att förstå. Det 

spelar en stor roll. 
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Kim betonade likväl som Lee att kroppsspråket avslöjar huruvida man lyssnar eller inte till 

eleven framför en. Kim menade att även rösten, tonläget och ögonkontakten visar att man 

lyssnar och är nyfiken. 

 

Studiens intervjupersoner menade att man som skolkurator måste kunna bjuda på sig själv och 

använda sig av sina egna upplevelser. Kim beskrev det som ”Att man kan visa att man är 

personlig, en människa liksom.” Kim menade även att man kan visa små glimtar av sina egna 

upplevelser för att påvisa att man förstår vad eleven går igenom eller har varit med om. I 

överensstämmelse med Kims beskrivning förklarade Alex det som; 

Jag kan ju relatera till mig i mitt och säga att jag var också med om något liknande 

eller jag har också gjort något sådant här. Jag har också varit med om…för mig är 

det självklart att jag är människa jag med. Jag har också varit med om jobbiga 

saker i livet och då kanske dem kan relatera till sig… Det tycker jag är självklart, 

bjuda på mig liksom.  

Kim, Lee och Love menade dock att det är skillnad på att vara personlig och privat. Lee 

förklarade det som att man; ”Inte ska vara för personlig, men samtidigt ska man inte heller 

vara för neutral.” Likväl som Lee betonade Kim att; ”Det handlar inte om att bli privat och ta 

över liksom…” Love sade; 

Privat det vill jag inte vara, det undviker jag att vara. Däremot kan man ibland 

bjuda på något personligt, att man kan berätta om någonting. Kanske något man 

varit med om eller ja, något eller ett fenomen eller har varit på en plats 

liksom…igenkänningsfaktorer.  

 

 

5.3 Skolkuratorers verktyg och metoder i stödsamtalet 

 

5.3.1 Kunskap och erfarenhet som verktyg i stödsamtalet 

Alex, Kim och Robin upplever sin teoretiska kunskap som viktig i stödsamtalet. Kim menade 

bland annat att man behöver ha generella kunskaper gällande samtal och uttryckte att; ”Man 

då i alla fall har kunskaper om hur man då ger möjlighet till att öppna upp för samtal. Hur 

man ställer öppna frågor och hur man följer upp det som sägs och så där…” Alex och Robin 

angav att den teoretiska kunskapen man har fått med sig från utbildningen är värdefull för 
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dem i stödsamtalet. Alex uttryckte att; ”Man får så mycket med sig när man…pluggade, 

genom olika teorier och sådär.” Alex underströk att man även måste kunna omvandla den 

teoretiska kunskapen så att den blir tillämpbar i praktiken. Den teoretiska kunskapen gällande 

ämnet som det aktuella stödsamtalet behandlar är också av stor vikt menade både Kim och 

Robin. Robin uttryckte det som; ”Att man är utbildad och också påläst på det man ska 

möta...” Robin förklarade att; ”Jag går ofta ut på nätet…att man blir uppdaterad.” 

 

Samtliga skolkuratorer har nämnt flertalet teorier som de använder sig av i sin yrkesutövning. 

Alla intervjupersoner har nämnt motiverande samtal som en viktig utgångspunkt för 

stödsamtalet. Andra teorier som nämnts är känsla av sammanhang (KASAM), empowerment 

och systemteori. Mio uttryckte att; ”Det som är mest värdefullt är väl systemteori.” Även Lee 

beskrev att hen försökte fånga helheten runt eleven. Liksom Mio och Lee beskrev Kim att 

hen; ”Gör som en mindmap där man gör familj, skola, fritid. Det blir ju systemteori tänker 

jag.” Robin och Lee beskrev att de blandar tekniker och metoder genom att plocka ut och 

använda sig av relevanta delar från olika teorier, metoder och tekniker. Robin beskrev även; 

”Jag använder alla tekniker och metoder som jag lärt mig under utbildningen och under livet, 

men jag har vävt in det i min egna person och jag har förkastat en hel del.” I likhet med Robin 

beskrev Lee att hen plockar en del från olika tekniker, metoder och teorier. Love uttryckte att; 

”Jag tror att det kan bli farligt faktiskt om man bara använder en metod och du liksom går 

slaviskt efter metoden.” Lee förklarade att hen måste anpassa sin metod efter eleven. 

 

Samtliga skolkuratorer som intervjuades menade att deras egna erfarenheter är viktiga i 

stödsamtalet. Alex förklarade att hen; ”Stödjer mig mycket på min erfarenhet.” Love menade 

att man genom sin erfarenhet vet vilka vägar man kan gå om man möter elever med liknande 

bekymmer. Mio beskrev det som att utbildning inte är allt, utan att även privata och 

personliga erfarenheter har betydelse i hens yrkesutövning. Hen menar också att man 

förvärvar mer erfarenhet ju äldre man blir. Robin beskrev privata och personliga erfarenheter 

som oslagbar kunskap - under förutsättning att man bearbetat sina egna upplevelser. Likaså 

beskrev Kim att; ”Det är viktigt att man har erfarenheter och kunskaper själv.” Till skillnad 

från Robin, Kim och Mio som syftade till privat och personlig erfarenhet, poängterade Lee 

yrkeserfarenheten. Lee menade att man kan dra nytta av sin tidigare arbetserfarenhet i sin 

yrkesutövning, till exempel tidigare arbete med olika målgrupper. Robin menade att 

erfarenheten av skolkuratorsyrket har inneburit att hen försökt och sedan misslyckats och 
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genom dessa erfarenheter har Robin lärt sig vad som fungerar och inte i stödsamtal. I likhet 

med Robin beskrev Lee det som; ”När jag börjar utvärdera verktyg och jag märker att 

verktyget fungerar inte och man börjar hitta på andra verktyg.” 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev stödsamtalet som kreativt och anpassningsbart. Love 

beskrev skolkuratorsyrket som ett hantverk och menade att hen agerar som en konstnär i 

stödsamtalet, då hen inte har någon mall att utgå från. Likaså Lee menade att; ”Det inte är 

någon exakt mall för hur stödsamtalet ska föras.. det är lite hantverk som vi gör, kuratorer, vi 

sammanställer formen av ett stödsamtal.” En majoritet av de intervjuade skolkuratorerna 

framhöll det viktiga med att kunna kombinera teoretisk kunskap med erfarenheter. Alex 

poängterade vikten av att kunna kombinera den teoretiska kunskapen med sin förvärvade 

yrkeserfarenhet. Hen beskrev det som; ”Sen kör jag inte efter någon speciell teori, utan jag 

kör efter min erfarenhetsteori.” Love menade att en skolkurator måste kunna tillämpa teorier 

och metoder samtidigt som hen måste känna in människan denne har framför sig. 

 

5.3.2 Motiverande samtal som metod i stödsamtalet  

Som tidigare nämnts uppgav samtliga intervjuade skolkuratorer att MI var ett vanligt 

förekommande inslag i deras samtal. Robin redogjorde för att hen använde sig av MI-

inspirerade delar i stödsamtalet, exempelvis genom att bekräfta eleven, sammanfatta vad 

eleven uttryckt samt att arbeta med alliansen. Kim uttryckte det som; ”Jag försöker använda 

motiverande samtal som metod som grund i alla mina samtal.” Mio förklarade att hen 

använde mycket MI som vävs in i samtalet. På liknande sätt beskrev även Love att hen 

tillämpar MI;  

Jag tänker att jag blandar nog ganska mycket med olika tekniker som man har lärt 

sig och jag kan jobba en del MI-inriktat. Men det är sällan som man sitter med det 

renodlat, det är det ju inte, men det är helt klart inslag av det. 

Samtliga intervjupersoner redogjorde för att de använde sig av MI-verktyg. Lee uppgav att; 

“Man ska bekräfta, man ska ställa öppna frågor, man ska reflektera tillsammans…” Likaså 

Kim menade att stödsamtal för hen innebär MI genom att arbeta med öppna frågor, 

uppmuntra till förändring och att eleven själv får reflektera. Många av skolkuratorerna uppgav 

att de använde sig mycket av öppna frågor i stödsamtalet. Lee uppgav att hen tillämpar MI-

andan i sina stödsamtal genom att bekräfta eleven, ställa öppna frågor samt göra reflektioner 
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kring samtalet och det som sagts. Alex beskrev att hen använde sig av utforskande frågor för 

att få en fördjupad redogörelse. Hen använde även reflektioner kring det eleven säger för att 

kontrollera att hen uppfattat rätt. 

 

Skolkuratorerna i denna studie uppgav att de tillämpade MI-inspirerade skalor i sina samtal 

med eleverna. Skalorna används exempelvis för att mäta elevens uppskattning av sitt mående. 

Mio uppgav att hen i början av ett samtal använder skalor för att se vart eleven befinner sig; 

”Då använder jag mycket skalor kanske i början…som man gör på MI…1–10 och så där.” 

Lee tillämpade också skalor i stödsamtalet och menade att man med hjälp av skalor kan 

utforska motivationen hos eleven. Ytterligare ett MI-verktyg som nämnts är 

ambivalensutforskningen. Kim förklarade;  

Och sen kunskaper så tänker jag som mina MI-utbildningar som har gett mig 

jättemycket. I att utforska men också det här med ambivalensutforskningen. Ibland 

har jag haft dem här som kanske har velat sluta röka eller sådana. Man liksom kan 

utforska vad som är för- och nackdelar med olika saker. Allt från rökning till att 

komma till skolan, så MI tycker jag är en viktig grund.  
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6. DISKUSSION  

 

I detta kapitel besvaras studiens syfte samt frågeställningar och de viktigaste resultaten 

diskuteras mot den teoretiska ramen och tidigare forskning. Syftet med denna studie var att 

undersöka vad stödsamtal innebär för skolkuratorer som arbetar på högstadium samt hur de 

tillämpar stödsamtal i praktiken. Studiens första frågeställning behandlade stödsamtalets 

innebörd för skolkuratorer. Resultatet visade att stödsamtalet är svårdefinierat och att det inte 

finns någon allmänt vedertagen definition gällande vad ett stödsamtal är. Studiens resultat 

påvisade även att skolkuratorerna uppfattar innebörden av ett stödsamtal som otydligt samt att 

skolkuratorerna ser stödsamtal som icke-behandlande samtal, men att det innebär en svår 

gränsdragning. Trots bilden av stödsamtal som icke-behandlande och otydligt framträdde det 

att syftet och målet med stödsamtalet är att se en förändring hos eleven eller att denne har 

bearbetat ett specifikt problem. Studiens andra frågeställning behandlande hur och när 

stödsamtal tillämpas. Resultatet visade att stödsamtalet är flexibelt i sin utformning och detta 

gör det möjligt att anpassa stödsamtalet utifrån individen likväl som dennes situation. 

Studiens resultat påvisade även att samtliga stödsamtal innehåller en viss struktur samt att 

alliansen mellan skolkuratorn och eleven är av stor betydelse. Det framkom också av studiens 

resultat att skolkuratorerna och deras förhållningssätt är en viktig del för stödsamtalets 

utformning och tillämpning. Studiens tredje frågeställning behandlade skolkuratorernas 

kunskaper och färdigheter i tillämpandet av stödsamtal. Resultatet gällande denna 

frågeställning visade att skolkuratorerna anser att det är av vikt att ha teoretiska kunskaper 

och egna yrkes- och livserfarenheter samt att kombinera dessa i tillämpningen av stödsamtal. 

Vidare konstateras utifrån resultatet att skolkuratorerna använde sig av metoden motiverande 

samtal och tillhörande MI-verktyg i sina stödsamtal.   

 

6.1 Stödsamtalets betydelse för skolkuratorer 

De flesta av skolkuratorerna i denna studie uppgav att stödsamtal är den arbetsuppgift som de 

utför till störst del, vilket kan kopplas till Lees (2012) studie som påvisar att socialarbetare i 

skolan till största delen av sin arbetstid ägnar sig åt stödsamtal. Det var mycket framträdande i 

denna studie att intervjupersonerna hade olika upplevelser av vad ett stödsamtal är och att de 

alla hade egna unika definitioner av vad stödsamtalet innebär. Detta kan relateras till att 

stödsamtal är ett svårdefinierat begrepp eftersom stödsamtal kan användas vid många olika 

situationer samt praktiskt kan utformas på olika sätt (Von Braun, 2010). Samtliga 
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intervjupersoners upplevelser av vad ett stödsamtal är överensstämmer också med Larssons 

(2010) beskrivning av att det finns ett flertal olika definitioner av begreppet stödsamtal. 

Denna studie påvisar att ingen av intervjupersonernas beskrivningar av vad stödsamtal är kan 

relateras exakt till någon av Von Brauns (2010) och Larssons (2010) olika definitioner av vad 

ett stödsamtal innebär. Studien visar att ett stödsamtal äger rum tills fler än två personer blir 

delaktiga i samtalet, vilket kan bindas samman med det Ljunggren (2017) skriver om att 

stödsamtal vanligtvis rör möten mellan två personer, då en klient söker hjälp hos en 

professionell.  

 

I denna studie visar resultatet markant att intervjupersonerna fann det otydligt vad ett 

stödsamtal innebär. Det framträdde att flertalet av skolkuratorerna upplevde att det är luddigt 

vad ett stödsamtal egentligen är. Ek et al. (2015) beskriver i sin forskning att det är svårt att 

praktiskt och teoretiskt tydliggöra utgångspunkterna i ett stödsamtal och tillämpning av dessa. 

Intervjupersonernas utsagor om stödsamtalets otydlighet kan även relateras till Ljunggrens 

(2017) redogörelse för att många yrkesverksamma upplever att stödsamtal är omöjligt att 

definiera och diffust. Det framkom också i denna studie att det kan upplevas som enklare att 

beskriva vad ett stödsamtal inte är istället för vad det är, vilket överensstämmer med 

Ljunggrens (2017) beskrivning gällande att stödsamtal oftast förklaras med termer som 

beskriver vad det inte är.  

 

Framträdande i studien var också att ett stödsamtal inte innebär att skolkuratorerna har någon 

form av behandlande samtal med eleverna, vilket talar emot en forskningsstudie av Ek et al. 

(2015) som säger att socialstyrelsen ser stödsamtal som en psykologisk och psykosocial 

behandling. Då studiens resultat påvisar att skolkuratorerna ser sitt arbete som icke-

behandlande kan detta relateras till Ljunggrens (2017) redogörelse gällande att stödsamtal 

ofta ses som okvalificerat och som icke-behandlande. Dock går dessa resultat emot det 

Ljunggren (2017) skriver att stödsamtal är något tydligt samt att det är en behandlande metod. 

Det framgick även i denna studie att det kan upplevas som svårt att veta var gränsen går 

mellan att ha stödsamtal och behandlande samtal. Larsson (2010) beskriver att forskare är 

oeniga huruvida det är en skillnad mellan stödsamtal och terapi eller inte. Författaren menar 

dock att det finns en distinktion mellan stödsamtal och terapi och att stödsamtal vanligtvis 

handlar om psykosociala frågor som ska lösas gällande utvecklingsproblem i livet, medan 
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terapi vanligtvis innebär att bearbeta komplicerade psykologiska problem som exempelvis 

depression.  

 

Det framgår av denna studie att ett stödsamtal syftar till att uppnå en förändring hos eleven 

eller att dennes bekymmer blir löst. Ek et al. (2015) skriver att stödsamtalet syftar till att reda 

ut eller lindra problem som uppstår i det dagliga livet utifrån en persons aktuella 

funktionstillstånd och att målet med stödsamtalet är att lindra individens symtom och utveckla 

dennes psykiska hälsa. Gällande målet med stödsamtal kan detta också kopplas till Mcleods 

(2010) redogörelse om att stödsamtal kan vara betydande och ge en klient möjlighet att gå 

vidare i livet. Vanligtvis leder stödsamtal till mindre förändringar dock med resultatet att 

klienten har hittat sin förmåga att agera stegvis för ett ökat välmående. I vissa fall kan 

stödsamtal leda till en stor förändring hos klienten.  

 

I likhet med presenterad forskning och teori gällande stödsamtal tolkar vi att resultatet stärker 

bilden av stödsamtalet som något svårförklarat och otydligt. Vi gör tolkningen att studiens 

resultat redogör för stödsamtalet som icke-behandlande, medan forskning och teori delvis 

talar för motsatsen. Trots uppfattningen av stödsamtalet som icke-behandlande tolkar vi att 

samtliga stödsamtal har ett syfte och att detta har uppnåtts när målet med stödsamtalet anses 

uppfyllt. 

 

6.2 Skolkuratorers tillämpning av stödsamtal 

Studiens resultat påvisar tydligt att skolkuratorernas stödsamtal sker på elevernas initiativ 

eller om någon annan initierar stödsamtalet genom att påtala att eleven har behov av stöd. 

Detta är i överensstämmelse med Larssons (2010) redogörelse för att stödsamtal kan äga rum 

när en individ tar beslut om att gå i samtal hos en samtalsledare eller när en individ signalerar 

till omgivningen att denne har problem som denne kan behöva samtala om. Det var 

framträdande i denna studie att antalet stödsamtal som skolkuratorn kan ha med en elev 

varierar i mängd beroende på vad eleven har för behov/bekymmer. Detta kan relateras till det 

Ljunggren (2017) skriver om att stödsamtal kan ske genom att ha bara ett samtal exempelvis 

då en person behöver några tröstande ord, men också genom att ha flertalet samtal exempelvis 

då en skolkurator stöttar en elev vars föräldrar ska skiljas. Oberoende av orsak till stödsamtal 

så inrymmer samtalen en process där klienten förhoppningsvis upplever att denne fått 

bearbeta sina känslor när stödsamtalet eller raden av stödsamtal upphör. Det framgick tydligt i 
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denna studie att skolkuratorerna anser att stödsamtal kan se olika ut och att de bör anpassas 

efter individ och situation. Utifrån detta kan man dra paralleller till Ek et al.:s (2015) studie 

som visar att stödsamtalet måste individanpassas utifrån individens situation. Studiens resultat 

gällande anpassning av stödsamtalets utformning efter individ och situation kan även förstås 

mot bakgrund av Ljunggrens (2017) redogörelse för att alla stödsamtal har en generell 

målsättning och att målsättningen med stödsamtalet är personlig för varje enskild klient samt 

samtalsprocess. I denna studie lyftes vikten fram gällande att anpassa stödsamtalet utifrån 

individen och situationen. Det framträdde utsagor rörande att ett stödsamtal exempelvis kan 

ske på andra platser än på skolkuratorns kontor. Detta går att relatera till att om en 

samtalsledare är bra på det den gör så kan denne känna in klientens behov av stöd och anpassa 

sitt stöd därefter (Von Braun, 2010).  

 

Det var mycket framträdande i denna studie att skolkuratorerna använder sig av en viss 

struktur i sina stödsamtal med elever och att strukturen har en betydelse för stödsamtalet. 

Detta kan kopplas till att det är viktigt att en samtalsledare är strukturerad och tydlig med hur 

ett samtal går till, för att skapa en så samstämmig kommunikation som möjligt (Rautalinko, 

2013). Det framgick tydligt att skolkuratorer i sin strukturering av stödsamtalet hade en form 

av inledning samt avslutning av samtalet. Rautalinko (2013) redogör för att det i alla samtal 

finns någon sorts struktur och tre vanliga indelningar av samtalets upplägg är; inledningen, 

själva samtalet och avslutning av samtalet. När ett samtal har sin inledning kan samtalsledaren 

till exempel beskriva sitt arbete och vad det innebär samt lämna information om samtalets mål 

och tidsram. Vidare menar författaren att i inledningen kan samtalsledaren även lämna 

information om sin tystnadsplikt och sekretessbestämmelser. Rautalinko (2013) skriver också 

att vid avslutning av ett samtal sammanfattar samtalsledaren det som sagt för att stämma av 

om det finns en enighet och ett samförstånd hos samtalsparterna om vad som nämnts i 

samtalet. Under avslutningen av samtalet kan exempelvis samtalsledaren fråga klienten om 

denne har något att tillägga och hur denne har uppfattat samtalet. Det var också tydligt 

framträdande i denna studie att skolkuratorerna anser att det är av vikt att i inledningen av 

stödsamtalet försöka ringa in elevens problem. Ljunggren (2017) beskriver att samtalsledaren 

i inledningen av en stödsamtalsprocess behöver ställa frågor till klienten för att kunna bedöma 

vad dennes problem är, för att de därefter tillsammans ska komma fram till vad som önskas 

uppnås med hjälp av stödsamtal. 
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Vikten av att skapa en allians med eleven är något som skolkuratorerna lyfte fram och som är 

framträdande i denna studies resultat. Detta kan relateras till forskning av Ek et al. (2015) som 

påvisar att då en kurator möter patienter och anhöriga skapar denne tillit och förtroende i 

dessa möten. Det framkom i denna studie att det är värdefullt att skapa en relation med eleven 

och att som skolkurator ha en attityd som visar att denne är mottaglig för vad som berättas i 

stödsamtalet. Vidare framkom det i studien att en allians anses vara uppnådd då skolkuratorn 

upplever att det finns en bärande relation med eleven. Ljunggrens (2017) beskrivning av 

allians innebär att det finns en enighet mellan parterna i samtalet samt en känslomässig 

relation mellan klienten och samtalsledaren. Alliansens emotionella del betyder att klienten 

har tillit till och värdesätter samtalsledaren. Det framgår av resultatet i denna studie att 

skolkuratorn i stödsamtal intar en attityd som är ödmjuk, respektfull och icke-värderande för 

att försöka skapa en allians med eleven. Detta överensstämmer med Ljunggrens (2017) 

rapportering om att det krävs att samtalsledaren exempelvis har förmåga att respektera samt 

har ett icke-värderande förhållningssätt. Ett icke-värderande förhållningssätt innebär att 

samtalsledaren ska vara objektiv och neutral, oavsett vad denne möter. Det framträder tydligt 

i studien att alliansen har en betydande roll för om utfallet av stödsamtalet ska bli lyckat eller 

ej samt att det är viktigt att försöka bibehålla alliansen med eleven. Detta kan knytas samman 

med Ljunggrens (2017) beskrivning om att allians kan tolkas som överordnad strategi i en 

stödsamtalsprocess. Det är viktigt att samtalsledaren är medveten om alliansens betydelse och 

aktivt försöker att bibehålla den. Samtalsledaren kan ha alliansen som en trygg grund och utgå 

från den i sina val av strategier i stödsamtalet.  

 

Denna studie påvisade också vikten av att bekräfta eleven i sin känsla och för att kunna göra 

detta behöver skolkuratorn först aktivt lyssna på det eleven ger uttryck för. Det är även viktigt 

att skolkuratorn möter eleven där denne befinner sig. Detta överensstämmer med Ljunggrens 

(2017) redogörelse om att samtalsledaren bör bekräfta vad klienten säger och visa ett 

erkännande av dennes upplevelse. Studiens resultat kan även kopplas till det författaren 

beskriver gällande att man i ett stödsamtal vanligtvis fokuserar på här och nu (Ljunggren, 

2017). Att möta eleven där denne befinner sig beskrivs av Bjørndal (2017) som hemligheten i 

all hjälpande konst. Något som var mycket framträdande i studiens resultat var betydelsen av 

att vara aktiv och lyssna i stödsamtalet med eleven. Även Ljunggren (2017) menar att det är 

av stor vikt att samtalsledaren är aktiv i samtalsprocessen och genom att vara aktiv har 

samtalsledaren möjlighet att uppfatta vad individen säger. Då samtalsledaren lyssnar aktivt 
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menar Rautalinko (2013) att denne dels sänder ut en trygghet och dels att tystnaden lämnar 

plats för information från den som talar vilket kan ge en grundligare bild av klientens 

problematik.  

 

Av resultatet i denna studie framgick att skolkuratorns kroppsspråk var viktigt i stödsamtalet. 

Genom det icke-verbala kroppsspråket visar skolkuratorn intresse för vad eleven har att säga, 

exempelvis genom ögonkontakt och kroppshållning. I likhet med studiens resultat menar 

också Bjørndal (2017) att den icke-verbala kommunikationen är viktig i stödsamtalet, 

exempelvis kommunikation genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Genom att man under ett 

samtal har ögonkontakt med klienten visar man sig intresserad. Detsamma gäller 

kroppshållningen, en öppen kroppshållning signalerar att man lyssnar till klienten. Även 

studien av Ek et al. (2015) påvisar att kuratorerna behöver använda sitt kroppsspråk i 

stödsamtalet. Genom att arbeta med kroppsspråket kan kuratorn bland annat förmedla 

närvaro. I denna studie var det också framträdande att skolkuratorerna använde sig av sina 

personliga erfarenheter i stödsamtal med eleverna. Det handlar dock inte om att bli privat i 

stödsamtalet utan att de genom sina personliga erfarenheter kan bjuda på sig själva, visa sig 

mänskliga och skapa igenkänningsfaktorer för eleverna. I enlighet med detta menar 

Rautalinko (2013) att man genom att visa en personlighet visar en mänsklighet samt en äkthet 

som samtalsledare. Det kan vara en fördel om samtalsledaren är personlig i sina samtal, men 

det handlar dock inte om att släppa in klienten helt i sin privata sfär.  

 

Vi gör tolkningen att stödsamtalets otydlighet paradoxalt nog skapar en fördel i form av 

flexibilitet avseende utformningen av själva samtalet. Skolkuratorerna har i och med 

stödsamtalets flexibilitet ett stort handlingsutrymme gällande samtalets utformning och 

anpassning till eleven och dennes unika situation. Vi tolkar att skolkuratorns samtalsstruktur, 

alliansskapande och dennes förhållningssätt gentemot eleven är av stor betydelse för 

stödsamtalets utformning och tillämpning.  

 

6.3 Kunskaper och färdigheter i tillämpning av stödsamtal 

Framträdande i denna studie var att skolkuratorerna tillämpar en kombination av teoretisk 

kunskap och sina personliga yrkes- och livserfarenheter i stödsamtal. Att kombinera både 

livs- och yrkeserfarenheter med teorier och modeller benämner Ek et al. (2015) som ett 

integrerat arbetssätt. Vidare menar författarna att kuratorers tillämpning av egna arbets- och 
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livserfarenheter är unikt för kuratorn i jämförelse med andra professioner. Tidigare forskning 

av Isaksson och Sjöström (2017) visar att skolkuratorers kunskapsbas grundar sig på olika 

teorier inom socialt arbete. I enlighet med detta framkom i denna studie att skolkuratorerna 

tillämpar olika teorier och perspektiv som de förvärvat under sin utbildning. Det framkom att 

systemteori utgjorde ett viktigt perspektiv i stödsamtalen. Lee (2012) visar att australienska 

skolkuratorer tillämpar ett systemperspektiv genom att inte endast se till eleven som individ 

utan att även se elevens omgivande sociala miljö. Denna studie visade att man som 

skolkurator måste kunna omvandla den teoretiska kunskapen så att den blir tillämpbar i 

praktiken. Detta kan likställas med Melin Emilssons (2010) beskrivning av att den 

professionella omvandlar den teoretiska grunden till färdigheter. I denna studies resultat 

framkom att skolkuratorn behöver ha generella kunskaper gällande samtal för att kunna öppna 

upp och utforska det eleven uttrycker. Detta kan relateras till vad Ek et al. (2015) redogör för 

gällande den grundläggande samtalsmetodiken. Författarna menar att kuratorer måste kunna 

ställa icke-styrande och öppna frågor för att utforska, vilket ställer höga krav på 

hantverksskicklighet hos kuratorn. Denna studies resultat påvisade också att skolkuratorerna 

bedömer sina egna erfarenheter som viktiga i stödsamtalet. Med egna erfarenheter avses dels 

skolkuratorernas personliga livserfarenheter och dels förvärvade yrkeserfarenheter. Den egna 

erfarenheten presenterar Ljunggren (2017) som tyst kunskap. Den tysta kunskapen förvärvas 

av samtalsledaren genom erfarenheter och är därmed svår att beskriva med ord. 

 

Ett påfallande resultat i denna studie var att stödsamtalet beskrevs som kreativt och flexibelt 

då det inte utgick från någon standardiserad samtalsmall. Skolkuratorerna kan därmed liknas 

vid konstnärer som utför ett hantverk. Ljunggren (2014) beskriver samtalet som en konst 

eftersom samtalsledaren använder sina egna förvärvade erfarenheter i utformandet av 

samtalet. Ek et al. (2015) förklarar att stödsamtal kräver en kreativitet och flexibilitet hos 

kuratorn då de inte utgår från en standardiserad mall. I likhet med detta visar denna studies 

resultat att skolkuratorerna är flexibla och kreativa i sitt arbetssätt, dels genom att de 

kombinerar sin teoretiska kunskap med sina personliga förvärvade yrkes- och livserfarenheter 

och dels då de i stödsamtalet anpassar och tillämpar relevanta delar av olika tekniker och 

metoder. Det framkom i denna studie att skolkuratorerna inte tillämpar tekniker, metoder och 

kunskap utifrån bestämda manualer i sina stödsamtal, utan att de selekterar relevanta delar 

och blandar dessa i stödsamtalet. Isaksson och Sjöström (2017) visar att skolkuratorer inte 

bedömer specifika metoder som särskilt värdefulla samt att de vanligtvis inte tillämpar 
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tekniker utifrån bestämda manualer. Larsson (2010) förklarar att stödsamtal inom socialt 

arbete kan innebära varierande arbetssätt och att de kan utgå från olika perspektiv gällande 

teori och metod. Likväl visade denna studie att skolkuratorerna har flexibiliteten att variera 

sitt arbetssätt genom att kunna tillämpa relevanta delar av tekniker och metoder i stödsamtal 

utifrån individen och dennes omgivande omständigheter. Detta överensstämmer även med en 

beskrivning av professionella som har skickligheten att tillämpa väsentlig kunskap och metod 

i varje enskilt fall snarare än att använda sig av givna metoder på rutin (Ljunggrens, 2017). 

Studiens resultat visade att skolkuratorerna genom erfarenhet har lärt sig vad som fungerar 

respektive inte fungerar i stödsamtal. I likhet med detta menar Ljunggren (2017) att 

professionella utövare av stödsamtal har fått testa sig fram gällande stödsamtalets utformning. 

Genom att testa sig fram lär man sig vad som fungerar respektive vad som inte fungerar i 

stödsamtal. 

 

Som tidigare redogjorts för visade resultatet i denna studie att skolkuratorerna inte tillämpar 

tekniker utifrån bestämda manualer i stödsamtal. I likhet med detta pekade studiens resultat 

även på att skolkuratorerna använder delar av MI eller hämtar inspiration från MI i sina 

stödsamtal, exempelvis gällande sättet att föra ett samtal. Bland annat använder 

skolkuratorerna MI då de ställer öppna frågor, uppmuntrar eleven till förändring och får dem 

att själva reflektera kring sin situation. Rollnick et al. (2010) beskriver detta som ett guidande 

tillvägagångssätt inom MI. Resultatet i denna studie visade att skolkuratorerna tillämpar ett 

MI-förhållningssätt genom att arbeta mycket med öppna frågor, bekräfta eleven, reflektera 

kring det som sägs samt göra sammanfattningar av det eleven uttrycker. Detta kan liknas vid 

det aktiva lyssnandet som ingår i MI och med dess verktyg och strategier som innebär att 

bekräfta klienten, ställa öppna frågor samt reflektera och sammanfatta (Ortiz, 2014). Dix 

(2016) beskriver det aktiva lyssnandets verktyg och strategier som en del i MI-andan. Denna 

studies resultat påvisade därmed att skolkuratorerna till stor del tillämpar MI-andan i sina 

stödsamtal.  

 

Ortiz (2014) beskriver att de öppna frågorna kan hjälpa samtalsledaren att fånga upp 

innebörden i det klienten säger samt får denne att fördjupa sitt budskap. Rollnick et al. (2010) 

menar att reflektioner hjälper samtalsledaren att fånga redogörelsen i det klienten uttrycker. I 

likhet med detta påvisade denna studies resultat att öppna frågor används för att utforska det 

eleven uttrycker samt att reflektioner görs för att skolkuratorn vill se om denne uppfattat 
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elevens budskap rätt. Av denna studies resultat framgick att skolkuratorerna även tillämpar 

MI-inspirerade skalor i sina samtal med elever, vilket kan relateras till att man inom MI som 

verktyg använder sig av skalor i samtal (Dix, 2016). Skolkuratorernas i denna studie berättade 

att de tillämpar MI-inspirerade skalor i sitt arbete. Ortiz (2014) ger en beskrivning av skalor 

som ett MI-verktyg och menar att genom att tillämpa skalor i samtalet kan man kartlägga 

klientens förändringsbenägenhet. Ytterligare ett MI-verktyg som presenteras av författaren är 

ambivalensutforskningen vilket innebär att man tillsammans undersöker för- och nackdelar 

med situationen som den är i dagsläget. I denna studies resultat framträdde att skolkuratorerna 

i viss utsträckning tillämpar ambivalensutforskning i stödsamtalen med elever.  

 

Vår tolkning av studiens resultat är att då stödsamtal saknar en bestämd manual ses detta som 

ett hantverk där skolkuratorn agerar konstnär i utformningen av stödsamtalet. Genom 

stödsamtalets flexibla egenskaper gör vi tolkningen att skolkuratorn själv kan utforma 

samtalet och därmed har möjlighet att integrera sin kunskapsbas med sina förvärvade yrkes- 

och livserfarenheter. Vi bedömer att skolkuratorerna har utrymme att kunna tillämpa dels 

relevant förvärvad teoretisk kunskap och dels relevant yrkes- och livserfarenhet utifrån det 

aktuella ämnet som stödsamtalet berör. Vår tolkning är att stödsamtalets flexibilitet möjliggör 

för tillämpning av olika metoder och tekniker i kombination med varandra, däribland 

skolkuratorernas användning av MI-andan och verktyg inspirerade av MI.  

 

6.4 Vidare forskning 

Då kunskapsläget gällande stödsamtal är relativt begränsat och i relation till skolkuratorer 

mycket begränsat vore det befogat att utveckla vidare forskning kring stödsamtalets 

utformning och tillämpning. Detta för att bidra till en fördjupad kunskap gällande vad 

stödsamtal är och hur det går till när skolkuratorer tillämpar dessa i praktiken. 
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7. SLUTSATSER  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skolkuratorerna uppfattar stödsamtal som otydligt 

och icke-behandlande. Stödsamtalet upplevs även som flexibelt och målet samt utformningen 

varierar utifrån eleven samt dennes situation. Framträdande är att skolkuratorerna fann det 

värdefullt med samtalsstrukturen, alliansen med eleven samt sitt eget förhållningssätt i 

stödsamtalet. Det framgick i studien att skolkuratorerna använder sig av MI i sina stödsamtal 

samt kombinerar sina teoretiska kunskaper med sina yrkes- och livserfarenheter.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Information om studie rörande stödsamtal 

Vi är två̊ studenter som studerar sista terminen på̊ socionomprogrammet och som nu ska 

skriva en kandidatuppsats på C-nivå. Vi har valt att undersöka skolkuratorers erfarenheter av 

stödsamtal. Syftet med studien är att undersöka vad stödsamtal innebär för skolkuratorer som 

arbetar på högstadium. Vi vill också undersöka hur skolkuratorer tillämpar stödsamtal i 

praktiken. För att besvara studiens forskningsfrågor kommer semistrukturerade intervjuer att 

genomföras med sex skolkuratorer som har sin bas på en skola, detta för att ta del av deras 

erfarenheter gällande stödsamtal. Vi vänder oss till dig då du arbetar som skolkurator för att 

fråga om du vill medverka i denna studie. En intervju med dig kommer att behandla frågor 

om din upplevelse av vad stödsamtal innebär, hur och när stödsamtal tillämpas och vilka 

kunskaper/färdigheter du använder dig av i tillämpandet av stödsamtal.  

 

Intervjun beräknas ta ungefär 60–75 minuter. Intervjumaterial kommer att behandlas i 

enlighet med rådande sekretesskrav, dvs. allt insamlat material behandlas konfidentiellt och 

ingen obehörig har tillgång till materialet. Vi som skriver uppsatsen samt vår handledare är de 

enda som har tillgång till materialet. Intervjun kommer att spelas in och allt material från 

intervjuerna kommer att raderas efter att materialet har bearbetats. Du kommer efter att 

resultatet har färdigställts att ha möjlighet att få ta del av vår färdiga uppsats. Högskolan 

Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med detta examensarbete. 

Du har som deltagare i undersökningen enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få 

information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har även rätt att ansöka om 

ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 

personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 

 

Du tillfrågas härmed, som skolkurator verksam på högstadium, om deltagande i denna 

undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

Falun, november 2018  

 

Studenter       Handledare 

Madeleine Karlsson           Elina Olsen Huokko                        Eva Randell 

070-5244643            076-1710192                        023-778118 

h15kmade@du.se           h15elhuo@du.se                         era@du.se 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur kommer det sig att du valt att arbeta som skolkurator? 

- Vilken utbildning har du?  

- Hur lång erfarenhet har du av kuratorsyrket? Specifikt som skolkurator?  

- Hur är ditt arbete organiserat? 

- Av vilka anledningar är det vanligast att elever besöker dig som skolkurator? 

- Hur stor andel av dina arbetsuppgifter upplever du är stödsamtal? 

 

Vad innebär stödsamtal för skolkuratorer? 

- Vad innebär ett stödsamtal för dig? 

- Upplever du att det är tydligt vad ett stödsamtal är? Motivera gärna.  

- Vad anser du att ett stödsamtal generellt innehåller? 

- Vad finns det för fördelar/nackdelar med ett stödsamtal? 

 

Hur och när tillämpar skolkuratorer stödsamtal 

- Hur tillämpar du stödsamtal i ditt arbete som kurator?  

- I vilka situationer tillämpar du stödsamtal? 

- Kan stödsamtal utformas på olika sätt, i så fall hur? 

- När anser du att ett stödsamtal når sitt syfte?   

- När kan det vara svårt att stödja elever genom stödsamtal?  

 

Vilka kunskaper/färdigheter använder skolkuratorer sig av i tillämpandet av stödsamtal? 

- Vilken betydelse har du som kurator för utfallet av stödsamtalet?  

- Vilken betydelse har din kunskap för utfallet av stödsamtalet?  

- Vilka faktorer anser du är avgörande för att ett stödsamtal ska vara effektivt?  

- Upplever du att du använder specifika tekniker/metoder i tillämpandet av stödsamtal? 

I så fall vilka? Kan du berätta lite om dessa? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Etisk egengranskning 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 

När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker under 

etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en Forskningsetisk nämnd 

(FEN), som ska se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet med 

grundläggande principer och krav.  

 

De forskningsetiska principerna och kraven som gäller vid Högskolan kan din 

handledare upplysa dig om. De finns också presenterade i en inspelad föreläsning som 

du kan ladda ner från FEN:s hemsida (se www.du.se/forskningsetik) 

 

Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller tror 

att den kan innehålla en etisk problematik, ska den etikprövas. Detta innebär att du lämnar in 

en ansökan till Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör huruvida den får 

genomföras eller inte, samt vad som krävs för att den ska få genomföras.  

 

För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en etisk ansökan eller inte 

finner du nedan en blankett för etisk egengranskning. Om någon av frågorna 1–7 besvarats 

”Ja” eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare huruvida du behöver göra en 

etisk ansökan eller inte.  

Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på kontaktar du 

nämndens ordförande. 

  

Ansökningsblankett och ansökningsanvisningar finner du på nämndens hemsida se 

www.du.se/forskningsetik 

 

 

http://www.du.se/forskningsetik
http://www.du.se/forskningsetik


 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Stödsamtal: Skolkuratorers hantverk. En kvalitativ studie om stödsamtal och dess 

utformning 

Student/studenter: Madeleine Karlsson och Elina Olsen Huokko 

Handledare: Eva Randell    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

  X 



 

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 
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