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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Eva Hämberg för den vägledning, stöd och 

konstruktiva kritik hon delgett oss under uppsatsskrivandets gång. 

 

Vi vill också tacka våra respondenter som med sitt deltagande gjort arbetet möjligt. 

 

Tack till alla nära och kära som på något sätt tagit del av utbildningens och uppsatsskrivandet 

omfattande process och gjort tiden mer lättsam med uppmuntran, fikapauser och 

korrekturläsning. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till oss själva och varandra för vårt engagemang, otroliga 

driv och goda samarbete. 

 

  



Sammanfattning 

Syftet med studien är att se om det skolkurativa arbetet influeras av empowerment, det vill 

säga, om skolkuratorerna arbetar utifrån att stärka elevernas egen kapacitet. För att finna svar 

har fyra skolkuratorer från två olika kommuner, som är verksamma från grundskola till 

gymnasienivå intervjuas. Tolkningsramen för analysen av det empiriska materialet 

utformades efter Adams tre dimensioner för empowermentbaserat socialt arbete. Resultaten 

visade på att skolkuratorerna hade kännedom om empowerment begreppet och även insikt i 

vad ett empowerment inriktat arbete bidrar till. Det framkom även att samtliga skolkuratorers 

arbetssätt innehöll drag av empowerment även om det inte var den uttalade arbetsmetoden och 

utförandet skilde sig. Studiens slutsats är således att det skolkurativa arbetet uttryckligen inte 

följer empowerment teori men att det återfinns i arbetssättet. Studien indikerar på att ett behov 

av vidare forskning kring empowermentbaserade arbetsmetoder och dess applicering inom det 

skolkurativa arbetet. 

 

 

 

 

Nyckelord: socialt arbete, skolkurator, empowerment, skola, självstärkande, 
Sverige



Abstract 
 
The purpose of the study is to see if the school counselors work is influenced by 

empowerment, that is, if the school counselors aim to strengthen the students' own capacity. 

Four school counselors from two different municipalities who work from elementary school 

through high school have been interviewed. The interpretation framework for the analysis of 

the empirical material was designed according to Adam's three dimensions for empowerment-

based social work. The results showed that the school counselors were aware of the 

empowerment concept and had insight into what empowerment-oriented work contributes to. 

It also emerged that the work methods of all school counselors contained features of 

empowerment even though it was not the stated working method and the performance 

differed. The study concludes that the school counselors work does not explicitly follow 

empowerment theory but that it is found in the working method. The study indicates a need 

for further research on empowerment-based working methods and its application in school 

counseling. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolor inom Sverige ha en skolhälsa som ska arbeta 

förebyggande och elevhälsofrämjande. Med sitt arbete ska elevernas hälsa och mål främjas 

samt stödjas. Enligt Skolverket ska det inom skolhälsan finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska samt kurator. Elevhälsans mål är således att skapa en trygg studie- och 

utvecklingsmiljö för eleverna samt stärka och bibehålla barnens psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande. För att bidra till en god läromiljö arbetar elevhälsoteamet med att ge 

förutsättningar för barnen att känna sig trygga och en meningsfullhet, samt för att minska 

psykisk ohälsa genom att synliggöra riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer för eleverna. Det 

är av vikt enligt regeringen att en kurator samt psykologskompetenser finns i skolans miljö.  

Swedish Empowerment Center (2018) är en organisation med fokus på empowerment. De 

bedriver samtalsstöd på individ- och gruppnivå samt erbjuder utbildningar till andra 

organisationer. Swedish Empowerment Center (2018) skriver att stärka en individ är att ge 

denne egenmakt, det vill säga, empowerment. Att arbeta empowerment inriktat är att arbeta 

för att hjälpa individen att ta kontroll över sitt eget liv.  Empowerment som utgångspunkt i det 

elevhälsofrämjande arbetet kan därför ses som en framgångsrik arbetsmetod, exempelvis för 

dess förebyggande insats. Dock skriver Isaksson och Sjöberg (2016) att skolkuratorns roll är 

något vag vilket skapar problem för hur arbetet ska bedrivas. Det saknas tydliga riktlinjer och 

forskning rörande det sociala arbetet i skolan (2016). Utifrån detta kan det då ifrågasättas hur 

det skolkurativa arbetet bedrivs? Finns det givna metoder att arbeta efter, eller stämmer det 

som Isaksson & Sjöström (2016) hävdar att forskning på området är en bristvara? Är 

empowerment, som antas uppfylla en del i syftet med det skolkurativa arbetet i och med sin 

stärkande funktion, en del av arbetet?  

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att se om det skolkurativa arbetet influeras av empowerment, det vill 

säga, om skolkuratorerna arbetar utifrån att stärka elevernas egen kapacitet.   

 

1.3. Frågeställningar 

- Bedrivs ett empowerment influerat arbete av skolkuratorer?  

- Finns det förutsättningar för skolkuratorerna att arbeta utefter ett empowermentbaserat 

arbetssätt som stärker elevernas egen kapacitet? 
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1.4. Disposition 

Vi inleder avsnitt två med att redogöra för tidigare forskning rörande empowerment och det 

skolkurativa arbetet och avslutar med dess koppling till vår uppsats. 

I avsnitt tre redogör vi för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Vi ger en beskrivning av 

innebörden av begreppet empowerment och de teorier som legat till grund för utvecklandet av 

ett empowermentorienterat arbetssätt. 

I avsnitt fyra beskriver vi våra metodologiska val. Vi redogör för vald metod och de 

bakomliggande anledningarna till valen. För att öka förståelsen för vårt metodval beskriver vi 

vad som kännetecknar metoderna. Intervjuguidens framväxt och syfte läggs fram samt 

urvalsförfarandet. I datainsamlingen redogör vi för hur processen att samla in data skett. 

Därefter beskriver vi vårt tillvägagångssätt för framtagandet av tidigare forskningen. Som 

avslutning av metodavsnittet diskuterar vi kring studiens giltighet och tillförlitlighet. 

Avsnitt fem är dedikerat till etiska överväganden och diskussioner kring dessa. 

I avsnitt sex redogörs resultatet av det insamlade materialet. Vi har delat in avsnittet utefter 

våra fem huvudteman med relevanta subteman för att ge resultatavsnittet en tydlig struktur.   

I avsnitt sju analyseras den insamlade datan i förhållande till den tidigare forskningen. Genom 

att gå igenom del för del resonerar vi kring hur respondenternas svar och den tidigare 

forskningen kan sammanlänkas. 

Slutligen i avsnitt åtta för vi en diskussion kring resultatet kopplat till teorier som ligger till 

grund för empowerment. Diskussionsavsnittet avslutas med författarnas slutsatser.    
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2. Tidigare forskning 

Då studien syftar till att undersöka hur och om teorier kring empowerment är kända bland 

skolkuratorer och om det används som grund för hur det skolkurativa arbetet bedrivs följer 

här en forskningsöversikt inom området. Granskningen av tidigare forskning blir aktuellt då vi 

finner det relevant att ta del av tidigare forskning inom området empowerment och rollen som 

skolkurator för att få en god bild av vad empowerment är och hur det bedrivs. Forskningen 

ger även en bild av skolkuratorernas roll för att sedan kunna koppla ihop det med 

empowerment. Bowers-Brown och Stevens (2010) skriver att litteraturgranskning bör ses som 

en del för att undersöka och analysera det material som redan finns för det valda ämnet. Här 

finner man eventuella teoretiska vinklar som kan bidra till en ökad förståelse och perspektiv 

inför det kommande arbetet. Bowers-Brown och Stevens (2010) menar att litteraturgranskning 

således lägger en grund för studien och är det första steget i arbetet. Det här avsnittet 

behandlar forskning som hämtats från internationella tidskrifter i form av vetenskapliga 

artiklar. Den tidigare forskningen vi valt att presentera i vårt arbete ger ett perspektiv på 

skolkuratorns uppdrag samt resultat på tidigare utförda empowerment projekt inom skolan. 

De ger oss också en förståelse för hur ett empowerment orienterat arbetssätt kan förete sig och 

hur forskningsläget idag rörande empowermentbaserade arbetssätt ser ut i skolmiljö. 

2.1. Skolkuratorns roll 

Isaksson och Sjöström (2016) har i en studie undersökt hur skolkuratorer arbetar utifrån 

teorier inom socialt arbete. De skriver att skolkuratorn har till uppgift att bidra med 

psykosociala interventioner inom skolan. De anser att denna beskrivning är vag och det är 

svårt att greppa vad skolkuratorns uppgift är. Vidare försvåras skolkuratorers professionella 

roll av att det inte finns något krav på socionomexamen för att få utöva yrket, att få universitet 

erbjuder utbildningar med inriktning mot socialt arbete inom skolvärlden och att det inte finns 

tillräcklig forskning inom området. För att försöka specificera skolkuratorers arbete utgår de 

från två frågeställningar; ”Hur relaterar skolkuratorer till specifika metoder och 

evidensbaserad praktik?” och ”till vilken grad kan skolkuratorns arbete relateras till 

uppgiftsorienterat socialt arbete, systemteori, empowerment och antidiskriminering?”. 

Isaksson och Sjöström (2016) menar att dessa olika synsätt bidrar till olika infallsvinklar på 

klienten, problematiken och vilken lösning som är lämplig.  

Ett uppgiftsorienterat socialt arbete fokuserar på individen och lösningarna är snabba och 

strukturerade. Klienterna kommer oftast i kontakt med kuratorn genom någon annan instans, 
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det vill säga, inte genom direktkontakt. Valet av metod är flexibelt, baseras på klientens 

rådande problematik och hur klienten själv ser på problemet. Systemteorin fokuserar på 

individen och miljön denne befinner sig i. Man tittar då på interaktioner, interaktionsförmåga 

och individens anpassning till omgivningen. Stressfaktorer i omgivningen identifieras och 

förändringen sker på grupp-, organisations-, eller samhällsnivå. Interaktioner syftar ofta till att 

förstärka individens anpassningsförmåga till omgivningen. Empowerment syftar till att stärka 

på både individ- och gruppnivå genom att artikulera problemet och hjälpa klienten till 

självhjälp. Resurser ska frigöras, både individuella och resurser i omgivningen, och 

framtidshopp ska vara ledande. Problemen ska avpersonifieras och ska även sökas i 

individens omgivning. Det antidiskriminerande arbetet syftar till att identifiera maktobalanser 

samt att vara medveten om, och göra klienten medveten om, rådande maktobalanser. För att 

uppnå detta krävs att kuratorn är medveten om den maktobalans som råder mellan klient och 

kurator. Interventioner ska vara sättas in tidigt och verka förebyggande (Isaksson och 

Sjöström, 2016).  

Isaksson och Sjöström (2016) har utfört tolv semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. 

Svaren kopplas sedan samman med de fyra kategorierna som omnämns i frågeställningen. 

Respondenterna skulle ha socionomexamen och under minst sex månader arbetat som 

skolkurator. Isaksson och Sjöström (2016) skriver att resultatet visade på att skolkuratorerna 

sällan utgick från en specifik metod, de fastnade mellan evidensbaserade metoder, nationella 

riktlinjer, ny forskning och en brist av material och metoder som riktade sig mot arbetet som 

skolkurator. Författarna menar dock att även om skolkuratorerna inte arbetar efter specifika 

metoder kunde deras arbete placeras in i de fyra kategorierna. Gemensamt för respondenterna 

var att de lade stor vikt vid systemteorin och fokus låg på gruppnivå och på omgivningens 

inverkan på individen. Även gällande det antidiskriminerande arbetet tyckte sig författarna 

kunna se gemensamma drag. Respondenterna ansåg att de arbetade för eleverna, inte för 

skolan som organisation. 

2.2. Empowerment i praktiken  

To (2007) har gjort en studie kring empowermentbaserat arbete bland socialarbetare inom 

skolor i Hong Kong. To (2007) skriver att det sociala arbetet tidigare främst fokuserade på att 

hjälpa enskilda individer att anpassa sig till skolan och skolmiljön. På senare tid har det 

uppmärksammats att de problem enskilda elever upplever kan vara en del av ett större socialt 

system. Genom att arbeta empowermentbaserat riktas ett större fokus mot systemdimensionen 
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vilket gör att individ såväl som systemperspektivet gynnas av ett mer empowermentbaserat 

arbetssätt.  

To (2007) skriver att studiens syfte är att undersöka om det är möjligt för socialarbetare i 

skolor i Hong Kong att bedriva empowermentinriktat arbete. Den syftar även till att beskriva 

socialarbetare i skolans empowermentstrategier för interaktion med andra aktörer inom 

skolan, elever och dess anhöriga. För att undersöka detta användes kvalitativa, individuella, 

djupintervjuer med 15 stycken socialarbetare inom skolor i Hong Kong. Resultatet visar, 

enligt To (2007), på gemensamma teman i arbetssättet för respondenterna. De använde ett 

empowermentbaserat synsätt som innebar att de som tar emot empowerment och de som 

använder det ska ha ett kritiskt förhållningssätt inför maktnivåer och rådande maktstrukturer 

på olika nivåer. Exempelvis relationen mellan elev och lärare, föräldrar, rektor, skolan som 

helhet och dess ställning i samhället. Genom detta försvaras elevens rättigheter och bidrar till 

en gynnsam läromiljö. To (2007) skriver att det finns fyra dimensioner av socialt arbete i 

skolan, första dimensionen består av att få den stödsökande att se sina egna resurser och känns 

kompetens inför att hantera sina utmaningar. Dimension två berör skolmiljön och hur skolans 

personal värnar om elevernas välmående och maximera positiv inlärning. Dimension tre hur 

skolan och samhället i fråga initierar konstruktiva förändringar i skolan. Den sista 

dimensionen berör hur institutionens, skolans, medlemmar är med och bevarar samt försvarar 

utbildningssektorn.  

För att sammanlänka individer och systemet, det vill säga, elev och skola, kombinerade 

socialarbetarna stöd och resurser samtidigt som de uppmuntrade eleverna att bidra till 

samhället i form av exempelvis volontärarbete. Socialarbetarna fokuserade på att betona 

elevernas styrkor och arbetade med att skolan skulle anpassas efter deras behov. Det 

empowermentbaserade synsättet användes även i interaktionen med personal på skolorna. 

Personalen uppmuntrades att ta del av och engagera sig i elevrelaterade frågor. Samtliga 

respondenter såg värdet i att arbeta med empowerment på olika nivåer, dock utfördes arbetet 

på olika vis. To (2007) menar att det sociala arbetet i skolan bör syfta till att stärka både 

eleverna och skolan som organisation. Det empowermentbaserade arbetssättet är 

flerdimensionellt och alla parter som berörs, oavsett dimension, gynnas av ett empowerment 

inriktat arbete. 
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2.3. Empowerment i dialog 

Tidigare forskning om empowermentbaserat arbete, utfört av författarna Greene, Lee, och 

Hoffpauir (2005), har utmynnat i en operationalisering av hur ett empowermentbaserat arbete 

kan komma till uttryck i ett samtal. Författarna har med sin studie undersökt huruvida man 

kan beskriva ett tillvägagångssätt i en empowerment och klient stärkande dialog. Författarna 

menar att termen empowerment har fått en stor spridning inom det sociala arbetet men att det 

saknas vidare beskrivning av hur dessa empowering processer vidmakthålls genom dialog och 

språkanvändning. Genom att arbeta empowermentorienterat kan man hjälpa klienten att lösa 

och förebygga dennes psykosociala problem främst genom att finna och stärka individens 

egna styrkor. Utvecklandet av individens styrkor avspeglas i känslor av tillhörighet, 

välmående, hög självkänsla och en känsla av självbestämmande och kan nås med hjälp av 

empowerment interventioner. Saknar klienten dessa känslor så ses det inom en empowerment 

praktik som uttryck för att klienten inte har tillgång till sin fulla potential och inte känner till 

sina egna resurser. Målet med ett empowermentbaserat arbetssätt är således att öka klientens 

tro på att den har möjlighet att ändra sin situation. Studien undersöker språkets påverkan i 

syfte att hjälpa individen nå sin fulla potential.  Det konstruktivistiska perspektivet utgår ifrån 

teorier om att hur språkbruket kan skapa en subjektiv verklighet för klienten och hur klienten 

är delaktig i processen. Behandlingen sker genom dialog, där dialogen skapar en miljö i 

vilken klienten känner sig som en ansvarstagare och beslutsfattare. Vidare delges även ett fall 

som exempel för att visa hur metoden kan verkställas. Huvudresultatet blir således en 

operationalisering, schema, över socialarbetarens förfarande och språkbruk i dialog med 

klienten. Resultatet innefattar sex beståndsdelar som tillsammans skapar en struktur av ord 

och meningsbyggnader som alla är komponenter för en empowermentbaserad och stärkande 

dialog. Samtalets sex komponenter ska syfta på samarbete, ansvar, möjligheter, lösningar 

samt utarbetande och förtydligande. 

2.4. Tidigare forskning kopplat till studien 

Dessa tre artiklar har valts eftersom de bidrar till att skapa en ökad förförståelse för hur 

empowermentbaserade teorier ligger till grund för arbetsmetoden inom socialt arbete. 

Isaksson och Sjöströms (2016) artikel bidrar med en förståelse för hur det skolkurativa arbetet 

bedrivs utifrån ett antal aspekter inom det sociala arbetet. Författarna har valt ut fyra olika 

aspekter ur vilka de granskar det skolkurativa arbetet varav en är empowerment. Vi anser 

dock att samtliga aspekter innehåller inslag av empowerment vilket gör materialet användbart 

för vår studie. Isaksson och Sjöström (2016) bidrar även med en förståelse om att det saknas 
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evidensbaseradforskning för metoder. Trots det tycks målen uppnås om än med olika 

metoder. Artiklarna visar att det finns en gemensam syn om vad målet med det kurativa 

arbetet bör vara men att det finns olika idéer om hur vägen dit ska utformas. Tos (2007) 

artikel visar hur empowermentbaserat skolkurativt arbete bedrivs på skolor i Hong Kong. 

Trots det faktum att studien tar sin utgångspunkt i en internationellt etablerad teoribildning är 

den relevant då den visar på samma resultat som Isaksson och Sjöströms (2016) artikel, att det 

finns ett gemensamt mål men olika vägar dit. Det internationella perspektivet indikerar även 

att målet med empowerment är globalt och lika så den antydda metodbristen. Detta indikerar 

att det finns ett globalt intresse av utvecklandet av empowermentbaserade metoder. Vidare 

pekar To (2007) på hur arbetet praktiskt bedrivs på olika nivåer och vilka metoder som 

används. Det blir värdefullt då vi kan titta efter dessa tendenser i vårt insamlade data och se 

om det finns någon koppling. I Greene, Lee, och Hoffpauirs (2005) artikel får vi en bild av 

empowermentbaserat arbetssätt i form av dialog, vad det är och hur det kan bedrivas. Greene, 

Lee, och Hoffpauir argumenterar i sin forskning för språkets påverkan på individens 

utveckling och hur samtalet i sig är en form av behandling och beskriver sedan hur detta blir 

möjligt i ett empowermentbaserat arbetssätt. Den forskningen blir sedan intressant att jämföra 

med det empiriska materialet av vår studie för att se om komponenter i respondenternas 

dialog överensstämmer med författarnas operationalisering.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för de grundläggande teorier utifrån vilket teorier om empowerment 

och evidensbaserad praktik baserade arbetssätt utvecklats. Vi inleder med en beskrivning av 

begreppet empowerment, vad det är och hur det verkar. Därefter redogör vi för 

empowerments bakomliggande teorier. Syftet med avsnittet är att skapa en grundläggande 

förståelse för grunderna i begreppet empowerment är. 

3.1. Teorier om empowerment 

Empowerment är som begrepp mångfacetterat och saknar en klar och entydig definition. Den 

ordagranna betydelsen enligt Adams (2008) är ”becoming powerful”. Den definitionen räcker 

inte för att definiera vad empowerment betyder inom socialt arbete. Inom socialt arbete har 

begreppet empowerment kommit att innebära individers, gruppers och samhällens förmåga att 

ta kontroll över sina situationer, uppfylla sina mål och utöva makt. Empowerment i socialt 

arbete är den process man genomgår för att stärka individen såväl som kollektivet.  Det är 

även individens eller kollektivets förmåga att hjälpa sig själv, skapa god livskvalité och finna 

sammanhang med andra som står i fokus (Adams, 2008). Enligt Ershammar och Johansson 

(2012) handlar empowerment om att se de möjligheter och risker som makt medför. De menar 

att empowerment således är ett medel för att stödja människor i att hantera maktrelationer och 

förtryck (Ershammar och Johansson, 2012). Empowerment inom socialt arbete har som 

ambition att verka på individ- som gruppnivå inom tre dimensioner. Att skapa en positiv och 

kapabel självbild, att ge kunskap och kapacitet för kritisk granskning av omgivningen samt att 

skapa resurser och strategier för att nå mål (Adams, 2008). För att en individ ska lyckas med 

ett stärkande av sig själv behöver denne inte enbart se till sig själv och hur förändring kan ske 

där, utan även på sin miljö, relationer och sociala sammanhang (Adams, 2008). 

Empowerment på individnivå handlar om att individen ska utveckla sin självsyn och bryta 

självstigma samt att ta makten över sitt eget liv (2012).  Ershammar och Johansson (2012) 

skriver att empowerment som riktas utåt kan ske i form av att intressegrupper försöker finna 

makt för gruppen som helhet. Ett tydligt exempel på detta är brukarorganisationer som arbetar 

för klientens rättigheter och tillgång till makt. 

Empowerment har olika innebörd för olika intressenter. Inom det akademiska området 

handlar teorier om empowerment om maktrelationer och inom retoriken är empowerment ett 

medel för att stödja människor i att erhålla makt. Adams (2008) beskriver att empowerments 

principer går att applicera på mycket, från individuell rådgivning till vad samhället behöver ha 
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för service. (2008). Men han menar även att empowerment kan anses vara radikalt då 

etablerad makt kan ifrågasättas och försvagas (Adams, 2008). I de utsatta grupperna är den 

största bristen makt och chansen att kunna maktmobilisera sig. Detta blir möjligt genom att de 

med makt har en insikt i att de är en ojämn maktbalans som råder samt genom att tillåta dessa 

personer inträde och aktivt sträva efter en jämnare fördelning (Adams, 2008). Att erhålla makt 

kan enbart göras av den det berör, individen eller gruppen. Dock kan personer som besitter 

makt bidra till en minskad hierarkisk ordning. Dessa personer kan välja att dela med sig av 

den makt de besitter (Ershammar och Johansson, 2012). Även om empowerment överlag 

anses vara positivt kan det vara svårt att bedriva. Ett hinder är att det saknas en tydlig, 

enhällig, definition av vad begreppet makt innebär. Olika teorier om hur makt yttrar sig 

innebär olika metoder för att motverka den obalans som medförs. Ytterligare ett hinder är att 

perspektiv på makt främst sammanlänkas med strukturer och politiska system. För att kunna 

motverka maktobalans för individer krävs en tydligare definition av vad makt är på 

individnivå. Inom det sociala arbetet är ett hinder för empowerment den obalanserade 

maktrelation som existerar mellan profession och klient (Adams, 2008). 

På 1990-talet växte forskningsintresset för empowerment. Dess rötter återfinns i 

antidiskriminerandearbete och självhjälpsorganisering. Det finns fem element i självhjälp som 

bidrar till empowerment; försvar/självförsvar, självstyre, antibyråkrati, samarbete och delade 

erfarenheter (Adams, 2008). Försvar innebär att förhandla för sig själv eller för någon annan. 

Förhandlandet är en form av empowerment, det är att ge sig själv eller någon annan något 

som denne till en början saknade. Med självstyre menas en tro på att individer och grupper har 

en önskan och en förmåga att hjälpa sig själva. Självhjälpsgruppers tendens att sakna 

byråkratisk organisering är ytterligare en länk till empowerment. Att undvika byråkratiska, 

hierarkiska, ordningar innebär ökad delaktighet. Samarbete och delade erfarenheter är 

nyckelaspekter i självhjälpsgrupper. Individer samarbetar för att gemensamt finna lösningar 

på problem. Ofta riktar sig specifika självhjälpsgrupper mot specifika målgrupper då det ger 

en gemensam grund att utgå från och en förmåga för deltagarna att relatera till varandra 

(Adams, 2008). 
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4. Metod 

I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens upplägg i form av val av metod samt vald 

forskningsdesign. Avslutningsvis följer en kritisk reflektion kring arbetets giltighet och 

trovärdighet. 

4.1. Metodval 

Författarna till den här studien har valt att använda kvalitativ metod. Backman (2016) 

benämner det kvalitativa perspektivet som ett sätt att studera människors upplevelser och 

tolkningar av företeelser i verkligheten. Till skillnad från kvantitativa metoder där det enbart 

har som funktion att mäta resultatet i siffror eller mätvärden (2016). Genom det kvalitativa 

förhållningssättet fick vi ta del av den subjektiva förståelsen av det vi undersökte. Således 

kunde vi med vår ansats ta del av hur skolkuratorerna uppfattar deras kännedom om 

empowerment och även hur de upplever att deras praktik är empowermentorienterat. 

4.2. Semi-strukturerade intervjuer 

Datainsamlingsmetoden för vårt arbete är semi-strukturerad intervju. Enligt Smith och 

Bowers-Brown (2010) är semi-strukturerade intervjuer en flexibel intervjumetod som mer 

liknar ett naturligt samtal. Det är en metod som tillåter utföraren att utveckla intervjun under 

samtalets gång. Intervjuaren utgår från en intervjumall innehållande några fasta frågor eller 

specifika teman och kan utefter det ställa följdfrågor samt utveckla frågor vid behov. Denna 

metod ses som framgångsrik när den utförs i exempelvis undersökningssyfte (2010). Att 

genomföra denna typ av intervju möjliggjorde för oss att ta del av så mycket information som 

möjligt, även den vi ej ställde frågor kring. Att undvika strukturerade frågor medför även att 

vi får ta del av respondenternas egna tankar och reflektioner. Metoden bidrog till ett 

helhetsperspektiv kring det skolkurativa arbetet som vi sedan kunde stärka med granskning av 

tidigare forskning. 

4.3. Intervjuguide 

Intervjuguiden bestod av semi-strukturerade frågor som utformades utifrån uppsatsens syfte 

och forskningsfrågor. Intervjuguidens syfte var att skapa en intervju som bidrar till relevanta 

reflektioner i koppling till den tidigare forskningen och valda teorier. Intervjuguidens första 

avsnitt bestod av inledande frågor som inte ställde krav på teoretisk kunskap. Vidare 

utvecklades specifika teman i vår intervju utifrån Adams teori om empowerment dimensioner. 

Med dem som utgångspunkt utformade vi frågor som avsåg beröra kuratorns upplevelser samt 
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erfarenheter av att bedriva socialt arbete inom dessa dimensioner. Intervjuguiden var således 

densamma genom alla intervjuer och återfinns i bilaga 1. 

4.4. Urval 

För att komma i kontakt med lämpliga respondenter användes ett snöbollsurval. Leman 

(2010) skriver att ett snöbollsurval är när målgruppens nätverk används för att finna lämpliga 

respondenter. Hon menar även att urvalsmetoden är lämplig vid studier där statistisk validitet 

saknar betydelse. Ett informationsbrev där vi beskrev studiens syfte, urvalskriterier, 

tillvägagångssätt och databehandling sändes till samordnare och rektorer på olika skolor i 

olika kommuner. Informationen vidarebefordrades till kuratorerna och de som var 

intresserade av att delta kontaktade oss via e-post och telefon. Urvalet för studien utgörs av 

fyra skolkuratorer som är verksamma inom svensk skola i olika årskurser, från förskoleklass 

till gymnasienivå. Variationen i respondenternas upptagningsområde gav ett bredare 

undersökningsområde och skulle kunna bidra till ett mer omfattande perspektiv än ett snävare 

urval. I vårt informationsbrev preciserade vi att samtliga respondenter skulle ha 

socionomexamen eller högskoleutbildning inom socialt arbete och vara verksamma som 

skolkuratorer vid tillfället för intervjuerna. Vår ambition med undersökningen var att samla in 

material från den verksamma professionen och såg därför krav på utbildningsnivå som 

relevant. Det lades inte någon värdering i kuratorernas kön eller etnicitet då vi inte ansåg att 

dessa aspekter var relevanta för att få en god bild av hur empowerment bedrivs. Vi valde även 

att inte lägga någon vikt i respondenternas arbetslivserfarenhet. Vi fick möjlighet att 

undersöka professionen, tidigare forskning men av etiska skäl saknade vi möjlighet att 

intervjua elever som tagit del av empowerment arbetet och således påverkades arbetets 

möjlighet att uppfylla kraven för att ses som bidragande till evidensbaserad praktik. 

4.5. Datainsamling 

För att finna deltagare till vår studie har vi delvis använt oss av större kontaktnät där 

exempelvis skolrektorer och kommuners samordnare för skolkuratorer delgivits vårt 

informationsbrev som de sedan distribuerat ut till samtliga kuratorer de ansett är aktuella för 

vår studie. Vi har sedan även kontaktat skolkuratorer själva via epost och telefon då vi 

bedömde att personlig kontakt också var nödvändigt för att få tillräckligt många respondenter 

i utsatt tid. Informationsbrevet (se bilaga 3) informerade de potentiella respondenterna om 

vårt syfte, vårt val av bearbetning samt hur deltagandet skulle utformas. Respondenterna 

erbjöds att kontakta oss via epost eller telefon om de hade vidare frågor eller var intresserade 

av att delta. När deltagande konfirmerats bokades tid och datum. Vi kunde erbjuda plats för 
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intervju i form av grupprum på Högskolan Dalarna i Falun. Tre av fyra valde dock att vi 

skulle träffas på deras respektive kontor för intervjuns genomförande. Vid intervjutillfället 

insamlade vi ett muntligt samtycke av respondenterna där de godkände vår planerade 

hantering av materialet samt informerades om deras rätt att när som helst ta tillbaka sitt 

deltagande. Efter den informationen startade vi inspelningen och intervjun genomfördes 

utefter intervjuguiden. Det inspelade materialet transkriberades sedan med båda 

uppsatsskrivarna närvarande. Under intervjuerna lade vi märke till att vissa av huvudfrågorna 

i några av fallen då respondenten besvarat frågan i samband med en föregående fråga. Vi 

bedömde att det faktum att frågan besvarats tidigare inte var någon garant för att det skulle 

förefalla sig likadant i övriga intervjuer så vi beslutade att låta intervjuguiden vara oförändrad. 

Efter att sista frågan besvarats stängdes inspelningen av och vi fortsatte med att tacka 

respondenten för intervjun samt avslutningsvis frågade om det uppkommit någon fråga och 

om respondenten var intresserad av att ta del av analysdelen av det insamlade datamaterialet. 

Samtliga respondenter uppgav att de inte hade några ytterligare frågor samt att de önskar ta 

del av den kompletta studien.   

4.6. Litteratursökning 

För att finna lämpliga och relevanta artiklar har vi använt databasen ProQuest vilken är en 

samlingsdatabas för flertalet vetenskapliga databaser inom socialt arbete och sociologi. 

Sökorden var social work, preventive, school*, counsel*, kid*, issues, empowerment. 

Sökorden har kombinerats på flertalet olika vis, exempelvis social work AND empowerment. 

För att minska antal artiklar specificerade vi genom att ange att vi ville se enbart peer 

reviewed material från år 2000–2018.  

4.7. Tematisk analys 

Det empiriska materialet valde vi att analysera utifrån de dimensioner av empowerment som 

Adams (2008) omnämner, dvs. skapandet av en positiv samt kapabel självbild, kunskap och 

kapacitet att förstå omgivningen och Resurser och strategier för att nå mål. Den första delen i 

bearbetningen skedde genom tematisk analys. Tematisk analys innebär att data granskas och 

delas in i teman och underteman med hjälp av upprepad genomgång av datan (Smith och 

Davies, 2010). Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att de teman som tas upp skapar 

sammanhanget vid tematiska analyser. Intervjupersonernas utsagor lyfts in när det är relevant 

för det aktuella temat. Det andra steget blev att se över respondenternas utsagor och dessa 

analyserades i förhållande till tidigare forskning. 
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4.8. Giltighet och tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att validitet och reliabilitet uppnås genom att observera 

det man söker och vara kritiskt och medveten om hur sökandet går till. Kvale och Brinkmann 

menar dock att validitet och reliabilitet inte är relevanta termer inom kvalitativa 

forskningsmetoder och att lämpligare termer är således giltighet och tillförlitlighet. 

Giltigheten uppnås genom att forskaren kontinuerligt granskar och beskriver sitt förfarande 

och möjliga påverkansfaktorer. Tillförlitligheten ökas i det kvalitativa forskningsförfarandet 

genom att författaren kontinuerligt reflekterar över sitt ställningstagande och handlade i såväl 

metodavsnitt som val av analysprocess. 

Vi ämnar uppfylla krav på giltighet och tillförlitligheten genom att vara transparenta i vårt 

förfarande samt att vi efter intervjuer gemensamt diskuterat och analyserat utfallet. Vi delger 

våra sökord i sökandet efter vetenskapliga artiklar, vårt tillvägagångssätt i den valda metoden 

samt analysen. Vi delger även vår intervjuguide samt har återfört citat från intervjuerna. Vårt 

resultat ämnas inte vara generaliserbart dels på grund av metodvalet och dels då vi anser att 

fem skolkuratorer inte bidrar till ett resultat som är representativt för hela samhället.  
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5. Etiska överväganden 

Utefter den etiska egengranskningen från Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan 

Dalarnas (se bilaga 2) gällande studentprojekt som innefattar andra människor bedömer vi att 

vårt undersökande ej är etiskt problematiskt. Vetenskapsrådet (2002) ställer vidare fyra krav 

på forskningsetik. Det första kravet är informationskravet vilket innebär att studiens deltagare 

ska delges all relevant information för deras deltagande samt att deltagandet kan avbrytas. Det 

andra är samtyckeskravet vilket ställer krav på inhämtandet av samtycke från samtliga 

deltagare. Krav tre är konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet ska hanteras 

på ett säkert vis och avpersonifieras så att deltagarna ej kan identifieras av utomstående. Det 

sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att personuppgifter som med syfte av 

undersökningen har samlats in inte får användas i annat syfte. 

Vi har diskuterat vidare kring etiken kring arbetets förfarande och tillvägagångssätt. 

Respondenterna fick ett informationsbrev där de informeras om vad deras eventuella 

deltagande skulle komma att innebära samt hur personuppgifter och resultatet behandlas. 

Deltagandet var frivilligt och respondenterna informerades om att det när som helst utan 

motivation kunde avbrytas. Respondenterna erbjöds att få tillgång till resultatet av 

intervjuanalys vilket de fick information om under intervjutillfället. Respondenterna erbjöds 

konfidentialitet och känsliga personuppgifter har inte samlats. Vidare kommer allt insamlat 

material förstöras efter att arbetet med studien slutförts.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt inleder vi med att redogöra kort för våra respondenter sedan följer resultatet av 

studiens empiriska insamlade data. 

I det empiriska materialet råder följande indelning. Under rubriker skolkurativt arbete och 

empowerment redovisas respondenternas perspektiv på ett empowerment influencerat 

arbetssätt. Samt en informativ del om hur eleverna kommer i kontakt med våra respondenter. 

Sedan presenteras resultatet utifrån våra teman som utgår från Adams tre dimensioner, positiv 

samt kapabel självbild, kunskap och kapacitet att förstå omgivningen samt resurser och 

strategier för att nå mål. Adams menade även att empowerment bedrivs på likväl individ- som 

gruppnivå, därav följer temat empowerment i grupp. Samtliga teman har underteman som 

redovisas i tabellen här nedan. Med hjälp av dessa teman besvaras även studiens 

forskningsfrågor: Hur beskriver skolkuratorerna sin förståelse av empowerment teori? Ligger 

teorier om empowerment till grund för de arbetsmetoder som skolkuratorerna använder hos 

stödsökande elever? 

Tema Undertema 1 Undertema 2 

Positiv samt kapabel självbild Hjälp till självinsikt Helhetsarbete 

Kunskap och kapacitet att förstå 

omgivningen 
Kartläggning av 

kunskapsläget 
Utveckla 

tolkningsramen 

Resurser och strategier för att nå 

mål 
Egna resurser Skapa verktyg 

Empowerment i grupp Organisatoriska 

förutsättningar 
Gruppstärkande 

aktiviteter 

  

6.1. Presentation av respondenterna 

Bakgrundsfakta som presenteras är den som ses som relevant för vårt resultat. De uppgifter 

som inte delges har ej avsetts som relevanta och möjliggör för den anonymitet som 

deltagandet i undersökningen försäkrar. Vidare har respondenterna akronymer som 

respondent 1–4. Respondenterna som med sin kunskap bidragit till vår studie är alla 

skolkuratorer inom svensk skola i två olika kommuner i Dalarna. Skolkuratorerna har olika 

utbildningar och dess arbetslivserfarenhet skiljer sig. Sammanlagt medverkade fyra 

intervjupersoner, där könsfördelningen är tre män och en kvinna. Respondenterna är aktuella 

inom olika nivåer i det svenska skolsystemet. Skolkuratorernas upptagningsområde sträcker 
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sig från förskoleklass till gymnasiet, elever från sex års ålder till tjugo års ålder. Två av 

respondenterna har uppdrag inom mer än en skola. Ingen av respondenterna arbetar på samma 

skola. 

6.2. Skolkurativt arbete och empowerment 

6.2.1. Självstärkande arbete 

Respondenternas syn på vad empowerment begreppet innebär varierar i viss mån. En 

respondent uppgav att empowerment för hen innebär helhetssyn. Hen menade att 

empowerment är när hela elevens sammanhang tas i beaktning och aktuella aktörer är 

samspelta och har ett gemensamt synsätt. En annan respondent ansåg att empowerment är att 

hjälpa eleven finna resurser för att hjälpa sig själv. Respondenten menar att tillhandahålla 

verktyg för självhjälp är en mer långsiktig lösning. Ytterligare en respondent menade att 

empowerment handlar om att skapa resurser och verktyg för att ta kontroll över sitt eget liv. 

Hen uppgav att empowerment handlar om att se till vilken förändring eleven själv önskar och 

stödja denne i att definiera och artikulera vad som är fel och vad som behöver förändras. 

Vidare ansåg respondenten att empowerment även är att våga tänka självständigt och hitta sin 

egen väg och plats på jorden. 

Jag som skolkurator ska hjälpa att skaffa verktyg för eleverna som är i behov av 

förändring.  - Respondent 2 

En annan respondent menar att empowerment handlar om att eleven ska uppleva att den 

lyssnas på, upplever delaktighet och att den kan förändra sin situation. 

6.2.2. Den första kontakten 

Kontaktvägen till kuratorerna är tämligen snarlika, antingen initieras kontakten av eleven 

själv eller genom andra professioner såsom exempelvis lärare. En av respondenterna uppgav 

att det främst var genom direktkontakt från eleven som kontakten skapades. Övriga angav att 

kontakten även kunde inledas genom diverse elevhälsosamråd eller kontakt med exempelvis 

elevens mentor. Kontaktvägen är både direkt och indirekt för en annan respondent. Vissa 

elever kommer till hen genom elevhälsoteam och andra elever kommer och pratar själva de 

dagar kuratorn har möjlighet att befinna sig ute i korridorerna på skolan. Hen berättar att 

elever som är under tolv år måste ha en remiss med samtycke från föräldrar för att kontakt ska 

få inledas. Respondenten berättar att hen arbetar mer med att handleda personal och grupper 

än med individuella samtal med elever. Respondenten utför många observationer i 

klassrummet för att skapa en bild av eleverna och vilka som kan tänkas behöva stöd. 
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6.3. Positiv och kapabel självbild 

6.3.1. Hjälp till självinsikt 

Samtliga respondenter anser att ett utforskande arbetssätt bidrar till att utveckla en positiv och 

kapabel självbild. De är alla nyfikna och ställer uttömmande frågor till eleverna för att kunna 

skapa en helhetsbild av eleven och dennes livssituation. Respondenterna anser alla att de 

arbetar med att stärka elevens självbild, dock sker arbetet på olika vis och i varierande grad. 

En respondent anser att hens arbete indirekt kan vara självbildsstärkande genom att hen är 

nyfiken på eleven och hjälper eleven artikulera sin situation. Respondenten menar att eleven 

behöver höra sig själv beskriva sin situation för att sedan kunna börja finna lösningar.   

Samtalsstödet handlar om att hitta nya perspektiv, nya vinklar, vända och vrida 

samt att artikulera olika saker själv för att själv höra hur man kan vända och 

vrida på saker. - Respondent 3 

Samma respondent påtalar att hen skulle vilja arbeta mer självbildsstärkande men att det 

saknas beprövade metoder och material för att göra det. Självreflektion och stöd i att finna 

egna vägar till lösningar är återkommande inslag hos flera av respondenterna. Exempelvis 

menar en annan respondent att det enbart är genom att eleven själv, genom självreflektion, 

kommer fram till lösningar för att lösningarna ska ha någon chans att lyckas. Respondenten 

menar att om hen som kurator lägger fram en färdig lösning kommer den med stor sannolikhet 

inte att fungera. Hen anser att en viktig del i arbetet är att eleven ska få kunskap och 

kännedom om sin egen identitet. För att uppnå det arbetar respondenten med ritövningar där 

eleven genom konst får framställa sig själv och sin omgivning på ett lekfullt vis. På så vis 

fångas elevens egen uppfattning upp och kuratorn får se elevens färdigheter. Hen arbetar med 

att eleven ska känna sig viktig och värdefull genom komplimanger och bekräftelser i det som 

är meningsfullt. Respondenten lägger stort fokus på att samtalet ska vara lekfullt och roligt 

även om det finns en viss struktur med tydlig början, syfte och avslut. 

En respondent anser att hen i individuella samtal arbetar självbildsstärkande då det ofta talas 

om hur eleven ser på sig själv och hur den uppfattar att omgivningen ser på den. 

Respondenten menar även att många barn har stort fokus på sina föräldrar och har tappat sig 

själva i någon mån på grund av det. I dessa fall utforskas vad eleven själv känner och vill, vad 

den har för förhoppningar och framtidsplaner. 

En av respondenterna anser att hen genom samtalet som sådant kan ge eleven positiv 

uppmärksamhet och visa att hen bryr sig om eleven. Samtalet kan således i sig själv ses som 
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positivt förstärkande för självkänslan och självbild när skolkuratorn bekräftar eleven med att 

den är intressant att lyssna på och sitter på värdefull kunskap om sig själv. När eleven märker 

att jag är uppmärksam och bryr mig genom samtalet bidrar det till att självbilden 

förstärks.  Även det lekfulla och roliga i samtalet bidrar till självstärkande och skapar en inre 

motivation att vidareutvecklas. En annan respondent menade att självreflektion och att stödja 

eleven i att finna lösningar är nyckeln till ett självstärkande och att målsättningen med 

samtalen alltid är att stärka elevens självkänsla. 

Kan man inte reflektera över sig själv kan man heller aldrig hitta lösningar hos 

sig själv. – Respondent 1 

6.3.2. Helhetsarbete 

Gemensamt för respondenterna är att de i viss mån tar stöd av elevens nätverk för att stärka 

elevens självbild. En av respondenterna anser att kontakt med elevens nätverk är minst lika 

viktigt för att stärka elevens självbild som de individuella samtalen. Med nätverk menar 

respondenten familj, vänner och andra vuxna som är nära eleven. Exempelvis ser hen det som 

värdefullt om läraren kan närvara vid några samtal. På respondentens arbetsplats finns ett 

elevhälsoteam vilket bidrar till en ökad nätverkskontakt kring eleven på en professionell nivå. 

Där planerar lärare, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, läkare och psykolog 

tillsammans kring eleven. Professionerna träffas och kan diskutera och planera vad eleven 

behöver för stöd. En annan respondent anser också att det krävs ett stort helhetsarbete för att 

ändra elevens självbild. Arbetet kring eleven bör då ske på flera nivåer, exempelvis i 

samarbete med lärare och familj. Tillsammans kan de involverade parterna titta på eleven, 

dennes mående och skolprestationer och hur de tillsammans ska kunna stärka det. En annan 

respondent säger att ibland måste synen sträcka sig bortom eleven och även fokuseras på 

dennes omgivning och om det finns behov av förändring där för att uppnå önskat resultat. 

Mitt utgångsläge när jag träffar elever det är alltid på något vis att försök skapa 

en helhetsbild, för problem med skolan är ofta bara ett symptom på någonting 

annat - Respondent 1 

En av respondenterna anser sig arbeta aktivt för att stärka elevernas självbild och använder 

vissa fasta, beprövade metoder för att uppnå det målet. Respondenten lägger vikt vid elevens 

fritid, kultur och sociokulturella inslag och vad eleven tar åt sig av det. Hen försöker även 

introducera nya kulturella inslag för att vidga elevens synsätt.    
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Jag har fasta ingredienser, som jag lägger fram, och om dem tar dem och gör en 

maträtt till det, det är upp till dom (…) gör dom inte det, då har jag testat det i 

alla fall - Respondent 2 

6.4. Kunskap och kapacitet att förstå omgivningen 

6.4.1. Kartlägga kunskapsläget 

För att få en bild av elevens kunskap om och förmåga att förstå sin omgivning gör 

respondenterna en form av kartläggning av eleven rådande kunskapsläge gällande sin 

omgivning. Likt som med det självstärkande arbetet varierar här arbetssätten och till vilken 

grad respektive respondent fokuserar på just den delen av arbetet.  En respondent säger att det 

är viktigt att fokusera på just elevens kunskap om sin omgivning då bristande kunskap på 

området kan innebära att eleven kan ha svårt att samla och ta till sig information. Utan det kan 

även eleven uppleva utanförskap och sakna sammanhang. En annan av respondenterna anser 

att det är svårt att öka elevens kunskap om sin situation om denne till att börja med saknar en 

sund självreflektion och enbart ser sig själv på ett negativ vis. Gemensamt för respondenterna 

är att de genom aktiv kommunikation och reflektion försöker motverka detta. En respondent 

berättar att hen genom kommunikation i olika former kan samla information om elevens 

kunskapsläge samt stärka identiteten. Hen får en bild av hur elevens omgivning ser ut och hur 

den uppfattas. Samma respondent säger att det är viktigt att lägga fokus på det som finns och 

det eleven redan kan istället för att titta på brister och det som saknas.     

Man börjar med det som finns redan, lägga fokus på det dom kan redan., inte för 

mycket på det som gör dom sjuk men det som gör dom frisk. - Respondent 2 

En annan respondent använder kommunikation i form av bestämda samtalsmetoder för att 

samla information om elevens kunskapsläge. Hen säger att fokus ligger på att bekräfta det 

som eleven säger, kontinuerligt ge återkoppling och regelbundet sammanfatta det som 

framkommer genom samtalet. För en annan respondent är det viktigt att genom samtalet ställa 

frågor som syftar till att lära känna eleven för att sedan försöka läsa av elevens rådande 

kunskapsläge. Hen påtalar även att det är viktigt att hänvisa vidare till andra professioner om 

situationen kräver det.  Ytterligare en respondent påtalar vikten av att se andra professioners 

kompetens, men även att leta i elevens eget nätverk för att dels få en utökad bild av 

kunskapsläget. För att öka förståelsen för elevens kunskapsläge anser en respondent att det 

kan vara viktigt att titta på elevens sociala tillhörigheter utanför skolan. Det kan röra sig om 

social tillhörighet i både positiv och negativ benämning.  
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Då jobbar jag med att prata om gruppen med den enskilda individen, för att 

skapa reflektion kring vad grupptillhörigheten innebär. - Respondent 1 

En förutsättning för att det ska fungera är att eleven har någon uppfattning om vad det sociala 

sammanhanget innebär och om det är av positiv eller negativ karaktär. Respondenten säger att 

det tycks vara svårare för elever som har ett negativt socialt sammanhang att se och acceptera 

att det är negativt. 

6.4.2. Utveckla tolkningsram 

Genom att arbeta på ovanstående, varierande, vis kan elevens tolkningsram utvecklas. En 

respondent menar att eleven genom att själv artikulera sitt rådande kunskapsläge kan påbörja 

en process där tolknings- och referensramen för omgivningen utvidgas. En mer utvecklad 

tolkningsram gör att eleven finner nya infallsvinklar vilka behövs för att eleven på egen hand 

ska lära sig hitta lösningar. Denna förmåga anser respondenten vara nödvändig för att eleven 

ska kunna hantera situationen om det aktuella problemet återkommer när kuratorn inte längre 

finns där som ett stöd. 

Jag kommer inte alltid finnas här men du kommer alltid vara bärare av dina 

problem - Respondent 3 

Samma respondent anser att lära känna andra individer, individer som kanske för eleven tycks 

stå långt ifrån denne, är högst utvecklande för elevens tolkningsram. En annan respondent 

menar att kartläggningen av elevens kunskapsläge ger information om vad denne individ 

behöver för att tolkningsramen ska utvecklas. Det kan röra sig om ett behov av hjälp att tolka 

och analysera omgivningen eller vidareutveckla relationer och hantera sociala interaktioner. 

Det kan även röra sig om stöd i att utveckla förmågan att hantera situationer självständigt. En 

annan respondent anser att det främsta målet, och metoden, för att utvidga en elevs 

tolkningsram är att reflektera och få förståelse om sig själv. 

Kan man reflektera över sig själv så har man fått mer kunskap om sig själv 

också, det går hand i hand. Har man inte kunskap om sig själv kan man heller 

inte utvecklas. - Respondent 1 

Respondenten liknar elevens kunskap om sig själv vid en trappa där olika elever befinner sig 

på olika steg med målet att hamna på det översta trappsteget. Den ökade kunskapen om sig 

själv kan ha effekter på andra delar av elevens liv, exempelvis kan den bryta upp med 

negativa influenser i livet utanför skolan.     
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6.5. Resurser och strategier för att nå mål 

6.5.1. Egna resurser 

Samtliga respondenter är övertygade om att eleverna har olika styrkor och förmågor även om 

dessa, för dem själva, kan vara dolda. De menar vidare att elevernas dolda förmågor kan 

förstärkas genom samtal, dels genom sökandet av dessa och sedan medvetandegörandet och 

införlivandet av ett nytt perspektiv på sig själv. Detta kan nås via samtalsstöd och genom 

övningar. En respondent förklarar att de dolda förmågorna kan stärkas genom att hjälpa 

eleven att få en insikt i sin problematik och därefter jobba motiverande och självstärkande 

med situationen. Detta sker via samtalet då eleven får artikulera sin problematik och sedan 

även sin lösning. Respondent uppgav att hen fokuserar på att samtalet ska vara utforskande, 

uttömmande och utredande. Hen vill samla in detaljer för att få en god bild av läget och få ta 

del av elevens egna upplevelser och tankar kring problemet. 

Tömma på egna resurser, höra vad eleven själv har tänkt, vad tror den att det kan 

bero på, har den redan börjat fundera på en lösning - Respondent 3 

Vidare beskriver en respondent att styrkorna finns där och att man genom samtal kan nå dessa 

men att det kan vara svårare att få eleverna att se sig själva ur detta perspektiv. Hos 

skolkuratorn finns tanken att detta kan vara något inneboende i eleven, kanske har eleven inte 

fått lära sig att se på sig själv utifrån sina styrkor utan bara utifrån sina brister. Respondenten 

menar att detta kan vara ett resultat av en saknad av stärkande sammanhang där man får en 

klapp på axeln eller får höra att man gjort något bra. Respondenten förmedlade sitt perspektiv 

på eleverna och sökandet efter deras förmågor och medvetandegörandet av dessa som sådant. 

Eleverna är guldklimpar, man ska vaska fram dem, så vaskar jag också fram de 

som är precis så fantastiskt med dem och då gäller det egentligen bara att polera 

lite grann för oftast är det så att dem fått mycket damm och smuts på sig från 

andra, det att du är konstiga eller du är annorlunda. Och så tar jag det precis som 

någonting, ja men att det här är speciellt, det här är och du är, superfint. - 

Respondent 2 

De egna resurserna kan enligt skolkuratorerna stärkas genom samtal och målsättningar. För en 

respondent är det tydligt att stödsökande elever utvecklas genom samtalen och att de flesta 

utvecklas på ett sätt som för dem närmare sina mål. Skolkuratorn upplever att många elever 

har en uppfattning att någonting inte är bra men har svårt att sätta ord på vad det är, därför blir 

också deras mål mer diffusa. För dem som är målinriktade och där det finns en målsättning är 
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det tydligt att en del är väldigt målinriktade med målsättningar och dessa är då alltid 

närvarande i samtalet. Även om skolkuratorerna är överens om att elevens styrkor och 

förmågor går att utforska och förstärka genom samtalet så är de även medvetna om 

svårigheter med detta arbete. Det är en process att förändra elevens perspektiv på sig själv och 

ibland kan det vara bekvämt och betryggande att ha en offerroll och på så sätt kan det 

förhindra accepterandet av ett nytt sätt att se på sig själv. En respondent uttrycker att det på 

grund av detta kan bli svårt att hjälpa individen när den ser sig själv som ett offer inför olika 

situationer och saknar insikt i att se sina egna förmågor som en bidragande faktor till en 

lösning. 

Det handlar hela tiden om att få dem att lyfta fram sina starka sidor, de svaga 

sidorna är inte så noga, det är de starka, för det är dem man kan bygga vidare på. 

- Respondent 1 

6.5.2. Skapa verktyg 

Med samtalen kan elevens känsla och positiva tankar om sig själv förstärkas, dels genom 

självreflektion över sina egna resurser men även genom att delges nya verktyg till att kunna 

hantera sin situation. För fler av respondenterna är arbetsmetoden för detta att be eleven 

skriva ned på ett papper vad den skulle vilja förändra. Genom att eleven själv får rita eller 

artikulera sina tankar ser fler respondenter att det är ett sätt att konkretisera tankarna som 

möjliggör att hitta ett nu med eleven som blir begripligare att jobba med. För en elev som 

tycker att det är jobbigt att prata på lektionerna kan ett verktyg vara att eleven får en liten bok 

med några uppgifter samt att man har en överenskommelse om att eleven ska träna sig på 

sådana situationer. Detta kan eleven då göra med stöd av kuratorn och läraren som är 

medvetna om elevens situation. En uppgift för eleven kan bestå av att ta mod till sig och säga 

någonting under en lektion. Eleven får därefter efter några dagar med övningen berätta för 

kuratorn hur det har gått. Respondenten upplever att elever ofta kommer tillbaka med en 

känsla av att ha lyckats och att de är glada. 

Många gånger kan det vara att man behöver komma över den där tröskeln och se 

att det var inte så farligt. - Respondent 4 

Efter det går de vidare till nästa uppgift och fokuserar på något nytt värdefullt för eleven. Ett 

annat sätt att skapa verktyg med eleven är att arbeta med bildkort. Bilder som figurerar olika 

personligheter och förmågor. Eleven får sedan peka ut det kort som representerar hen och 

berätta varför. Genom denna metod kan eleven utveckla sitt perspektiv och sin syn på sig 
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själv. Ofta resulterar övningen i att eleven får berätta om sina starka sidor och eleven lär sig 

att fokusera på vad den är bra på. Utefter detta kan sedan skolkuratorn jobba med ett flexibelt 

arbetssätt som pendlar mellan målinriktade åtgärder och samtalsstöd. Med denna typ av 

kartläggning blir det också möjligt att utvärdera elevens uppfattning av sitt sammanhang och 

kunskap kring sin nuvarande samt önskvärda situation. I samtalsstödet har sedan kuratorerna 

som ambition att delge verktyg till eleven men också stötta den i att bli bekväm att ta till 

verktygen. 

När man jobbar med empowerment, då ger man alltså verktyg, jag kan inte gå 

med i klassen och hålla deras hand /…/ jag ger dig det här, testa det någon gång, 

kom tillbaka, berätta hur det funka, funkade det inte så finslipar vi litegrann eller 

tar ett annat verktyg, eller så kan du kombinera olika verktyg – Respondent 2 

Med hjälp av samtalsstödet vill samtliga respondenter att eleverna ska gå från samtalet med 

en känsla av att det varit ett bra samtal. Utvecklingen ska ske pö om pö i en uppåtgående 

spiral där det inte finns några genvägar då det är en process som eleven måste genomgå själv. 

I utformningen av verktygen fokuserar en respondent på att utgå ifrån elevens egen 

intressesfär för att hitta en ingång och se till att de existerande resurserna blir använda samt att 

verktygen som utformas är något som eleven känner sig bekväm med och som faller naturligt 

för eleven och dennes tolkningsram. 

Vi ska lyssna på det barnet uttrycker, det barnet vill och det barnet beskriver, det 

är det som är mitt huvudjobb. - Respondent 4 

Det krävs därför tålamod, spontanitet och kreativitet inom jobbet som skolkurator. Det krävs 

även en insikt i att alla som är i behov av hjälp inte vill ha någon hjälp, samt att det inte är 

alltid som en elev förstår. Skolkuratorns roll ses som omfattande med ambitionen att hjälpa 

eleverna att härda ut i jobbiga situationer. För en respondent innebär kuratorns uppdraget inte 

om att lösa elevens situation åt den men att vara med och skapa verktyg och förändra 

förhållningssättet inför problemet för att eleven på så sätt lär sig härda ut situationen och 

hantera den. 

6.6. Empowerment i grupp 

6.6.1. Organisatoriska förutsättningar 

Respondenterna har i olika konstellationer haft gruppsamtal och samtalsgrupper i olika 

omfattning och med olika syften. För en respondent har gruppsamtal bestått av individer som 

har en konflikt och syftet har varit konflikthantering och detta verkar andra respondenter 
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också känna igen ett behov av. För en annan respondent är de enskilda samtalen att föredra, 

över gruppsamtal. Denna respondent ser svårigheter med att ha samtal som består av två till 

tre personer, speciellt när det handlar om nära vänner. Detta på grund av att det kan bidra till 

ett samtalsklimat som försvårar för öppna diskussioner. Det kan då bli svårt för kuratorn att få 

en helhetsbild samt att jobba utifrån elevens egna resurser. Hen uppmärksammar dock att 

gruppsamtal kan vara en framgångsrik arbetsmetod som skolkurator inom rätt konstellation. 

Det kan vara bra att jobba i grupp ibland, det beror på vad det handlar om men 

det är svårt att få till. - Respondent 1 

För två respondenter som båda är aktuella på en F-6 skola har samtal i gruppkonstellationen 

bestått av hela klasser där det funnits ett samförstånd med lärarna på skolan om att behovet 

funnits, bland annat känslor, kompisrelationer och rädslor. Att jobba med grupper som 

skolkurator innebär således ett mer undervisade ställningstagande än bara samtalsstöd och 

respondenten menar att det skulle kunna ses som ett mer ekonomiskt arbetssätt då man med 

gruppverksamhet kan nå ut till många fler än genom att endast arbeta med enskilda samtal. 

Respondenten ser således också att det är viktigt att samtalsgrupper inom skolans arena hålls 

av samtalsledare som inte har eleverna i andra ordinära ämnen. Hen anser att det är viktigt att 

förtroendepersoner håller i grupperna. För en respondent har övergripande samtalsgrupper 

saknat en kontinuitet på grund av organisatoriska begränsningar. Ambitionen var då att ha 

kill- och tjejgrupper på en frivillig basis på gymnasienivå med temat sexualitet utifrån ett 

utarbetat material med färdiga samtalsämnen. Men när frånvaron var för stor och deltagandet 

inte kunde motiveras över annat skolarbete avslutades grupperna. En annan respondent 

nämner att den tidigare jobbat med ett projekt i årskurs två med temat livskunskap.  Projektet 

avslutades dock då man under projektets gång insåg att behovet av denna konstellation är 

aktuell redan från förskoleklass. Hen har nu som ambition att återuppta projektet igen fast i 

den yngre årskursen för att den ska fungera förebyggande. 

6.6.2. Gruppstärkande aktiviteter 

Att ha gruppstärkande aktiviteter bidrar till att stärka gruppens känsla av gemensam 

självkänsla. Att jobba i grupp bidrar till att eleverna ser varandra i andra sammanhang och de 

får en möjlighet att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. En respondent jobbar bland 

annat med att skapa ett mer öppet klimat mellan eleverna och upplever att hen kan göra detta 

genom exempelvis dans. Genom att eleverna kommer varandra, rent kroppsmässigt, närmare 

så menar hen att det bidrar till frigörelse och som resultat kan osynliga regler och gränser 

elimineras. För en annan respondent har gruppstärkande aktiviteter dels bestått av workshops. 
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Genom dessa har elever samt skolkuratorn fått möjlighet att göra saker tillsammans. Metoden 

har till exempel varit lek där eleverna fått lära känna varandra bättre och kuratorn har med 

hjälp av metoden kunnat observera samt interagerat med eleverna. En annan respondent är 

van att jobba i grupper, från förskoleklass till äldre elever, med kroppsmedvetandeträning och 

kommunikationsfärdighetsträning. Att jobba med kroppen anser hen som ett viktigt verktyg i 

att lära sig att ta in vår omgivning. Vår kropp är den första som tar emot information från vår 

omgivning och vårt första verktyg att processa den. Hen menar att om eleven har en svag 

uppfattning om dennes kropp så blir det då också svårt att hantera omgivningen. Genom att se 

kroppen som ett verktyg och interagera fler sinnen för att skapa en helhet så kan eleven också 

börja reflektera kring hur den förmedlar ett budskap verbalt men också bli medveten om hur 

kroppen förmedlar ett budskap. Genom att stärka eleven i detta kan den också öva i hur den 

tar emot omgivningen och ser sig själv i relation till den. Vidare ser hen det också möjligt att i 

grupp jobba med andra färdigheter, såsom att bli en god lyssnare, god kommunikatör och att 

stärka eleverna att jobba tillsammans med andra, teamwork. 

Gruppen lär sig att de har ett gemensamt ansvar för att trivas tillsammans. Det är 

viktigt att känna att jag kan bidra till den här gruppen, alla personer ska känna 

att de är värdefulla i gruppen. Jag försöker att integrera och inkludera alla.  – 

Respondent 2 

Ju tidigare detta kan läras ut till barnen, desto mer verktyg har de att ta till när de blir äldre. 

Denna ståndpunkt delar en annan av respondenterna som också argumenterar för att detta med 

fördel ska genomföras med de yngre eleverna. Genom att jobba med gruppstärkande 

övningar, grupparbeten och samarbeten lär eleverna känna varandra och de kommer varandra 

närmare. Respondenten ser att detta bidrar till att motverka konflikter och utvecklar elevernas 

empatiska förmågor. Hen ser således att oförmåga att samarbeta på gruppnivå kan leda till 

framtida svårigheter för eleven, exempelvis i relationer och jobbsituationer. En av 

respondenterna anser att samtalsgrupper både kan fungera som en källa för att stärka 

självbilden och ge ökade kunskap och kapacitet. Hen har några samtalsgrupper med elever 

som befinner sig i utsatta situationer. Ett exempel är BIM, Barn i missbruksmiljöer, grupper 

som riktar sig mot elever som har någon anhörig med ett missbruk. Arbetet i gruppen går dels 

ut på att ge deltagarna information om missbruk och vad det innebär samt att tala om 

deltagarnas känslor och tankar kring ämnet. Parallellt med gruppen för elever har 

respondenten även en grupp med de anhöriga missbrukarna där de talar om samma saker ur 

ett annat perspektiv. Hen menar att genom att tala med båda parter i skilda forum kan hen ge 
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både eleven och den anhörige ett gemensamt språk och därmed förenklas kommunikationen 

mellan de båda parterna. 

Många gånger pratar man inte om det hemma och nu har man hittat ett språk där 

man kan prata om det - Respondent 4 

Det framkommer tydligt av samtliga respondenter att det som gruppledare krävs ett tydligt 

fokus då det är viktigt att bekräfta gruppens enskilda medlemmar och inte bara ge 

komplimang i sin helhet. Det här nämns av respondenter i diskussion kring gruppsamtal som 

består av 2–5 elever samt som samtalsgrupper som består av hela klasser. Vid gruppsamtal 

jobbar en av respondenterna ofta med att medla mellan individerna som tillhör den mindre 

gruppen. Det kan vara ett kompisgäng eller några klasskompisar som hamnat i konflikt. Målet 

är sedan med samtalen att hjälpa dem med kommuniceringen så att de kan koexistera 

tillsammans. En annan respondent jobbar också med konflikthantering för mindre grupper och 

kan då använda sig av övningar. Övningarna kan vara rollspel där man spelar upp ett scenario 

och sedan reflekterar kring hur konflikten hade kunnat undvikits och man testar andra 

alternativ att hantera liknande situationer i framtiden. 
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7. Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Analysflödet 

grundar sig i Adams empowerment dimensioner och har därför samma struktur som 

resultatavsnittet. 

7.1. Skolkurativt arbete och empowerment 

Tidigare forskning och respondenternas utsagor antyder att det finns vissa gemensamma drag 

i definitionen av begreppet empowerment. Likt To (2007) anser majoriteten av 

respondenterna att empowerment handlar om elevens resurstillgång, självständighet och 

förmåga att hantera sin egen situation. Även Greene, Lee och Hoffpauir (2005) antyder att 

detta är en del av empowerment. To (2007) skriver att ett empowermentbaserat arbete syftar 

till att hjälpa individen frigöra resurser och jobba mot självhjälp. Att arbeta med självhjälp 

kan ses som en metod att stärka självständighet i och med att individen själv är den som 

skapar förändring. Greene, Lee och Hoffpauir (2005) skriver att empowerment används för att 

stärka individen och att en individs styrkor kan ses genom individens känsla av tillhörighet, 

hög självkänsla och upplevelse av självbestämmande. Individens känsla av tillhörighet kan 

även kopplas samman med yttrandet från en respondent att empowerment är ett helhetsarbete. 

Om fokus ligger på hela individens, eller i det här fallet elevens, sammanhang bör en effekt 

bli att eleven upplever högre grad av tillhörighet. Även To (2007) lägger vikt vid ett 

helhetsarbete kring eleven då hen menar att empowerment även handlar om skolmiljö, 

personalens inverkan, skol- och samhällsstrukturer. Ett helhetsarbete kring eleven skulle 

kunna tänkas innefatta dessa perspektiv. 

7.2. Positiv och kapabel självbild 

Skolkuratorers främsta verktyg är samtalet och genom dess samtalsmetodik kan de hjälpa 

eleven att finna resurser till att hjälpa sig själv. Genom dialogen upplever respondenterna att 

de kan ge eleven komplimanger, beröm, bekräftelse och positiv uppmärksamhet. Om samtalet 

har de egenskaper ser respondenterna att samtalet i sig kommer att fungera självstärkande för 

eleven vilket möjliggör för eleven att utvecklas och se lösningsbidragande faktorer hos sig 

själv. För respondenterna ligger ett empowermentbaserat arbetssätt i att stärka elevens 

självkänsla och elevens tro på att viktiga faktorer till en lösning redan finns inneboende i 

eleven. Genom samtal kan skolkuratorn hjälpa eleven att vidmakthålla de resurser som redan 

finns där för förfogande bara eleven själv har tro på dessa. Genom att arbeta utifrån en sådan 

empowerment process kan även eleven utvecklas med hjälp av samtalet och se sig själv som 
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en bidragande faktor och ansvarstagande för sin förbättrade situation. För Greene, Lee och 

Hoffpauir (2005) är målet med ett empowermentbaserat arbetssätt att öka klientens tro på att 

den har möjlighet att ändra sin situation och de ser samtalet som ett möjligt verktyg för detta. 

Dock menar de att det saknas ett utarbetat tillvägagångssätt för empowerment i samtal. 

Respondenternas utsagor antyder även att så är fallet. Samtliga respondenter har inte 

uttryckligen uppgett en arbetsmetod de följer, främst tycks det bero på att det inte finns 

tydliga arbetsmetoder som är lättillgängliga och beprövade för skolkuratorernas syfte. Men 

trots skilda kön, kommuner och målgruppsåldrar har respondenterna ett gemensamt mål att 

genom samtalet få en helhetsbild av elevens situation. Hur denna helhetsbild skapas har 

således skiljt sig åt men skolkuratorns främsta verktyg är att i dialog artikulera elevens egna 

styrkor, dels genom hur skolkuratorn jobbar med att förstärka dessa genom att synliggöra dem 

genom samtal men även för att höra hur eleven presenterar sig själv utifrån dessa aspekter. 

Enligt Greene, Lee och Hoffpauir handlar en stor del av det empowermentbaserade 

arbetssättet i samtal om att tillgodose klienten med sin fulla potential. Blir det således tydligt i 

samtalet att elevens självkänsla är låg, saknar känsla av självbestämmande och tillhörighet 

eller att eleven mår övergripande dåligt ser empowerment i samtal som ett framgångsrikt 

verktyg. Vi noterar därefter att respondenterna tycks uppfylla de sex samtalsbeståndsdelar 

som Greene, Lee och Hoffpauir (2005) nämner för en empowerment dialog. Författarna 

menar att samtalen bör utmynna i följande sex beröringspunkter; samarbete, ansvar, 

möjligheter, lösningar samt utarbetande och förtydligande. Samtalet ska uppmuntra och 

klargöra att relationen sinsemellan kuratorn och eleven sker via ett samarbete. Isaksson och 

Sjöström (2016) diskuterar även vidare kring detta och att maktaspekten i konstellationen 

hjälpare och hjälpsökare behöver granskas och kritiskt beaktas. Även om respondenterna 

uttryckligen inte delgett information om huruvida maktsymmetrin tas i beaktning så 

diskuteras elevens huvudroll i processen. Som en respondent tydligt preciserade det så bör en 

skolkurators roll inte innefatta att lösa elevens problem men att delge eleven vägar att finna 

sin egen lösning. Genom denna roll har då skolkuratorn också möjlighet att framgångsrikt och 

tydligt dra en gränsdragning för vad som hamnar under vems ansvar, en aspekt som anses 

viktigt enligt Greene, Lee och Hoffpauirs (2005) forskning. Utifrån dessa teorier lägger även 

respondenterna stort fokus på förtydligande. Exempelvis uppger fler respondenter att de i 

samtalet bekräftar och ger återkoppling på det eleven säger samt sammanfattar samtalet 

regelbundet. 
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7.3. Kunskap och kapacitet att förstå omgivningen 

Vikten att förstå och ha kapaciteten att analysera omgivningen återfinns i Isaksson och 

Sjöström (2016) och To (2007). Isaksson och Sjöströms (2016) resultat visar på att stort fokus 

läggs på systemteorin inom det skolkurativa arbetet och att systemteorin fokuserar på 

individens omgivning och förmågan att anpassa sig till den. Så tycks även vara fallet för 

majoriteten av respondenterna. Exempelvis menar en av respondenterna att det är viktigt att 

ha en bild av elevens rådande förhållande till omgivningen då en brist på det området kan 

innebära att eleven upplever utanförskap och saknar sammanhang och insatser för att 

motverka det kan behöva sättas in. Isaksson och Sjöström (2016) skriver att sådana insatser 

syftar till att förstärka elevens anpassningsförmåga i förhållande till omgivningen. Exempel 

på det kan ses genom respondenterna som fokuserar på elevens tillhörighet utanför skolan och 

samtalar kring vad den tillhörigheten innebär. To (2007) skriver att en del av empowerment är 

att ha förmågan att identifiera och ifrågasätta makthinder i omgivningen. För att se om eleven 

har den kunskapen blir det nödvändigt att skapa en bild av hur eleven ser på omgivningen 

samt dennes analysförmåga av omgivningen. Även om ingen av respondenterna gav tydligt 

uttryck för att analysförmågan bidrar till att öka elevens förmåga att identifiera och ifrågasätta 

makthinder anser vi att det onekligen blir en bieffekt av arbetssättet. För att kunna identifiera 

makthinder i omgivningen måste individen först och främst kunna analysera omgivningen i 

sin helhet. Som To säger kan makthinder vara svårupptäckta och lätt går en förbi. En ökad 

kunskap om omgivningen kan även tänkas bidra till en ökad självkännedom och i samband 

med det ökat självförtroende. Ett ökat självförtroende kan enligt oss tänkas vara en 

bidragande faktor till förmågan att ifrågasätta rådande maktetabilssemang. 

7.4. Resurser och strategier för att nå mål 

Isaksson och Sjöström (2016) forskning visar att det är svårt att precisera vad det skolkurativa 

arbetet ska innefatta då arbetet och skolkuratorns funktion inom skola som arena är svårt att 

specificera. Även om arbetsrollens funktion har en utförlig beskrivning så följer det därefter 

inga tydliga arbetsmetoder eller förlopp för hur detta ska upprätthållas. Författarna menar att 

skolkuratorns arbetssätt kan skilja sig på grund av detta och att det därför ligger ett värde i att 

undersöka området. I vårt resultat bidrar respondenterna med information kring möjliga 

arbetsmetoder för att bedriva ett empowermentbaserat arbetssätt. De har också givit inblick i 

vad som innefattas i uppdraget som skolkurator. Skolkuratorerna har ett flexibelt 

förhållningssätt gentemot eleverna och deras problematik där ingen är den andra lik. En 

metod som flera av respondenterna introducerar är att låta eleven rita utifrån sitt eget 
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perspektiv. Det kan handla om att eleven ska visa sin omgivning och relationer eller att eleven 

ska stapla upp sina förväntningar och önskningar. Skolkuratorer diskuterar även att det krävs 

tålamod, spontanitet och kreativitet inom uppdraget som skolkurator. Beroende på 

målsättningen med samtalen så följer olika åtgärder. För fler av skolkuratorerna utmynnar 

samtalsstödet i övningar som eleven ska göra för exempelvis skapa nya erfarenheter och 

utveckla sitt handlingsutrymme. Flera övningar syftar också på att utveckla elevens känslosfär 

och förståelse för sina egna tankar och emotioner. Det kan därför tyckas att skolkuratorns roll 

är omfattande med ett individanpassat arbetssätt.   

7.5. Organisatoriska förutsättningar 

Isaksson och Sjöström (2016) hävdar i sin studie att det saknas evidensbaserad forskning och 

metoder för det skolkurativa arbetet. Respondenternas olika svar tyder även det på att så är 

fallet. Samtliga respondenter arbetar förvisso med metoder, exempelvis arbetade en med en 

specifik samtalsgrupp och en annan med ritövningar. Dock varierade metoderna och vilken 

vikt respondenterna som lades vid att arbeta efter en metod. En av respondenterna antydde att 

hen saknade beprövade metoder med empowerment inriktning. Det faktum att få av 

skolkuratorerna arbetade efter samma, eller liknande, metoder indikerar att skolkuratorn själv 

får besluta vilka metoder som ska användas. Det i sin tur indikerar att det saknas 

evidensbaserad forskning på det skolkurativa arbetet och ett gemensamt synsätt på hur arbetet 

bör bedrivas på lämpligaste vis. 

7.6. Gruppnivå 

Isaksson och Sjöström (2016) beskrivs empowerment som en arbetsmetod som används på 

både individ och gruppnivå och To (2007) antyder att empowerment arbetet bör ske på olika 

nivåer för att ge bästa resultat.  Samtliga respondenter kan se nytta, om än i olika grad, av 

arbete på gruppnivå och menar att det kan fungera stärkande för både gruppen och individen. 

Samtliga har även testat att arbeta både individuellt och med grupp. Teorierna To (2007) 

omnämner om ett behov av arbete mellan system och individ skulle kunna appliceras på 

samtalsgrupper. Med det menar vi att ett arbete med samtalsgrupper kan tänkas fungera 

stärkande på individen i form av att den genom att få ett socialt sammanhang del får en 

referensram kring omgivningen och dess strukturer samt att den utvecklar förmågan att 

interagera med andra. Dessa tendenser kan vi se i respondenternas svar gällande 

gruppstärkande aktiviteter. Respondenterna hävdar att samtalsgrupper bidrar till att stärka 

individernas känsla av gemenskap, interaktionsförmåga och konflikthanterings förmåga. En 

respondent säger även att gruppaktiviteter bidrar till ökad reflektion över elevens omgivning. 
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8. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt presenterar författarna studiens sammanställda resultat kopplat till 

forskningsfrågorna samt den valda tolkningsramen. Avslutningsvis presenteras författarnas 

slutsatser. 

Syftet med studien är att se om det skolkurativa arbetet influeras av empowerment, det vill säga, om 

skolkuratorerna arbetar utifrån att stärka elevernas egen kapacitet. Studiens frågeställningar var om 

det bedrivs ett empowermentinfluerat arbete av skolkuratorer, samt om det finns 

förutsättningar att arbeta utefter ett empowermentbaserat arbetssätt som stärker elevernas 

egen kapacitet. Det som framträdde av vår undersökning var att alla respondenter var överens 

om att empowerment handlar om självstärkande process och resurstillgång. Samt att alla 

aktuella aktörer kring eleven behöver vara samspelta och ha ett gemensamt synsätt. För 

respondenterna innebär ett empowermentbaserat arbetssätt att eleven upplever delaktighet och 

möjlighet att förändra sin situation. Resultatet visar vidare på att respondenternas 

arbetsmetoder influeras av empowerment men att det upplevs en saknad av 

empowermentbaserade arbetssätt som är applicerade på det skolkurativa arbetet. I analysen av 

det empiriskt insamlade materialet mot tidigare forskning ser vi viss antydan till 

organisatoriska begränsningar i att applicera likvärdig elevhälsa med anledning av bristande 

arbetsmetoder och skolkuratorns organisatoriska resurser. 

8.1. Empowerment – Ett mångfacetterat begrepp   

Respondenternas beskrivningar av begreppet empowerment stämmer överens med 

forskningen. Vi ser, likt vad Adams (2007) hävdar, att begreppet är vida brett och många 

definitioner stämmer in. Respondenternas svar inkluderade att finna resurser och verktyg, 

delaktighet och självständighet. För en respondent innebär empowerment ett helhetsarbete 

kring eleven. Trots det anser vi att även det sättet att tolka empowerment är korrekt i relation 

till tidigare forskning och teorier. Adams (2008) skriver att empowerment enbart kan uppnås 

när individens hela situation tas i beaktning. Majoriteten av respondenterna skulle man kunna 

hävda beskrev vad empowerment är medan en fokuserade på förutsättningar för samt hur 

empowerment ska uppnås. 

8.2. Empowermentinflytande i det skolkurativa arbetet 
Utifrån teorier som ligger till grund för empowerment fann vi det värdefullt att ta reda på hur 

kontaktvägen till respondenterna ser ut. Adams (2007) skriver att det råder en maktobalans 

och att professioner är en del av det som kan vara svår att överkomma. Ett steg mot en 
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jämnare maktbalans är att den professionelle är medveten om sin makt. Vi menar att ingången 

till kontakt med en skolkurator kan vara ett hinder för eleverna. Är kuratorn, det vill säga, den 

som besitter störst makt i relationen, svåråtkomlig så minskar elevens möjlighet att initiera en 

kontakt. Därmed ökar även elevens maktunderläge i och med att hen inte får den hjälp den 

anser sig vara i behov av. Vi fann att respondenterna var tämligen enkla att komma i kontakt 

med. De spenderade viss tid i skolans korridorer för att vara lättillgängliga för eleverna eller 

att elever kunde komma och knacka på för att inleda en kontakt. Samtliga hade även andra 

ingångsvägar, exempelvis genom elevhälsoteam. I de fall respondenterna var svåråtkomliga 

tycktes det bero på organisatoriska förutsättningar. Exempelvis beskrev en kurator att remiss 

krävdes beroende på elevens ålder. 

Utifrån det empiriska materialet för studien har ett empowerment orienterat arbetssätt för 

respondenterna syftat till att vara självstärkande och hjälpa till självinsikt. Genom samtal, lek 

och övningar bedriver respondenterna ett arbete som bidrar till att utveckla en positiv och 

kapabel självbild, vilket enligt Adams (2007) är en av empowerments tre dimensioner. Stöd 

för detta går att finna i empowerments tidiga utformning inom socialt arbete och idén om att 

empowerment skulle utgå ifrån självstyre. En tanke om att individer och grupper har ett 

inneboende behov av att vara en lösningsfaktor till sina problem. På så sätt har empowerment 

kommit att bli ett arbetssätt som syftar till att hjälpa till självhjälp där dess metod strävar efter 

att finna individens eller gruppens förmåga att hjälpa sig själv. Att finna lösningar har således 

genom vårt resultat kommit att innebära att respondenterna söker efter elevens egna resurser 

och tillgångar för att sedan uppmärksamma eleven på dessa. Ett empowermentbaserat 

arbetssätt har således utifrån dess teoretiska bakgrund aldrig lagt anspråk på att lösa 

individens problem åt den.  

Den andra dimensionen av empowerment syftar enligt Adams (2007) till att utveckla 

individens kunskap och kapacitet att förstå omgivningen. Vi menar att kunskap är en resurs 

och att den är nödvändig för att överkomma hinder, inklusive matkthinder. Respondenternas 

svar antyder att även de ser kunskap som en resurs för eleven. En av respondenterna menar att 

ökad kunskap och förmåga att analysera omgivningen bidrar till nya infallsvinklar och 

förmåga att självständigt finna lösningar på problem. En annan menar att eleven även får en 

ökad förståelse för sig själv genom den ökade kunskapen om omgivningen och att denna nya 

förståelse kan komma att återspegla sig på andra delar av elevens liv.  

Att skapa resurser och verktyg för att uppnå mål är enligt Adams (2007) den tredje 

dimensionen av empowerment. Skapandet av verktyg kan utefter empowerment teori ges 
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uttryck i hur respondenterna med olika interventioner breddar elevernas perspektiv och 

hjälper dem att skapa ett större sammanhang. Det faller även naturligt att inom empowerment 

teori fokusera på elevens egna styrkor, dolda som framträdande och låta dessa styra 

utformningen av stödet. Genom att ta elevens egna upplevelser i beaktning och som 

utgångspunkt inför helhetsarbetet blir arbetet heller inte för överväldigande och är således 

alltid lättillgängligt för eleven. Där en respondent uttrycker att hens metod är att fokusera på 

elevens starka sidor och lägger de svaga åt sidan, de som annars eleven haft huvudfokus på. 

Genom att göra detta utvidgas elevens perspektiv och självinsikt. 

Dimensionerna av empowerment verkar på individ- och gruppnivå. Ovan har vi fokuserat på 

hur dimensionerna kan tolkas på individnivå. Dock är även gruppnivån av betydande vikt. 

Som nämnt ovan skriver Adams (2007) att empowerment sträcker sig utanför individen. Hela 

individens situation måste tas i beaktning för att uppnå förändringar. Enligt Adams (2007) har 

empowerment influenser från fem element av självhjälpsorganisering. Det första är 

försvar/självförsvar. Att detta element finns hos respondenterna kan ses genom exempelvis att 

en respondent yttrade att hen alltid arbetar för eleven och dennes intressen är alltid det som är 

viktigast, på gruppnivå likväl som individnivå. 

Det andra elementet är självstyre vilket kan ses i respondenternas svar genom att samtliga 

påtalade vikten av självständighet och förmåga att hantera situationer på egen hand. Vi menar 

att dessa element, självständighet och förmåga att hantera problem, är en förutsättning för 

självstyre. 

Det tredje självhjälpsorganiseringselementet är antibyråkrati. Antibyråkrati innebär avsaknad 

av hierarkiska ordningar och i och med det minskade maktojämlikheter. Detta element har 

inte lika tydlig koppling materialet som inhämtas från respondenterna. Noterbart är dock att 

det kan vara en brist i vår intervjumall och inte nödvändigtvis saknas i respondenternas 

arbetssätt. Tvärtom finns vissa antydningar som pekar på att respondenternas samtalsgrupper 

är tämligen jämt maktbalanserade. Eleverna ska lära sig samexistera, kommunicera och 

samarbeta. För att uppnå detta menar vi att eleverna måste ha tämligen mycket självstyre i 

gruppen. Skulle kuratorn vara den som leder hela gruppen i alla tillfällen skulle dessa mål 

aldrig uppnås. 

Det fjärde elementet är samarbete vilket, som synes ovan, är ett av syftena med 

respondenternas arbete på gruppnivå. En respondent säger att förmågan att samarbeta är högst 



35 

 

relevant att utveckla för att lära eleven konflikthantering och då brist på det området kan 

medföra hinder senare i livet, som exempelvis på en arbetsplats. 

Det femte och sista elementet som härstammar från självhjälpsorganisering är delandet av 

erfarenheter vilket även det kan ses som en del i utvecklandet av konflikthantering. En 

respondent uttryckte att det är viktigt att eleverna som deltar i gruppen lär känna varandra då 

de på så vis utvidgar sin tolkningsram och lär sig acceptera olikheter. 

Dessa fem element anser vi bidrar till att uppfylla de tre empowerment dimensionerna. 

Försvar/Självförsvar och självstyre kan ses som resursstärkande och strategier för att uppnå 

mål. Att utveckla förmågan att tala för sig själv eller någon annan, eller att ha någon som för 

ens talan för den delen, skapar i varierande grad resurser för individen. Dock framförallt den 

självständiga förmågan att försvara sig själv. Denna förmåga kan även vara en del i vägen till 

att uppnå ett visst mål. Självstyre sätter även det krav på viss frigörelse av resurser. Ett 

självstyre innebär att bemästra att hantera situationer självständigt, vilket även det underlättar 

måluppfyllelser. Självstyre går även in i den första dimensionen av empowerment då en 

bieffekt av ökade personliga resurser även kan tänkas fungera stärkande på individens 

självbild. Elementet samarbete tolkar vi som ett element som genomsyrar alla empowerment 

dimensionerna. Samarbete skapar resurser och förmågor att uppnå mål samtidigt som 

gemenskapen det ger kan verka positivt på en individs självbild. Samarbete bidrar även likt 

delade erfarenheter, till ökad förståelse för andra individer och olikheter vilket i sin tur ökar 

individens kunskap och kapacitet att förstå omgivningen.   

8.3. Slutsatser 

Vi har i analysen av vårt resultat kommit fram till att skolkuratorerna har en viss kunskap om 

vad empowerment som teori innebär och vad ett empowermentbaserat arbetssätt kan bidra till. 

Resultatet antyder även att empowerment teori förekommer i det skolkurativa arbetet dock ej 

på ett strukturerat, eller ens många gånger medvetet vis. Vi kan därför se ett behov av att 

empowerment i sin helhet får en mer framträdande roll i socialt arbete. Detta skulle kunna 

möjliggöras genom att empowerment som teori och metod ges större utrymme i utbildningar 

inom socialt arbete. Dock kan vi även se att det finns en antydan till bristande forskning inom 

ämnet vilket försvårar dess möjlighet att appliceras professionellt. 

I dagsläget arbetar skolkuratorerna med olika metoder då det saknas en gemensam syn på hur 

arbetet ska bedrivas. Arbetet blir även beroende av de praktiska resurser den professionella 

tilldelas. Detta menar vi rimmar aningen illa med skollagen (SFS 2010:800) som menar att 
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alla barn ska ha rätt till ett elevhälsofrämjande arbete för att försäkra en likvärdig skolgång. 

Om det saknas beprövade metoder och valet av arbetssätt ligger hos kuratorn på varje skola 

blir onekligen det elevhälsofrämjande arbetet ojämlikt beroende på vilken skola eleven går på 

och vilka resurser skolkuratorn har att förhålla sig till. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

”Empowerment inom socialt arbete har som ambition att verka på individ- som gruppnivå 

inom tre dimensioner. Att skapa en positiv och kapabel självbild, att ge kunskap och kapacitet 

för kritisk granskning av omgivningen samt att skapa resurser och strategier för att nå mål.” 

  

Dimensioner Individnivå Gruppnivå 

Positiv samt kapabel 

självbild 

D1 

a) b) 

Kunskap och kapacitet att förstå omgivningen 

D2 

a) b) 

Resurser och strategier för att nå mål 

D3 

a) b) 

  

·         Hur kommer skolelever i kontakt med dig och kort om vilken problematik 

·         Hur utformas samtalsstödet?   

·         Vad innebär begreppet empowerment för dig? 

  

  

 Dimension 1 - Positiv samt kapabel Självbild 

Individnivå Ja Nej 



 

 

Arbetar du med att 

stärka individens 

självkänsla? 

Hur går det till? 

Vad anser du att det ger för 

resultat? 

Skulle du vilja arbeta på något 

annat vis? / Finns det 

begränsningar? 

Upplever du att du genom 

samtalsstöd kan reducera 

klientens upplevelser av stigma 

och utsatthet? 

Sker arbetet enbart med individen 

eller i kontakt med dennes 

omgivning? (Familj, lärare 

vänner, etc) 

Varför inte? 

Skulle du vilja arbeta med 

det? 

Ser du andra framgångsrika 

sätt att jobba med detta som 

inte är kuratorsamtal. 

Gruppnivå Ja  Nej 

Arbetar du med 

individuella samtal 

och gruppsamtal? 

Hur skiljer sig arbetet? 

Hur jobbar du för att stärka 

självkänsla i grupp? 

Vad anser du att det ger för 

resultat? 

Skulle du vilja arbeta på något 

annat vis? / Finns det 

begränsningar? 

Varför inte? 

Skulle du vilja arbeta med 

grupper? 

Ser du några fördelar samt 

nackdelar med att inte jobba 

med självbild på gruppnivå. 

    

  

Dimension 2 - Kunskap och kapacitet att analysera omgivningen 

Individnivå Ja Nej 



 

 

Arbetar du för att ge individen ökad 

kunskap om sitt tillstånd/sin situation? 

Hur går arbetet till? 

Sker arbetet enbart mellan dig 

och eleven eller involveras 

andra parter? 

Ser du några svårigheter med 

arbetet? 

Anser du att individen är hjälp 

av den ökade kunskapen? 

Varför inte? 

Skulle du vilja 

arbeta med det? 

Hur arbetar du för att öka elevens 

förmåga att hantera sitt tillstånd/sin 

situation? 

Anser du att det ger något 

resultat? 

Skulle du vilja arbeta på något 

annat vis? 

  

Gruppnivå Ja Nej 

Om respondenten arbetar med 

grupper: 

Arbetar du för att öka gruppens 

kunskap om gruppen som helhet? 

Ex. Gruppdynamik, specifika 

svårigheter för målgruppen, etc. 

  

Läggs något fokus på individens 

grupptillhörigheter utanför skolan? 

Ex. idrottsorganisation 

Hur går det till? 

Resultat? 

 

Varför? 

Hur går det till? 

Resultat? 

 Varför inte? 

Skulle du vilja 

det? 

      

     

  

Dimension 3 - Resurser och strategier för att nå sina mål 



 

 

Individnivå Ja Nej 

Tror du att eleverna har egna styrkor och dolda 

resurser som de med samtalsstöd kan förstärka? 

Hur jobbar du för att finna 

dessa? 

Brukar eleverna vara 

medvetna och 

medvetengörs individen 

om sina egna resurser? 

Hur görs individen 

medveten om sina dolda 

resurser? 

Varför inte? 

I samtalskontakten kan det framkomma att 

eleven har en målsättning med samtalen eller 

som den ska nå med hjälp av stöd. Jobbar du i 

dina samtal med att hjälpa elever att nå sina 

mål? 

Vilka mål upplever du att 

eleverna strävar efter? 

Hur kan du med samtal 

hjälpa dem med detta? 

Utvecklas eleven med 

hjälp av samtalen till att se 

sin egna kapacitet att nå 

sitt mål? 

Varför är inte 

det en del av 

dina samtal? 

Gruppnivå Ja Nej 



 

 

Om respondenten arbetar med grupper: 

Har grupperna några specifika mål? 

 

 

 

 

 

 

Vad anser du är en resursstark grupp? 

Vad är en resurssvag grupp för dig? 

Kan du ge exempel på en 

sådan? Vad är målet? 

Hur ser deras 

resurstillgång ut? 

Arbetar du med att hjälpa 

dem finna resurser för att 

nå målen? 

Styr deltagarna själva 

målen eller är de 

förutbestämda innan 

gruppstart?   

  

Arbetar du med någon 

sådan? 

Hur går arbetet till? 

  

  
  

  

  



 

 

Bilaga 2 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor 
Rubrik: Skolkurativt arbete och empowerment 

Studenter: Malin Langörgen och Audrina Handegard 

Handledare: Eva Hämberg 

  Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien 
ifrågasättas? 

    X 

2 Innebär undersökningen att informerat 
samtycke inte kommer att inhämtas? 

    X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna? 

    X 

4 

  
Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt? 

    X 

5 Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa? 

    X 

6 Avser du att behandla känsliga 
personuppgifter som ingår i eller är avsedda 
att ingå i en struktur? 

    X 

  
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? 

      
X 

  

  



 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev 
Detta informationsbrev innehåller information om en studie vi, Malin Langörgen och Audrina 

Handegard, planerar att genomföra inom ramen för vårt examensarbete i 

Socionomutbildningen vid Högskolan Dalarna. 

  

Genom detta brev vill vi fråga dig om du vill delta i studien som informant. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt teorier om empowerment används som 

arbetsmetod i det skolkurativa arbetet. Vi vill dels undersöka till vilken grad skolkuratorer har 

kännedom om empowerment samt om empowerment teorier har något inflytande på 

arbetssättet. Denna undersökning är på så sätt ytterst värdefull då det finns mycket forskning 

kring socialt arbete och empowerment men fältet är inte lika beforskat när det kommer till 

arbetssätt och hur specifikt skolkuratorer införlivar ett empowerment perspektiv i deras 

praktik.   

Urval 
Inför vår undersökning söker vi kontakt med yrkesverksamma skolkuratorer som har en 

högskoleexamen inom socialt arbete eller socionomexamen. För att bidra till undersökningens 

representativitet söker vi skolkuratorer från olika kommuner verksamma inom olika nivåer i 

skolsystemet.    Deltagande Om du vill delta i vår undersökning innebär det att du ställer upp 

på att låta oss intervjua dig utifrån vår intervjumall gällande skolkurativt arbete och 

empowerment. Vi önskar träffa dig för en ca 1 timmes lång intervju. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut. Ditt deltagande är anonymt under hela processen. Som respondent 

kommer du erbjudas ta del av uppsatsens resultatavsnitt för att säkerställa att vår hantering av 

delgiven information varit korrekt.                    

Hantering 
Det insamlade materialet förvaras så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. All data 

kommer sparas tills studien är slutförd och resultatet redovisats, dvs som längst tom februari 

2019. Efter det kommer samtliga filer raderas och eventuella handskrivna notiser och 

utskrifter strimlas. 

  



 

 

Redovisning 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en muntlig presentation vid forsknings och 

utbildningsmässan på Högskolan Dalarna 2018-01-16 samt i form av en examensuppsats vid 

Högskolan Dalarna. 

  

Om Du önskar delta i studien kan vi nås via mail eller telefon (se uppgifter 

nedan). 

 

Avslutningsvis önskar vi förtydliga att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.               

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Socionomstudent Malin Langörgen, telefon 076-9462366 samt mailadress h15mlang@du.se    

Socionomstudent Audrina Handegard, telefon 073-5116192 samt mailadress h15audha@du.se   

Handledare Eva Hämberg, telefon 072-7064798 samt mailadress eva.hamberg@borlange.se    
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