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Abstract  

Working in an evidence based way is a clear way to offer clients and people in exposed 

situations the best possible help that can minimize the damage. Despite this many people 

don’t know what EBP means. This is why I have chosen to study the conditions of 

evidence based work in practice, in High Schools. The questions to be answered are: How 

do school counselors work from an evidence based perspective? How can School 

Headmasters promote knowledge based social work in schools? I conducted an oral 

interview with two school counselors and two headmasters to find the answers to these 

questions. In my analysis a theoretical frame was used. It consisted of a professional theory 

and common factors between the professional theory and EPB. The thesis deals with the 

conditions of evidence based practice in schools' social work. Lack of documentation, 

Monitoring of the students, Critical thinking, lack of knowledge in educational methods 

used by scientists and the lack of reflection makes it really hard to work following the 

evidence based practice. School Headmasters who have the biggest responsibility in 

schools can’t pursue the plan of knowledge based work ethic because the schools lack in 

social work. 
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1 Inledning  

Denna uppsats behandlar ämnet i vilken mån gymnasiekuratorers arbete kan beskrivas som 

en evidensbaserad praktik . Eftersom det är lite skrivet om ämnet är det spännande att 

skriva om just kuratorers arbete. Mitt intresse för kuratorers yrkesroll fanns redan före jag 

sökte till socionomutbildningen. Jag har alltid funderat på att i framtiden arbeta som 

skolkurator. Därför har jag utfört min praktik hos en kurator på en gymnasieskola. Då 

upplevde jag att kuratorsverksamheten saknade evidensbaserat perspektiv och 

skolkuratorerna utgick mycket från deras ”magkänsla”. Jag upplevde också att mina 

handledare hade en oklar syn på sin yrkesroll. Detta har fått mig att fundera över en 

skolkurators yrkesroll och profession. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka 

förutsättningar för evidensbaserad praktik i skolans sociala arbete. Jag kommer i min 

uppsats lägga fokus vid Farstametodens anti-mobbnings program för att närmare studera 

hur skolkuratorer arbetar med mobbning utifrån ett vetenskapligt och evidensbaserat 

perspektiv. 

 Jag insåg tidigt under arbetets gång att det fanns väldigt lite forskning om skolkuratorers 

arbete med fokus på kuratorn som yrkesgrupp.  ”När det gäller skolkuratorer finns det 

nästan inga svenska studier”. (Backlund, 2007, sid. 25). Hon bekräftar det jag tidigare 

nämnt, därför blev det intressant att även titta på historien för att förstå kuratorns yrkesroll. 

Då socialt arbete kom in i skolan på 40-talet var den främsta uppgiften att fostra 

”vanartiga” barn och att samarbeta med barnavårdsnämnden. Idag är kuratorn med i 

skollagen och hon ingår i ett elevvårdsteam med uppdrag att se och förstå elevers 

komplexitet i deras kontext och tillvaro. 

1.1 Bakgrund 

Bergmark, Bergmark, Lundström (2011)  skriver att år 1991 tog regeringen initiativ till 

centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) idag kallas det för (IMS) institutet för 

utveckling av metoder i socialt arbete, för att utreda hur behovet av vetenskapligt grundade 

utvärderingar skulle kunna tillgodoses. Regeringen ställde större krav på effektivitet och 

kostnadsmedvetande och även ökad målstyrning i kommuner så som krav på uppföljningar 

och utvärderingar. Statens bredning för medicinisk utvärdering (SBU) uppgift var att verka 

för vetenskapssammanställningar inom hälso- och sjukvård. De vetenskapliga 

sammanställningarna ska bidra till att öka effektivitet, ekonomisering och kvalitet inom 

hälso- och sjukvården, och att liknande tänkande skulle tillämpas i socialvården blev 

http://www.gothiaforlag.se/se/utgivning/samarbeten/ims/
http://www.gothiaforlag.se/se/utgivning/samarbeten/ims/
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(CUS) ansvar. Chefen för (CUS) publicerade år 1992 ett underlag till den så kallade 

Socialtjänstens kommitté ”behov av resultatorienterad kunskapsutveckling i socialt arbete 

” (Bergmark, et al.2011, sid. 41). Kritisk granskning av socialt arbete togs upp i den 

publicerade skriften. Det togs även upp hur brist på klinisk forskning och en ovilja från 

forskarnas sida att ägna sig åt professionell utveckling och praktiskt användbar forskning, 

inom socialtjänsten fanns stora bristen bland systematiska uppföljningar och utvärderingar 

av arbetet. Sammanfattningsvis kan man säga att socialt arbete hade allvarliga problem att 

arbeta på ett professionellt och kunskapsbaserad sätt. Det är vetenskaplig baserad 

kunskapsbildning och lokal kunskapsutveckling som är lösningen på dessa stora brister och 

det är först genom effektutvärderingar som vi kan nå evidensbaserat socialt arbete (ibid). 

Strävan inom en evidensbaserad praktik är att generera ett tillförlitligt kunskapsunderlag 

genom att kombinera forskning, praktik och utbildning. Genom ett uppbyggt 

kunskapsunderlag kan olika insatser kostnad och effektivitet uppmärksammas. Idag har 

Socialstyrelsen gjort stora satsningar på att EBP ska tillämpas ute bland socialsekreterare, i 

arbetet med barn och ungdomsvård och i arbete med missbruksvården. Ändå vet många 

inte vad det är.  

 

2 Problemformulering  

Idag finns det ett behov inom många områden av det sociala arbetet av att kunna ge tydliga 

belägg för att de insatser som görs ger resultat, eller i alla fall ger någon form av förändring 

för klienterna I Sverige har många forskare påvisat i vetenskapliga rapporter och artiklar 

att de insatser som görs av socialtjänsten misslyckas, eller inte faller ut på det sätt som 

planerats. Vi kan tillexempel se inom barnavården är det många placeringar som avbryts, 

idag talar man om haverier inom barnavård och missbruksvård.(Vinnerljung, B. Sallnäs, 

M.,Kyhle Westermark, P. 2001). Detta är naturligtvis ett misslyckande för socialtjänsten 

samtidigt som det påverkat livskvaliteten för klienterna på ett negativt sätt. Även inom 

missbrukarvården då många behandlingar slutförs finns en hög återfallsrisk (ibid). Det 

självklara syftet med kunskapsbaserat eller evidensbaserat socialt arbete är att utveckla det 

sociala arbetet mot säkrare kunskap om resultat av interventioner och bättre belägg för 

beslut beträffande insatser. Därför har jag valt att undersöka skolans sociala arbete utifrån 

EBP och professionellt förhållningsätt. 
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När personal inom skola griper in i barns och ungas liv kan insatserna som till exempel 

anti-mobbning program, under lång tid få omfattande konsekvenser. Att komma med 

åtgärder som har okända effekter innebär att man berör utsatta människors liv där man inte 

vet om insatsen hjälper även om avsikten har varit god från början. Det finns en fara med 

att insatserna blir meningslösa eller till och med skadliga för den utsatta som är i störst 

behov av insatser av hög kvalitet. De utsatta har rätt till bästa tillgängliga kunskap och 

erfarenhet. De har rätt att kräva att deras önskemål och erfarenheter respekteras. De 

professionella bör ha goda belägg för den insats som erbjuds till brukaren och att det passar 

honom eller henne i deras situation. Klienten eller brukaren ska informeras då insatsen 

saknar evidens. Detta är ytterligare anledning till varför jag valt att eftersträva förståelse 

kring det kurativa arbetet för att sedan kunna koppla det till huruvida skolan jobbar efter 

EBP som är ett viktigt förhållningsätt inom det sociala arbetet. EBP bidrar till ökat klient- 

och brukarinflytande inom det sociala arbetet och klienten får makt att själv förbättra sin 

livssituation (Oscarsson, 2007). 

Färm, Ljunggren Marklund & Bergström (2009)  menar att det är viktigt och nödvändigt 

med uppföljning och utvärdering av insatsens effekter, därför att de pengar som en 

kommun lägger på insatserna måste självklart få användas på bästa möjliga sätt. Många ska 

få ta del av effektiva insatser då praktikern väger samman olika faktorer för att komma 

fram till den insats som bäst gynnar klienten, för att kunna arbeta evidensbaserat är det 

viktigt med dokumentation. Oscarsson (2009:48) utrycker dokumentationens betydelse på 

följande sätt 

Att dokumentera klientens situation för en insats, insatsen i sig och klientens situation efter 

en insats är minimivillkoret för att arbeta evidensbaserat. Utan dokumentation före en insats 

kan man inte relatera klientens situation till vad forskningen säger om olika insatser effekter 

för olika typer av klienter, problem och behov, eller den beprövade erfarenhet som kan 

finnas. Utan den uppföljande dokumentationen kan man inte få ett underlag för att bedöma 

om insatsen tillfredställt klientens behov, löst hans eller hennes problem, förbättra hans 

eller hennes livssituation och om detta i så fall kan bero på insatsen.  

 

Jag har under min tid som socionomkandidat upplevt att kuratorerna som jag gick bredvid 

utgick från sin ”magkänsla” och inte efter vetenskapligt bevisade åtgärder. Det har fått mig 
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att fundera på varför socialt arbete i skolan saknar evidensbaserad praktik. Även om alla 

gymnasieskolor har olika metoder och planer så vet ingen om metoderna fungerar på 

riktigt. Många skolkuratorer handlar med god vilja men vad är god vilja egentligen? När en 

patient till exempel ska opereras är det ingen som accepterar att läkaren inte använder 

forskningsbaserade metoder. Det skulle i allmänhetens öron låta orimligt att läkaren skulle 

gissa sig till vilken metod som var den mest lämpliga, därför enligt min mening ska ingen 

elev behöva vara rädd för att utsättas för okända konsekvenser vid mottagande av 

kuratorns hjälp. Jag är medveten om att människors sociala problem är mångfacetterade 

och kan inte enbart behandlas med evidens och vetenskap. En kirurgisk läkare vet exakt 

hur människans kropp ser ut och kan därför bättre utgå från vetenskapliga metoder som 

kan gynna patienten på bästa möjliga sätt.  Men det är svårt inom socialt arbete veta vilken 

metod skulle fungera för alla eftersom det som fungerar bäst för någon fungerar inte bra 

för någon annan. Även om metoden gick i enlighet med evidens och vetenskap. 

Personligen minns jag en specifik händelse från tiden som socionomkandidat på en 

gymnasieskola. En skolelev har anmält skolkuratorn som jag gick bredvid för hennes 

utövande av Farstametoden vid en mobbnings situation, då kunde inte kuratorn bevisa hur 

hon hade handskats med ärendet för att hon hade inte någon dokumentation på ärendet 

eftersom dokumentation ingick inte i hennes arbetsuppgifter. Skolkuratorn hade svårt att 

försvara sig. Hon hade heller inga några skriftliga bevis som kunde vara till hennes hjälp, 

därför blev det ännu mer intressant för mig att titta på EBP i skolans sociala arbete. 

 

2.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka förutsättningar för evidensbaserad praktik i gymnasieskolans 

sociala arbete.  

2.3 Frågeställningar 

1. I vilken mån socialt arbete i skolan har ett evidensbaserat och professionellt 

perspektiv? 

2. Hur kan rektorer främja ett kunskapsbaserat socialt arbete i skolan? 
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2.4 Begreppsdefinitioner 

 EBP: Evidensbaserad praktik. 

 Professionaliseringsprocess: Begreppsapparat som förklarar hur 

yrkesprofessionen bör vara. Professionella strategier som visar hur de som 

yrkesmässigt utövar dessa tankar i en verksamhet är skickligare än de som inte gör 

det. 

 Skolkuratorn: En person som hjälper till att lösa sociala problem på en skola. 

 Farstametoden: Ett anti -mobbningsprogram som används i många av dagens 

skolor. 

 Praktikern: Utövare. 

 Gymnasieskolans sociala arbete: Social hjälp som erbjuds till elever på 

gymnasiet. 

 Klient: En hjälpsökande person. 

 

3 Tidigare forskning  

Jag hade oerhört svårt att hitta forskning om evidensbaserad praktik i skolan. Detta visar på 

att ämnet inte är utforskat. Jag bestämde mig för att söka via Google efter evidensbaserad 

praktik i skolan då hittade jag ämnen mobbningsmetoder som saknar vetenskapligt stöd i 

många av dagens skolor. Att motverka och stoppa mobbning är en viktig arbetsuppgift för 

kuratorn i skolans sociala arbete. 

 I pedagogisk forskning i Sverige, Evaldsson och Nilholm (2009) betonar i 

”Evidensbaserat skolarbete och demokrati - Mobbning som exempel” vikten av att skolan 

ska ha stöd i vetenskapliga undersökningar på de metoder som används i mobbningsarbete. 

Det tas även upp att utprovade vetenskapliga metoder och forskning ska vara avgörande 

arbetssätt i skolan. Därför har myndigheten för skolutveckling fått i uppdrag att utvärdera 

mobbningsprogram som är forskningsbaserade. Målet är att alla program mot mobbning 

som används i skolorna ska vara vetenskapligt utvärderade. För att utföra dessa 

utvärderingar har Myndigheten för skolutveckling (2007)  i uppdrag från regeringen fått 

utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och 
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utvärderade mobbningsprogram. Uppdraget var att kartlägga program för att åtgärda 

mobbning. Effekterna av dessa program skulle vara systematisk utvärderade. Skolorna 

utvecklas genom att få information och kunskaper om vetenskapligt dokumenterade 

effekter av dessa program. En kartläggning av 21 program mot mobbning visade att 

flertalet saknade ett vetenskapligt stöd. Enligt Evaldsson och Nilholm (2009)  hade ett av 

dessa 21 programmen en vetenskapligt godtagbar effekt mot mobbning. De menar att 

Olweus program är väldokumenterat och vetenskapligt utvärderat. De flesta forskare utgår 

från att det inom skolans sociala arbete finns ett glapp mellan forskning och praktik som 

behöver överbyggas. Oscarsson (2009) menar att genom att använda forskning, kan man få 

mer förståelse av skolans praktik. Han menar vidare att för att kunna driva ett 

evidensbaserat arbetssätt förutsätter det både dokumentation och utvärdering av de insatser 

som ges till klienter. 

 Det saknas ofta mål, planering, dokumentation, utvärdering och 

kvalitetsarbete inom elevvård och skolhälsovård. Ungefär hälften 

av de undersökta kommunerna uppger att de följer upp och 

utvärderar elevhälsan(SOU 2000:19, sid.301). 

 I Skolverkets (2011) rapport ”Utvärdering av mobbning ”visas att åtgärdande program 

mot mobbning som bland annat Farstametoden har svag vetenskaplig teoretisk grund, dold 

programeffekt – kränkningar, brist på elevinflytande, tar inte tillvara på kuratorernas 

professionalitet och verkningslösa insatser som inte har någon effekt. Farstametoden 

saknar evidens och vetenskapligt underlag . I ett liknande exempel som också berör 

socionomer menar Bergmark, et al. (2011)  att det också saknas evidensbaserat perspektiv 

inom socialtjänstens olika metoder och detta förklarar till exempel hur 

aktiveringsprogrammet saknar underlag för vetenskapligt stöd och positiv effekt inom 

ekonomiskt bistånd. Författarna skriver att ärende angående ekonomiskt bistånd bör 

innehålla korrekt information, den ska dokumenteras och vara tillgänglig för alla som kan 

tänkas bli inblandade i ärendet. De tar upp begreppet aktivering som innebär att 

myndigheten kräver en aktivitet från bidragstagaren för att få bidrag. Det kan t.ex. vara att 

den arbetslösa skickas ut på praktik för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Detta 

program svarar inte på frågor som berör deltagarnas nöjdhet eller effekt. Programmets 

resultat grundar sig inte på evidens utan klienternas egenskaper vilket betyder att de som 

har störst motivation och resurser kan få jobb. En del deltagare kan till och med uppleva 

bestraffning om de inte tackar ja till aktiveringsprogrammet. Då riskerar de att förlora 
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bidraget om de inte har starka skäl att avböja från aktiveringen. När man talar om evidens 

är det viktigt att beakta effekter av ett program. Aktiveringsprogrammet saknar underlag 

som gör det möjligt att bedöma faktiska effekter. Sammanfattningsvis konstaterar 

författarna att aktiveringsprogrammet har haft väldigt få positiva effekter eller att det har 

lett till att färre sökt ekonomiskt bistånd.  

4. Historia  

Skolutredningen kom först år 1944 och betonade varje medborgares rätt till skolgång. 

Skolhälsovårdens uppgift var att till exempel vid inträffande sjukdomsfall kostnadsfritt 

vårda lärungen. Samt vid varje termin start undersöka alla lärjungar.   

I SOU 1947:11 står att det socialpedagogiska arbetet i mitten av 1940-talet kretsade kring 

den fostrande rollen. Det upprättades skolbad och sommarkolonier för alla barn och cirka 

20800 barn var på sommarkoloni mellan åren 1935 och 1936, sommarkolonierna var 

endast i de stora städerna Malmö, Stockholm och Göteborg. För att hjälpa stökiga barn att 

knyta an till arbetslivet startades kuratorsverksamheten som ett projekt med fokus på att 

stötta ungdomarna och övervaka dem, projektet startades i Brommas läroverk i början av 

höstterminen 1946. Kuratorn fick utökade befogenheter under åren 1944 och 1945 då 

socialpedagogiska arbetet skulle följa skolbarnens sociala förhållande och intresse, att ge 

råd och tips till föräldrar om uppfostran samt utbildning och arbete för barnen och särskild 

uppmärksamhet skulle ges till de barn som har varit i kontakt med barnavårdsnämnden. 

Kuratorerna hade en särskild mottagning i skolan där barn och föräldrar kunde be om råd 

och hjälp. Besök i lärjungarnas hem var även en del av kurators jobb. Varje år upprättades 

hjälpklass för skolbarnen där klasslärare skulle anteckna sina iakttagelser angående barnen 

och deras hem  

 Kuratorn fanns ännu endast i de stora städerna, kuratorn på 40- talet arbetade tydligt 

utifrån moralisk agenda då hennes roll var mest som uppfostrande och övervakande. Då 

handlade inte socialt arbete i skolan om förbyggande arbete. Eleverna kunde inte prata med 

någon om de behövde det för att samtal inte erbjöds hos kuratorn (SOU 1947:11) 

4.1 Förändringsvågor för kuratorsverksamhet  

Riksdagen fattade ett beslut på 60-talet att ”kurator” skulle vara en egen tjänst. Då 

syokonsulten kom in på 70-talet blev kuratorn en vändpunkt för elever och föräldrar med 

sociala frågor (Backlund (2007). Här hade kuratorn fortfarande en kontrollerande roll: 
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”Kuratorn skulle också stå för kontakten med sociala institutioner och myndigheter i syfte 

att återanpassa elever med sociala störningar”( Backlund 2007,sid. 82). Kuratorn skulle 

arbeta med rådgivande och stödjande insatser men även ha administrativa uppgifter. 

Kuratorn arbetar med utredningar som skickas vidare till socialnämnden. I 1974 års 

skolutredning tas begrepp som ”service” och ”helhetssyn” in i som förbyggande och 

normaliserande. Med service menades att skolan är den plats där barn och ungdomar enda 

möjlighet att komma i kontakt med bibliotek, musikalisk verksamhet och 

utsättningsverksamhet. ”Därför var skolan den största och mest spridda 

samhällsinstitutionen av servicekaraktär ” (SOU 1974:53, sid.90). Med helhetssyn i SOU 

(1974:53,sid 90) menades att  

 

För barn och föräldrar där hela livssituationen är komplicerad och 

problemfylld är det särskild angeläget att de blir delaktiga och 

accepterade tillsammans i olika fritidsverksamheter i grannskapet, 

olika försöksprojekt för aktivering av barn, ungdomar och vuxna i 

bostadsområdena, pekar på möjlighet att byta det sociala arvet 

genom gemenskap och grannkontakter och ett gemensamt 

ansvarstagande för miljön i boendeområdet. I dessa fall gäller det 

särskilt att stötta föräldrarna genom tryggheten att kompletterande 

resurser finns för deras barn likaväl som för allas andras barn. 

Fritidsaktiviteter där barn och vuxna accepteras och där ytterligare 

skuld ej läggs på föräldrar som lever under pressande sociala 

villkor. 

Vi kan se hur skolans sociala arbete beaktade lärjungarnas ekonomiska förutsättningar i 

syfte att främja goda möjligheter till goda fritidsvanor trots svåra eller pressade 

omständigheter. Skolan ville dra nytta av barnens tid i skolan och att insatser således ”kan 

ges en förebyggande och odramatisk utformning. (SOU 1974:53, sid. 87). Man ville inte 

vänta med att aktivera insatser tills problemet fått allvarliga konsekvenser utan en viktig 

förändring var att skolan i första hand skulle undersöka huruvida det pedagogiska 

arbetssättet förändrades. Det betonades att individen var hel och har en sammansatt 

problembild. Det sociala arbetet i skolan betonade även vikten av service för att arbeta för 

barnens välmående. 
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Insatserna som angavs i SOU 1974:53, s. 86 vara: 

 ”Förebyggande” 

 ”Vardagliga och odramatiska” 

 ”Förlagda till hemmaplan i egna hemmet, skolan, fritidsverksamheten i den egna kommunen”  

 ”Utformade i samarbete med barnen/ungdomarna och deras föräldrar” 

 ”Utformade så att de upplevs som stöd av barnen/ungdomarna och deras föräldrar” 

 ”Flexibelt anpassade till behov, person och situation”  

 ”Socialt främjande”  

I SOU (1974:53) resonerade man om att lösa problemen där de uppstod. Att tillsammans 

med barnet och föräldrarna utforma åtgärder. Föräldrarna skulle kunna påverka skoldagen 

och skolverksamhet. Det betonades enligt SOU (1974:53) även att  

… skolans problem uppstår inte bara eller främst inom skolans 

väggar. Problem i hemmet, med kamrater och under fritiden bär 

eleven med sig in till klassrummet och de undergräver hans 

möjligheter till givande skolarbete(SOU 1974:53 sid.89). 

 

4.2 Socialt arbete i dagens skola 

I dag ingår kuratorn i ett elevvårdsteam tillsammans med studie- och yrkesvägledaren, 

skolsköterskan, eventuell psykolog och specialpedagogerna. De ska tillsammans samarbeta 

kring problemet och tillsammans hitta lösningar för eleven. Lärande och hälsa ska inte gå 

sida för sida utan hand i hand, de ska vävas samman under skolgången (SOU 1974:53 ).   

 

I den nya skollagen som började gälla den 1 juli 2011 25 § står det att: 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska 
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omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång 

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses ( Propositionen 

2009/10:165) 

Idag går det inte att missa det sociala perspektivet i skolan då skolproblem uppstår 

eftersom tillgång till skolkuratorn är nämnd i lagen. D-Wester (2005) beskriver att arbeta 

som skolkurator idag är komplext. Detta beror på att skolkuratorn jobbar på många olika 

plan. Det innebär att skolkuratorn måste ha ett individperspektiv för att hjälpa och stödja 

elever men även kunna utföra ett förebyggande arbete på organisationsnivå. Skolkuratorn 

ska kunna främja en utvecklande skolmiljö för både elever och lärare (D-weseter 2005) Att 

ge stöd och planera åtgärdsprogram till enskilda elever, samtal med flera parter som till 

exempel elev, föräldrar, lärare och nätverk ingår i skolkurators arbetsuppgifter (ibid.) 

Skokuratorn samarbetar med socialtjänst, habilitering, fältassistenter, barn och 

ungdomspsykiatri och polis. Lauritzen (2004): menar att det finns fyra olika faktorer om 

varför elever vänder sig till skolkuratorn. Det handlar om hälsa, inlärning, relationer i 

skolan och elevens situation utanför skolan. Skolkuratorn kan ha ett möte på initiativ av 

eleven själv, lärare och föräldrar. 

5. Teori 

 Genom att undersöka förutsättningar för profession i skolans sociala arbete kan jag skapa 

en förståelse för det professionella förhållningssättet som råder i de gymnasieskolorna som 

jag har undersökt. Jag vill kunna förstå de förhållningssätten som råder i det skolsociala 

verksamheten med hjälp av en profession teori.  I teori avsnittet börjar jag gärna med ett 

citat som tar fram vikten av varför det är bra med professionsteori. Enligt Aage (2007:110) 

är det viktigt med profession etik eftersom:  

När vi ska handla utifrån vår egen bedömning och inte bara rätta 

oss efter vad den andre begär och kräver, då kan handlingen bli ett 

övergrepp” ingen har rätt att göra sig till herre över en annan 

människas liv, varken den goda viljan eller ens insikt i vad som är 
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bäst för den andre, inte ens storleken på de olyckor man på så vis 

skulle kunna avvärja, ger oss rätt till det. När den andre inte är fri 

att utrycka sin uppfattning, utan tvingas bekräfta systemets 

uppfattningar då har vi gått för långt. 

Aage (2007) skriver om professionsetik och menar att den professionella måste ständigt 

läsa subtila signaler från klienten vilket är en viktig förutsättning för att överhuvudtaget 

kunna driva ett professionellt socialt arbete. Författaren hävdar att det inte går att påtvinga 

klienter de insatser som verksamheten anser är bra, utan att först ha lyssnat på klientens 

vilja. När vi har gjort det kan vi tala om professionellt socialt arbete. Jag kommer i min 

teori även göra en summering av det som jag anser kännetecknar EBP med ett par rubriker. 

Jag är medveten om att EBP inte är en teori utan en metod, men att representera det under 

avsnittet teori är mest rimligt för att sedan kunna få ta del av i analysdelen. Då de 

professionsteoretiska resonemangen ligger nära EBP har jag valt att även presentera EBP 

tillsammans med detta eftersom det ger ett bättre sammanhang och förståelse.  

 

5.1 Professionaliseringsprocessen 

 Professionaliseringsprocessen förklaras av Johnsson och Lindgren (1999). De menar att 

det finns sex positioner och när man har åstadkommit dessa positioner kan en person anses 

som professionell.  

1. Den professionelle har anpassade värderingar som gäller inom den yrkeskår som 

han eller hon befinner sig i och som grundar sig på etiska regler, normer och 

synsätt.  

2. Reflektion över yrket är centralt för att både kunna lösa nya situationer, och kunna 

agera självständigt.  

3. För att den professionelle ska ha självförtroende ska yrkesidentitet ha en klar roll. 

Den professionelle ser helheten i yrket med möjligheter och begränsningar. 

4. Långvarig träning i arbetet ger både autonomi och rutin. 

5. Man ska ha stor kunskap om yrkets generella handlingsmönster, samt specifika 

metoder.  
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6. Den professionella ska utföra yrket i samverkan med omgivningen och ses i ett 

sammanhang.  

 

 Den professionella har bred kunskap om yrkesspecifika metoder och handlingsmönster 

professionen förutsätter att yrket ses i ett sammanhang där ett samspel med omgivningen 

sker. Det kan ta långt tid innan dessa positioner är uppnådda. Detta kan leda till att 

yrkesrollern blir svårdefinierad. Johnsson och Lindgren (1999) menar när socionomen 

arbetar med andra kan man se detta på ett tydligt sätt.  Då socialt arbete bedrivs som en 

relation är en socionom alltid på ett personligt sätt involverad i egen yrkesutövning. Det är 

viktigt att en socionom skapar en distans till sina klienter och inte blir för personligt 

involverad i sin yrkesroll.(Ibid.)  

Johnsson och Lindgren (1999)  menar att i socialt arbete blir professionaliseringsprocessen 

mer komplex för att socionomyrket är mångteoretiskt. Där många olika intressen måste 

beaktas. t.ex. klienter, samhället och organisationer. En helhetssyn är viktig inom socialt 

arbete. De menar att en socionom måste använda sig av flera olika teorier och 

mångfasetterade kunskaper. En god socionom ska ha integrerande kunskaper och inte 

enbart kunskaper om sitt eget område. Skolkuratorn är till exempel ofta ensam i sin 

yrkesroll vilket kan riskera att hans/hennes yrkesidentitet tappas (ibid.). 

Johnsson och Lindgren (1999) menar att en socionom måste bekanta sig med många olika 

perspektiv och kunskaper och inte förhålla sig till enbart eget område. De menar att det 

finns en risk med att förlora yrkesidentiteten då den integrerande funktionen är stark inom 

socialt arbete. En skolkurators yrkesidentitet kan tappas då han eller hon arbetar väldigt 

nära skolsköterska och skolpsykolog. Med begreppet semiprofessionen menas att 

socionomer är underordnade andra grupper och således kan de inte vara självständiga i sin 

yrkesutövning. Deras teoretiska kunskapsbaser är inte lika utvecklade som 

professionsyrkenas (ibid). 

”Professionerna dominerar vår värld. De läker våra kroppar, mäter våra profiter, räddar 

våra själar” (Thomas Brante 2009, sid. 16). Det finns stora problem med att hitta en precis 

definition av begreppet profession. En modern sociologisk definition av begreppet är 

anknytning till högre formell utbildning vid universiteten. Universitetsutbildning ger 

”ovillkorligt inträde” till det professionella yrkesområdet i form av examensbevis. Problem 
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som kan uppstå vid definition av begreppet är att man enbart börjar tänka på vilka yrken 

som ingår eller ej ingår i professionen. Att definiera profession är lika svårt som att 

definiera begrepp som klass eller statusgrupp. De som använder sig av vetenskaplig 

kunskap och som baserar sin inkomst och status på vetenskap kan kalla sig för 

professioner. Dessa yrkesgrupper är läkare, arkitekt, ingenjör, ekonom, veterinär, och 

vetenskapare till de klassiska professionerna medan yrken som tillhör semiprofession och 

det är de yrken som har vissa av professionernas klassiska kännetecken, till exempel 

klasslärare, socialarbetare och sjuksköterska (Brante 2009). Selander (1989) menar att 

profession och professionalisering är starka begrepp inom socialt arbete, men är 

avgränsade både inom allmän uppfattning och talspråk. Professionalisering begreppet är i 

den akademiska världen väldigt svårfångad. Profession och professionalisering kan tolkas 

och definieras utifrån de ramar som sätts runt begreppen. Enligt Flexner (2000)  är 

profession inte något som socialarbetare kan kalla sig eftersom deras arbete innehåller 

osäkra uppgifter och är i sin tur beroende av andra professionella, men att intellektuell 

karaktär fanns bland deras fält för att uppnå professionell status. Greenwood (2000) ansåg 

att socialt arbete överensstämde tillräckligt mycket för att betraktas som profession, även 

om de befann sig långt ner i professionshierarkin (Greenwood, 2000). 

Selander (1989) menar att det finns inom den moderna professions perspektiv 

ansträngningar för att få tolkningsföreträde inom sitt specifika yrkesområde. 

Professionalisering handlar om att avgränsa sitt yrkesmässiga revir. Professionalitet kan 

hävdas utifrån unik och svårtillgänglig kompetens, man kan bli professionell genom kraft i 

status och position. Professionalisering är en kontinuerlig utveckling, vilket sker av både 

individuella och kollektiva strategier. Samt upprätthållande av sociala positioner och 

resurser i en förändlig värld (Dellgran & Höjer 2000). 

 

5.2 Kritiken mot professionaliseringen 

 Jag är medveten om kritiken mot professionaliseringen i samhället. Med det menar till 

exempel Alvesson (2006) att professionalisering är ett utanpåverk, man försöker få något 

att verka fint fastän det saknar innehåll. Han menar tillexempel att överallt anstränger folk 

sig att få saker att verka bättre än vad de är, därför producerar man myter om att det 

faktiskt är bra med ökad professionalisering. Han menar även att ökad professionalisering, 

ledarskap, tillväxt och kunskap är inte lösningar på folks otillfredsställelse. Vi utbildar oss 

allt mer men lär oss allt mindre. Alvesson (2006) vill att vi ska ifrågasätta 
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professionalisering och livslångt lärande om den verkligen gynnar alla människor eller om 

den är en politisk mask för att dölja den arbetslösheten som finns i vårt samhälle idag. 

Alvesson är inte ute efter att ge lösningar eller svar på de problem han tar upp utan han vill 

att vi ska titta med nya ögon på vår samtid och krossa myter. 

5.3 Evidensbaserad praktik  

I en rapport från Socialstyrelsen (2011) om evidensbaserad praktik diskuteras hur EBP 

handlar om en medveten strävan efter bästa möjliga vetenskapliga grund. Ett sätt att 

definiera EBP är följande:  

En noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället bästa 

evidensen för beslutsfattande om åtgärder (insatser, metoder) till enskilda personer, 

kompletterat med professionell expertis och den berörda personens situation och 

önskemål(Sundell 2011:1, Rapport/Om evidensbaserad praktik, Stockholm: Socialstyrelsen). 

Det innebär att kunskap om de förutsättningar och önskemål som den hjälpbehövande har 

samt information om kompetens som den professionella har vägs samman för att 

möjliggöra den bästa hjälpen för klienten. I EBP- perspektivet väger önskemål som en 

klient har tungt så länge det inte går emot samhällets allmänna lagar och regler. 

Erfarenheter och kunskaper som den professionella har, har även stor betydelse och detta 

leder i sin tur till att hjälpen blir bra för klienten. EBP innebär att den professionella söker 

och värderar evidens, Den professionella ska i beslutfattande kunna inkludera personens 

önskemål och även ha förmågan att integrera all information man får. Man behöver kritiskt 

granska verksamheten för att det ska kunna kallas för evidensbaserat arbete. Den 

professionelle behöver kunskap om aktuell forskning och metoder som bygger på 

vetenskaplig forskning. Evidensbaserat arbete kräver tid för reflektion och uppföljning av 

den egna verksamheten. Praktikern bör fråga sig om vad klienter anser om de insatserna 

som verksamheten erbjuder. Har insatserna gett positiv påverkan på klienternas 

livssituation, och sist men inte minst är det viktigt att ständigt dokumentera vilken inverkan 

som forskning, praktikers erfarenhet och expertis samt brukarnas förväntningar har på 

beslut av insatser. Oscarsson (2009) menar att dokumentation av information från klienten 

ger en generell bild av klientens aktuella situation. Dokumentationen bidrar till att 

praktikern fokuserar på klienten och inte missar relevant information. Informationen kan 

även vara en utgångspunkt för forskningsbaserad evidens när det gäller klientens aktuella 

problem eller behovstyp. Dokumentationen är en förutsättning för att över tid kunna följa 
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huruvida klientens behov och problem utvecklas. Oscarsson (2009) skriver vidare att ett 

förhållningssätt och metod som bygger på evidensbaserad praktik ger ökat klient- och 

brukare inflytande. Evidensbaserad praktik ökar klientens förståelse av orsakerna och 

konsekvenserna av hennes eller hans behov och problem. EBP ger ökat klient inflytande 

över den egna situationen. Det ger en unik grund att bygga upp lokal beprövad erfarenhet 

genom att använda evidensbaserad praktik i den lokala verksamheten. Genom att inför 

valet av insatser visa och dokumentera vilken insats kunskapen är byggd på kan man kalla 

det för lokal beprövad erfarenhet. Oscarsson (2009) menar vidare på att resultat följs upp 

och utvärderas efter insatsen. Med dokumentationen beskriver praktikern hur han eller hon 

tagit forskning, professionell erfarenhet och klientens unika förutsättningar i beaktning. 

EBP är en plattform för professionell utveckling genom att man regelbundet och alltid 

dokumenterar resultat och insatser skapar man underlag för det politiska och ekonomiska 

prioriteringsarbetet. EBP ger praktikern fullkomliga kunskaper om insatser och för 

enskilda klienter . Prioriteringen ska bygga på samhällets resurser vilket ligger på en 

politisk nivå (ibid). 

EBP Som metod eller process i mötet med patienten innebär fem steg. Enligt Oscarsson 

(2009:15) är dessa steg: 

 Behovet av information formuleras som en fråga  

 Man söker efter bästa möjliga evidens, stöd, belägg för att besvara frågan  

 Man värderar kritiskt evidensen när det gäller dess giltighet, effekt och användbarhet 

 Den kritiska värderingen integreras med den egna kliniska kunskapen och med den 

enskilda patientens biologi, värderingar och livsomständigheter  

 Förmågan och effektiviteten i att genomföra steg 1-4 utvärderas och man försöker att 

förbättra både förmåga och effektivitet i mötet med nästa patient. 

 

I praktiken brukar steg fyra följas genom att antingen man genomför en insats eller avstår.  

EBP är ett förhållningssätt och metod som fokuserar på den reflekterande praktikern. 

Praktikern använder olika kunskapskällor och tar hänsyn till patientens individuella 

värderingar och förutsättningar. För att arbeta evidensbaserat krävs tid för uppföljning av 

insatserna för att veta om de verkligen har förbättrat klientens situation. Dessutom hjälper 
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det att bygga upp en bredare yrkeserfarenhet. Det leder även till kännedom om vad som 

fungerar och inte fungerar för olika brukare inom verksamheten.  I SOU 2000:19 Från 

dubbla spår till elevhälsa - i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling. Står 

det för att följa upp elevernas behov av stöd är det viktigt med dokumentation och 

utvärdering som gör det möjligt att se vilka resultat insatser och åtgärder har gett. 

Dokumentation är viktig eftersom den ger underlag för värdering och analys i 

elevvårdsarbete. Det är även viktigt att dokumentationen innehåller noggranna fakta om 

eleverna och lika viktigt att personalen utvärderar vad de gör. Det betyder att praktikern 

reflekterar över de samtal som erbjuds eleven. Man ska även reflektera över syftet med 

samtalet, vad som krävs för att samtalet ska nå sitt syfte, och vad samtalet bör ta upp.  Det 

är viktigt att reflektera över vad samtalet kan innebära i elevs perspektiv samt vilka frågor 

som väcks av samtalet. Praktikern ska utreda, behandla och följa upp situationen för elever 

i behov av stöd. Många skolor är medvetna om att de behöver arbeta med dokumentation 

och utvärdering (SOU 2000:19). 

5.4 Dokumentationens betydelse 

Alla som jobbar med elever som är i behov av stöd bör dokumentera sitt arbete skriftligt. 

Det bör ske i förhållande till de mål som skolkuratorn eller skolsköterskan har i skolan. 

Eftersom det utgör underlag för arbetes uppläggning med skolans rektor. Gemensamt 

bestämmer de vad som ska kommuniceras mellan kommunen, förvaltning och politiker. 

Det bör finnas en dokumentationsmall för både skolkuratorer och psykologer (SOU 

2000:19).  

Dokumentationsmallen bör vara individinriktad och ska innehålla specifika uppgifter om 

elevens behov, problem och önskemål. Dokumentationsmallen ska inrymma resultaten av 

insatserna. Detta leder i sin tur till att verksamheten kan utvärdera sitt arbete. Det ger 

kommunen möjlighet att prioritera fördelning av resurser. Allting som sker med socialt 

arbete i skolan bör dokumenteras, alltifrån arbete med elever och personal till arbete med 

verksamhetsutveckling. Individuellt arbete som åtgärdsprogram för elever såväl generellt 

arbete ska dokumenteras. Det ger möjlighet att se hur socialt arbete på organisation och 

individnivå fungerar i skolan, och ytterligare möjlighet till kartläggning av vilka stöd och 

insatser det ges till elever, till exempel hur många elever får förbättrade resultat av en viss 

insats. En fråga som man kan ställa sig är om det finns det andra bättre lösningar. 

Oscarsson (2009:19) menar följande:    
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Den professionelle måste kritiskt granska alla faktorer. Dokumentationen av insatser ger en 

samlad och fördjupad bild av elever som av någon anledning har kontakt med skolans 

kurator. Genom sammanställningar som skolor gör kan kommunen få inblick i barn- och 

ungdomsproblem samt vilka förändringar gällande insatser utifrån elevernas behov måste det 

ske utvärdering och uppföljning av skolans sociala arbete som bedömer verksamhetens 

kvalitetsutveckling. 

5.5 Effektutvärderingar  

Oscarsson (2009) skriver att man ska öka ansträngningarna av effektstudier och 

utvärderingar som erbjuds till klienterna inom socialt arbete. Vid val av insatser ska den 

enskilde praktikern se till risken att skada klienten och inte bara möjligheten att hjälpa 

honom eller henne. Ett viktigt steg inom EBP är att mäta insatsers effekter genom så 

kallade effektstudier. Det är via effektstudier som man kan se ett samband mellan resultat 

och insats. Insatsen kan t.ex. vara ett åtgärdsprogram för en elev och resultatet av hans eller 

hennes minskade frånvaro i skolan.   

I artikeln Effektutvärderingar i doktorsavhandlingar i ämnena socialt arbete och psykologi 

Roselius, Sundell och Stensson (2009), redovisas flera effektstudier från 1997 fram till 

2007. Tyvärr visar resultatet av deras forskning att endast 11 % av studier angående socialt 

arbete i Sverige är effektutvärderade. 

 

5.6 Klienten som kunskapskälla  

Oscarsson (2009) skriver att det är klientens tro på att insatsen som kan lösa hans eller 

hennes problem och behov som gör att insatsen är genomförbar och kan ge positiva 

resultat. Praktikern och klienten tillsammans inom EBP gör något åt problemet vilket 

utvecklar klientens roll istället för att göra något för eller med klienten. Detta bidrar till att 

klienten för ett ökat inflytande. En viktig faktor inom EBP är en välfungerande 

arbetsallians mellan behandlare och klient. Genom sådan allians skapas förutsättningar för 

praktikern att hitta relevant kunskap som på ett konstruktivt sätt kan användas i dialog med 

klienten. EBP handlar om att beakta klientens förväntningar, värderingar och 

livsomständigheter vid valet av en insats. Från fall till fall varierar det såklart vilka 

specifika kunskaper praktikern behöver ta emot från klienten. Specifika klientfaktorer är 

problem eller behov som t.ex. problem i omsorgsbehov, problem i skolan och boende. Det 

är problem som aktualiserar en insats då en klient söker hjälp (Oscarsson 2009). 
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En trygg upplevelse, professionell behandlingsinsats och en positiv relation till praktikern 

leder till att tillfredsställa behoven och minska problemen hos klienten. Klienten själv kan 

se vägen med egna resurser och olika typer av insatser. Praktikern bör utveckla kunskaper 

om gemensamma klient/brukarfaktorerna som är ett utbyte av värderingar, kunskaper, 

erfarenheter och förväntningar mellan klient och praktiker. Inför valet av insats ska 

klientens syn på sina behov och problem förenas med information från praktikern om 

tillgängliga insatser. Vem som kan ge insatserna, under vilken tid insatserna ska ges, hur 

ofta dem ska ges och om det gör att klienten måste få ett krav på sig. Det är viktigt inom 

EBP att matcha ihop tillgängliga resurser med klientens livsomständigheter, värderingar 

och förväntningar, det innebär att all fokus ligger på arbetsalliansen mellan praktiker och 

klienter.  Det är lika viktigt inför valet av insats beakta och dokumentera klientens 

värderingar och livsomständigheter, det ska göras under genomförandet av själva insatsen 

och i samband med uppföljningen och utvärderingen av dem (Oscarsson 2009). 

Oscarsson (2009) menar att EBP handlar om att den kunskap som klienten ger till 

praktikern ska leda till relevant dokumentation som följer klientens utveckling av hans 

eller hennes problem. EBP innebär att praktikern bör ställa frågor till klienten om hans 

eller hennes problem utifrån vad forskningen säger och om egna och andras erfarenheter i 

beaktande som underlag i sökande av insatser. Inom EBP finns två viktiga kompetenser, 

den ena är professionell kompetens och den andra är personlig kompetens. Det är 

kompetenser och kunskaper som praktikern får i sitt dagliga arbete utveckla via utbildning. 

Den professionella kompetensen inom EBP betyder de kunskaper som praktikern hämtar 

från egen yrkeskår, det vill säga kollegors kunskaper och erfarenheter. Det kallas för 

beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Beprövad erfarenhet är en spridd, 

dokumenterad, granskad och en fungerande kunskap som handleder praktiker. Beprövad 

erfarenhet inom professionen är kunskap om metoder som har en viss legitimitet vid skilda 

tillfällen (Oscarsson 2009). 

5.7 Personlig kompetens  

Personlig kompetens och yrkesprofession enligt Oscarsson (2009) utvecklas genom tiden i 

möte med andra. Det finns ingen gräns mellan den personliga och professionella 

kompetensen. Kunskaper som kommer från utbildning och träning räcker inte för att 

praktikern ska skapa kontakt med klienten, praktiker ska kunna ha egenskaper som 
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livserfarenhet och mognad, empatisk förmåga, att kunna vara flexibel och ha förmåga att 

kritiskt reflektera. 

Enligt skademinimeringsprincipen, som Bergmark, et al. (2011) tar upp bör den 

professionelle agera på ett sätt som inte leder till skada hos andra. Detta gäller även om den 

professionelle menade gott från början. Det är inte acceptabelt att orsaka negativa 

sidoeffekter och mänskligt lidande i syfte att uppnå goda effekter. Många som 

argumenterar för EBP använder sig av denna princip och argumenterar emot arbetsmetoder 

som verkar goda på ytan men som egentligen har dålig effekt på klienten. 

5.8 Införande av EBP  

Färm, Ljunggren Marklund & Bergström (2009) skriver om hur man kan införa en 

evidensbaserad praktik och vad ledarens ansvar är för lärande och utvecklingsarbete, Som 

ledare måste man se till att medarbetarna har en arbetssituation som ger de möjligheter att 

utvecklas professionellt. Forskarna menar att ökat ansvar och nya arbetsuppgifter är ett 

naturligt sätt att öka lärandepotentialen. Chefen eller ledaren måste också uppmuntra 

medarbetare att pröva nya idéer och detta kan exempelvis ske genom diskussion och 

reflektion över arbetets innehåll. Viktigt är också att ledaren ordnar så att verksamheten har 

tillgång till relevanta forskningsöversikter. Det kan vara sammanfattningar från till 

exempel socialstyrelsens forskningsöversikter, eftersom där finns information om insatser, 

och bedömningsmetoder inom socialt arbete. Som ledare är det viktigt att lägga tid på att 

hämta in och fundera över forskning och kunskaper samt att reflektera över vilken 

betydelse det har för arbetet i verksamheten. Det kan ske med hjälp av seminarieserier eller 

utvärderingsverkstäder där man i reflektionsgrupper tillsamman reflekterar över vad 

införandet av evidensbaserad metod kan ha för betydelse både för både brukare och 

personal. Man diskuterar i grupp och utbyter tankar och erfarenheter på ett konstruktivt 

sätt. Bergmark, et al. (2009) skriver om en annan aspekt om evidensens utsträckning inom 

socialt arbete som bedrivs efter en specifik modell eller metod, gärna presenterad i en 

manual så att alla kan göra likadant. EBP begränsas då till behandling som har en explicit 

ambition att förändra. Det kan handla om psykosociala interventioner. Roselius och 

Sundell, (2008) tar upp många punkter i implementering av evidensbaserad praktik bland 

forskare och praktiker, de tar upp bland annat tre punkter som jag anser är viktiga att ta upp 

i min uppsats . Det är ”dokumentation och utvärdering ” en handlingskraftig aktör som 
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arbetar med implementeringsarbetet, det vill säga initierar insatser och följer upp dem ” 

och att det finns kunskapsbaserade metoder” (Roselius och Sundell, 2008 sid. 73). 

 

5.9 Kritik av EBP  

Att implementera evidensbaserad praktik som en naturlig del i socialt arbete är av flera 

anledningar inte helt enkelt. Det finns till exempel ingen konsensus om vad som är den 

bästa praktiken, och vad som är de bästa insatserna för klienterna . Jag är medveten om att 

i dagens samhälle finns många kritiker som anser att med evidensbaserad praktik fokus 

flyttas från klienterna mot det vetenskapliga. Chaffin, M. Friedrich, B. (2004) menar att en 

hel del kritik mot evidens baserad praktik har kommit från psykoterapeuter i USA. Dessa 

påstår att evidensbaserade praktiken underskattar syftet med terapiformen till 

självupptäckande, inåtskådande meningsbyggande och registrerandet av symtom och 

tydliga beteendeförändringar överskattas. Medan försvararna till evidensbaserad praktik 

menar att det finns centrala frågor som praktikern vill ha besvarade. En sådan viktig fråga 

är om det finns metoder att skydda barn från olika former av utnyttjande och våld. 

Praktikern ska se till att de insatser som görs, görs då på ett korrekt sätt för att till exempel 

skydda ett barn och att utförandet inte medför ytterligare lidande (ibid). Försvararna menar 

att det är en ren missuppfattning att den evidensbaserade praktiken enbart skulle bestå av 

kokböcker för hur socialt arbete skall utföras. Om evidensbaserad praktik utförs som idén 

är i grunden, ska den verksamma praktikern använda sina egna erfarenheter tillsammans 

med den kunskap som genererats och inhämtats från forskning vilket leder till att 

insatserna får ökad kvalitet (Ibid). 

Framförallt menar några kritiker att fenomenet har påskyndats ohejdat utan kritik eller 

eftertanke om varför det finns ett sådant behov av kunskapsutveckling (Taylor, C. White, 

2005). Bland många forskare och praktiker finns oron och osäkerheten om vad som 

egentligen är evidensbaserad praktik. Det märks bland annat genom mängd av egna 

tolkningar om vad som är evidensbaserat eller inte . I David E Pollios artikel The art of 

evidence-based practice, ger han sin version av vad han uppfattar som evidensbaserad 

praktik. ”I will take what I have learned in implementing EBP into my own practice and 

reflecting on my personal vision of what EBP looks like” (Pollio, D E, 2006, s, 225). 
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Bergmark, et al. (2011) hävdar att många svenska kommuner har oftast begränsade 

valmöjligheter genom köpta ramavtal, det innebär att kommunerna har bundit upp sig för 

få möjligheter innan evidensprocessen hunnit börja. Problem med EBP är att det är svårt 

att beakta klientens självbestämmande i tvångssituationer som till exempel när en tonåring 

ska tvångsplaceras, eller när en flicka vill flytta ifrån sina föräldrar på grund av 

hedersproblematik då föräldrarna motsäger sig flyttning. Visst går det även här att utgå 

från vetenskaplig kunskap om HVB vårdens resultat eller hedersproblematikens villkor, 

men sådan kunskap ger enbart bild om vad som ska göras och mindre kunskap om vad det 

kommer att leda till. Ibland måste till exempel socialsekreteraren fatta beslut som går emot 

vad forskning och vetenskap säger. Då han eller hon måste placera ungdom på särskilda 

ungdomshem som går emot deras egen bestämmanderätt. Det finns forskning som visar på 

att sådana hem som vårdar ungdomar i grupp har skadliga effekter och det saknas 

forskning som visar att ungdomarna förbättras av behandlingen där. Ett ytterligare problem 

med EBP är när klienten påverkar vad som sker i ärendet finns mer eller mindre givna 

gränser som inflytande kan sträcka sig. Det är medborgarnas önskemål kring 

socialtjänstens regler om återhållsamhet med resurser, upprätthållande av kontroll 

funktioner som påverkar klientens inflytande. (Ibid.)  

6. Avgränsningar/ metod överväganden 

Jag har intervjuat två skolkuratorer och två skolrektorer på två olika gymnasieskolor. 

Skolornas rektorer är viktiga aktörer i skolan. De styr verksamhetens utformning. Därför 

valde jag att ha med dessa aktörer för att få en ökad förståelse för verksamheten. Urvalet 

handlar i stort sätt om tid, möjligheter och pengar påstår Aspers (2007) och forskare har 

inte alltid alla dessa tre faktorer för att utforska all empiri. Mitt val avgränsades till 

gymnasieskolor på grund av att jag redan hade kontakt med en skolkurator på en 

gymnasieskola genom min praktik. Ytterligare anledning till varför jag inte valde 

grundskolekuratorer var att när jag försökte nå kuratorerna på grundskolorna visade det sig 

att de arbetade på mer än en skola, Jag skulle kanske inte uppnå en fördjupad bild om hur 

det fungerade i skolan om skolkuratorer inte jobbade heltid i en och samma skola, medan 

så var inte fallet med gymnasiekuratorerna.  

Aspers (2007) påstår för att skapa en maximerad variation är det bra med ett strategiskt 

urval i de fall som valts ut i studien.  Ifall empirin kommer från olika område kan det få 

ökad generaliserbarhet. Därför har jag intervjuat två skolkuratorer och två rektorer från 
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olika kommuner. Min avsikt med undersökningen är inte att jämföra de olika kommunerna 

med varandra, utan det är själva spridningen i urvalet som är intressant  

6.1 Metodöverväganden 

Johansson (1995)  menar för att få kunskap krävs två olika vägar. Det första vägen 

förklarar fenomenets karaktär, och det andra bestämmer vad som är kunskap. Att förklara 

karaktären handlar om hur forskaren kan mäta kuratorers åsikter och tankar på ett 

vetenskapligt sätt. Dessa tankar och åsikter är oberoende av människors handlande.  

Det andra sättet handlar om att den sociala situationen inte kan begripas utan den sociala 

kontexten. Att få tillgång till aktörernas tolkningar och definitioner sker först genom att 

anpassa metoden efter de intervjupersonerna som undersökningen avser. Jag vill självklart 

kunna få tillgång till kuratorernas tolkningar och åsikter. Genom att intervjua dem om 

deras syn på yrkesrollen kan jag få tillgång till deras åsikter och tolkningar. 

Kvale (1997) menar att enskilda intervjuer är en kvalitativ metod som ger möjlighet till att 

på ett djupare plan förstå kuratorsyrkets ”art”. Jag har gjort enskilda intervjuer för att 

åstadkomma en förståelse för det kurativa arbetet på ett djupare plan. 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod till min uppsats. Den kvalitativa metoden 

hjälper forskaren till att komma på djupet. Forskaren kan få kunskap om den intervjuades 

föreställningar, känslor och tankar (Aspers 2007). Jag vill veta hur skolkuratorer arbetar 

med socialt arbete i skolan ur ett evidensbaserat perspektiv och jag vill förstå deras egna 

föreställningar och upplevelser kring deras arbetsmetoder. Jag kommer som tidigare nämnt 

att lägga fokus på Farstametoden som är ett anti-mobbningsprogram. 

 Anledningen till varför jag tänkte använda den kvalitativa metoden är att det har som syfte 

att ge en heltäckande och djupgående bild av det som man forskar om (Bryman 1997). Jag 

vill få en heltäckande bild från skolkuratorerna om deras yrkesroll på ett djupare plan, 

genom att få ta del av upplevelser som skulkuratorer berättar om kommer jag att få ökad 

förståelse för socialt arbete i skolan som helhet och se vilka förutsättningar det finns för 

evidensbaserat praktik och genom att veta hur rektorer kan främja kunskapsbaserad socialt 

arbete i skolan kan jag få en bild om hur det egentligen är i skolans sociala arbete. Jag 

eftersträvar en bild om kuratorernas och rektorernas inflytande på skolan som helhet. 

Redan som socionomkandidat på en gymnasieskola blev jag intresserad av skolkurators 

syn på sin yrkesroll. Bryman (1997)  nämner begreppet ”kontextualism” som innebär att 
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forskaren har vilja att förstå händelser och personer i deras sammanhang, det vill säga 

forskaren har en holistisk syn.  Forskare ska sätta händelser i ett socialt sammanhang och 

inte bara samla in en massa information. Jag uppnår förståelse för det kurativa arbetet 

utifrån kuratorernas berättelser om sin yrkesroll. Jag är medveten om den starka kritiken 

som är riktas mot den kvalitativa metoden där forskaren förlorar kontakten med 

verkligheten vid varje försök till tolkning av de studerandes utsagor (Bryman1997). Det 

finns ingen kontakt med de studerade till exempel i en enkätstudie vilket leder till en 

distanserad relation till de studerade, medan inom den kvalitativa metoden är viljan stark 

och forskaren kallas enligt Bryman (1997) för en ”insider.” som vill se allting genom de 

studerades ögon. Forskarna eftersträvar en förståelse av människors egna åsikter och 

uppfattningar. Det finns en risk med att vara ”insider” menar de kvantitativa forskarna och 

det är just att man kan börja tänka som de studerade vilket kan leda till att den 

professionella forskaren förlorar sin yrkesroll och detta är givetvis en stor nackdel inom 

den kvalitativa forskningen. Enligt Bryman (1997) kallas detta för ”going native”. Jag 

kommer att analysera kuratorernas resonemang på ett neutralt och sätt utan värderingar och 

eget tyckande även om jag vet att det inte går och vara helt neutral. Jag insåg tidigt under 

intervjun att begreppet evidens baserad praktik var något nytt för de skolrektorerna 

eftersom jag var tvungen att upprepa förklarningen av begreppet flera gånger både innan 

och i mitten av intervjun. 

6.2 Genomförande av intervjuer 

Jag kontaktade mina intervjupersoner efter att ha skickat dem ett informationsbrev. I 

informationsbrevet förklarade jag mitt syfte på ett tydligt sätt. I brevet frågade jag 

intervjupersonerna om de kunde godkänna att jag spelade in hela intervjun. Det 

underlättade mycket för mig att ha spelat in intervjuerna då jag slapp anteckna vilket gav 

mig en möjlighet att koncentrera mig på intervjun. Alla intervjupersonerna intervjuades 

personligen i sina arbetsrum. Jag intervjuade en rektor och kuratorn från varje 

gymnasieskola Jag har kontaktat fyrtiosex skolrektorer via mail på jakt efter intervju med 

två rektorer. Eftersom jag redan hade en kontakt med en skolkurator från praktiken mailade 

jag henne för att boka en tid.  Jag började intervjua rektorn och kuratorn på skolan där jag 

har utfört min praktik på, eftersom jag kände de var jag mindre nervös. Den sista 

skolkuratorn fick jag kontakt med via informationssökning på kommunens hemsida. Jag 

valde att intervjua en rektor och en kurator från en och samma gymnasieskola. 
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 De intervjuade personerna fick en presentation om vem jag är och om syftet med intervjun 

skriftligt. Brevet skickades via mail. Den sista rektorn intervjuades via telefon för att vi 

inte kunde träffas. Jag har använt mig av den semistrukturerade intervjun som gav 

utrymme till ett samtal som flöt på bra, eftersom intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behövde inte besvaras i samma ordning som i 

intervjuguiden. Intervjuprocessen blev flexibel och tonvikten låg på hur intervjupersonen 

uppfattade och tolkade frågorna Bryman (2011). Jag har lyssnat på intervjuerna flera 

gånger för att kunna återberätta deras svar så noga så möjligt. Jag har använt mig av 

muntliga intervjuer. Intervjuer är en oslagbar metod eftersom man på kort tid kan få höra 

reflektioner från olika personer. Intervjuaren får uppleva hur intervjupersonerna 

återberättar sina erfarenheter ” så här upplever jag mig …” vilket ger en möjlighet att få del 

av intervjupersonernas normer, språkbruk, och värderingar. Tyvärr ger intervjuer en 

begränsad bild av händelser och bör ibland kompletteras med andra metoder. En annan 

svaghet är att man inte kan ta för givet vad intervjupersoner egentligen menar. Forskaren 

kan endast tolka och se vad intervjupersonerna gör under en intervju och inte vad de syftar 

på. Intervjuaren kan göra rimliga tolkningar av intervjupersoners svar men inte vad de 

egentligen syftar på eftersom intervjuare inte pratar mycket utan tar upp ämnen och 

bestämmer frågor. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att muntliga intervjuer har en viktig fördel 

som är att kunna ge och ta i kommunikationen. Detta ger dock ingen garanti för realistiska 

svar eller verkliga resultat. Jag är medveten om dessa nackdelar men vet även att ingen 

forskning är prefekt till hundra procent eller helt problemfri.  

6.3 Tillförlitlighet 

En vetenskaplig undersökning ska bygga på hög validitet och reliabilitet. Med validitet 

menas att forskningen uppnår sitt syfte och besvarar sina frågeställningar, och att 

undersökningen som utförs undersöker det som forskaren vill ha svar på. Reliabilitet 

betyder att vid två skilda situationer får forskaren samma resultat vilket innebär att 

forskningens helhet är upprepbar (Tim, 2001). För att uppnå en hög tillförlitlighet i min 

undersökning har jag innan intervjutillfället skickat ut ett informationsbrev som förklarade 

syftet med min undersökning för intervjupersonerna. Jag har även gjort en intervjuguide. I 

intervjuguiden har jag ställt lämpliga frågor som besvarar mina frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann 2009). Jag kommer att bifoga den som bilaga.  
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För att förstärka svarens tillförlitlighet har jag talat om i informationsbrevet att de är helt 

anonyma. Jag anser att även om en annan student vid ett annat tillfälle ställt samma frågor 

till samma intervjupersoner skulle han/hon få samma resultat. För att bättre komma ihåg 

har jag transkriberat intervjuerna direkt efter att jag har utfört dem (Aspers 2007). För att 

kunna utföra samma forskning har jag försökt så långt som det är möjligt förklara hur jag 

har gått tillväga.  

6.4 Etiska överväganden 

Av etiska aspekter har jag valt att inte intervjua några elever eftersom det inte är etiskt 

korrekt . Etik påverkar socialt arbete då den alltid finns inom forskningsprocessen. Jag har 

valt att utgå från ” deontologiska etiken ” som kräver ett informerat samtycke, vilket 

betyder att de som ska studeras måste bli informerade av forskaren och samtycka om att 

ingå i forskningen. De ska informeras om själva målet med forskningen och hur den ska gå 

till (Tim 2001). Jag har dessutom talat om att jag inte kommer att använda deras svar till 

något annat än forskningens syfte, då alla namn kommer att ersättas och all insamlat data 

kommer att förstöras. I informationsbrevet har jag tagit upp att de själva kan bestämma 

vilka frågor de vill svara på. Jag har valt att ge påhittade namn till mina intervjupersoner 

som jag tidigare har nämnt. 

7. Resultat och analys  

Jag kommer i detta avsnitt att redovisa resultatet av min undersökning i form av intervjuer 

med två gymnasiekuratorer och två gymnasierektorer.  Det var intressanta intervjuer och 

jag har valt att redovisa det som besvarar mina frågeställningar. Jag har gjort en indelning 

av materialet med utgångspunkt i vad gymnasiekuratorer och gymnasierektorer själva 

diskuterat kring förhållningsätt ur professionalisering och evidensbaserat perspektiv. Jag 

valde att redovisa och analysera en specifik mobbningsmetod som både skolorna använder. 

Detta har legat till grund för min analys och hjälpt mig att besvara den första 

frågeställningen som jag tar upp i min uppsats. Jag har sedan gjort en ytterligare 

uppdelning på hur skolrektorer främjar kunskapsbaserat socialt arbete med koppling till 

citat från rektorer, för att läsaren ska få ökad förståelse för analysen, vilket besvarar den 

andra frågeställningen som jag tar upp i uppsatsen. 

 

 



30 
 

Här följer en kort presentation av intervjupersonernas bakgrund. 

 Andreas är 48 år och jobbar som skolrektor i en mindre stad i Skåne. Andreas är 

rektor sedan 4 år tillbaka. Han har tidigare varit lärare på samma skola.  

 Stig är skolrektor i en större stad i Skåne. Han har jobbat som rektor i över tio år 

och är nöjd och glad med sitt uppdrag. 

 Nora är en skolkurator på en skola i en mindre ort i Skåne. Nora tog sin 

socionomexamen för 6 år sedan. Hon jobbade inom socialtjänsten innan hon blev 

skolkurator och har nu jobbat som skolkurator i snart 5 år. 

 Elana är en erfaren skolkurator. Hon har varit språklärare tidigare i skolan hon idag 

jobbar på men har nu varit skolkurator i 25 år. Hon utbildade sig till socionom efter 

att ha jobbat som lärare i några år. 

7.1 Förhållningsätt och metoder  

De intervjuade skolkuratorerna berättar kortfattat om sina arbetsuppgifter. Deras jobb 

handlar om att hjälpa, stötta elever med t.ex. konflikthantering, mobbning, relationer samt 

sociala och känslomässiga problem. Kurator kan stödja elever i deras skolgång t.ex. se till 

så att rätt elev får rätt resurs och stöd från skolan.  En del ungdomar söker själva upp för att 

få hjälp. Föräldrar kan även direkt kontakta kuratorn om de har ett behov av det. I andra 

fall kan till exempel lärare skicka en elev till kurator om hon eller han anser att det behövs, 

och om eleven är med på det såklart. Samtal är kuratorns främsta arbetsmetod. Kurator kan 

ha enskilda samtal med elever, med eller utan föräldrarna. Samtalen kan handla om allt 

möjligt, bland annat kan det handla om t.ex. konfliktlösning, samtal om mobbnings 

situationer jagstärkande-, stöd och krissamtal eller motiverande samtal. En del av yrket kan 

även handla om tråkiga uppgifter som att fixa allas CSN papper och andra administrativa 

uppgifter anser både Elana och Nora. 

Rektorn Stig berättar att socialt arbete i skolan är för att eleverna i skolan skall må bra. 

Kurators uppgift är att stödja elevens förutsättningar för inlärning, samt att verka för 

barnens välmående i skolan. Socialhjälp i skolan består av såväl individuellt stöd som stöd 

av en gemenskap. Socialt arbete innefattar allt arbete som är i ett nära samarbete med andra 

myndigheter i kommunen. Allt socialt arbete i skolan bygger på samarbete mellan skolan 
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och hemmet. Stig har det övergripande ansvaret för att eleverna skall kunna få den sociala 

hjälpen som behövs. 

Johnsson och Lindgren (1999) menar att en god socionom måste ha varierande kunskaper 

och inte enbart om sitt eget yrke. Skolrektor Stig har anställt en erfaren socionom som 

skolkurator. Detta bidrar till att kuratorn får en professionell roll genom hennes erfarenhet 

och kommer lättare in i punkt fyra i professionaliseringsprocessen, det vill säga att hon får 

autonomi och anpassar sig snabbare till skolans rutiner. 

7.2 Det mångfacetterade arbetet  

Skolrektorn Stig menar att kurators arbete är ett mångprofessionellt verksamhetsområde 

och har ett sektorsöverskridande samarbete. Vilket är viktigt för att skapa en 

helhetsuppfattning om elevernas situation och behov av stödinsatser. Det i sin tur leder till 

att kuratorn får ökad förståelse för elevernas situation och därmed kunna erbjuda bra 

insatser för eleverna. Professionaliseringsprocessen i socialt arbete enligt Johnsson och 

Lindgren (1999)  är mer komplext på grund av att det är ett mångteoretiskt yrke. Där 

många olika intressen som måste beaktas t.ex. klienter, samhället och organisationer. 

Enligt skolrektorn Stig ska kuratorerna samarbeta med andra aktörer för att skapa sig en 

helhetsbild om elevens situation och erbjuda god hjälp . Detta påverkar yrkesprofessionen 

och skolkuratorn får en diffus roll, eftersom hon/han inte får möjlighet till ökad kunskap 

inom ett specifikt område och således blir skolkurators roll mindre klar eftersom man inte 

kan riktigt veta vad de måste enbart kunna. Johnsson och Lindgren (1999)  förklarar att 

socionomernas teoretiska kunskapsbas inte är lika utvecklad som ”professionsyrkenas”. En 

skolkurator är ofta ensam om sin kunskap då hon måste kunna lite om allt möjligt och detta 

riskerar att hans/hennes yrkesidentitet försvagas.  

7.3 Uppföljning och dokumentation 

 

Hur följer jag upp mitt arbete? Då jag får ett nytt ärende skriver jag ner vad problemet är och 

vad som är målet med kontakten och vilken ¨åtgärd” jag tror behövs. När ärendet avslutas 

skriver jag ner vad jag gjort och vilket utfallet blivit och om jag anser att problemet är löst 

eller om jag föreslår andra åtgärder än kuratorskontakt.(skolkuratorn Elana) 

Hur följer kuratorn Elana upp sitt arbete? Då hon får ett nytt ärende skriver hon ner vad 

problemet är och vad som är målet med kontakten och vilken åtgärd som hon tror behövs. 

När ärendet avslutas skriver hon ner vad hon har gjort och vilket utfallet blivit och om hon 
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anser att problemet är löst eller om hon föreslår andra åtgärder än kuratorskontakt. Kurator 

ska följa upp situationen för elever som har behov av hjälp. Kuratorn ska även kunna 

utreda och behandla elevers problem och behov (SOU 2000:19). Skolkuratorn Nora arbetar 

inte heller med uppföljningar av de insatser hon erbjuder eleverna vilket inte gör det 

möjligt att se följderna av metoder som hon använder.  

Lösningsfokuserat arbetssätt och motiverande samtal är de konkreta metoder jag anser 

fungera bäst i mötet med eleven. Vid val av ”verktyg” använder jag sådant som jag tror kan 

underlätta för eleven att bli motiverad och att förstå sig själv och andra. Dålig självkänsla 

och självförtroende är något som nästan alla elever jag möter lider av. Därför vill jag att 

eleven ska gå från mötet med kuratorn med en känsla av att det varit meningsfullt och med 

en känsla av att vara en bit på vägen till att tro på sig själv och sin egen 

förmåga.(Skolkuratorn Elana) 

 

7.4 Farstametoden som exempel  

De skolkuratorer som jag har intervjuat använder sig av Farstametoden då de har upptäckt 

en mobbningssituation, de berättar att det är en metod för att åtgärda akut mobbing. Först 

samlas information om det aktuella fallet från mobbingoffret vid uppsökande av 

skolkuratorn. Då har skolkuratorn samtal i form av behandlingssamtal med 

mobbningsoffret, och med mobbaren. Mobbningsteamet som består av kuratorer tar in 

eleverna, en i taget. De kontaktar mobbaren utan han eller hon vet någonting om det i 

förväg. Mobbarna överraskas med en del information om sig själva, då mobbningsteamet 

får tag i dem.  

Vid utövande av Farstametoden förmedlas barnet om vad han eller hon har redan gjort. 

Tanken med att inte informera föräldrarna är att barnet och föräldrarna inte ska hitta på 

massa ursäkter som försvar utan först efter att ha haft samtal med barnen som föräldrarna 

informeras. Mobbningstemat uppmanar eleverna att på egen hand berätta för föräldrarna 

vad som hade hänt. Efter en vecka gör mobbningsteamet en uppföljning med eleverna i 

form av samtal. Mobbning, enlig uppfinnaren av Farstametoden Karl Ljungström (1994), 

ska betraktas som ett gemensamt bekymmer som även ska kunna åtgärdas gemensamt. 

Mobbarna kommer fram till positiva lösningar genom samtal. Mobbningsteamet ser till att 

i det sista mötet är både offer och mobbare med. I alla möten med eleverna ges enbart raka 

besked till mobbarna och eleverna ska klara sig ur situationen själva med hjälp av 

mobbningstemat. Enligt Karl Ljungströms officiella hemsida på internet (Lär dig 
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Farstametoden 2011). Bekräftas det som kuratorerna berättar eftersom det är hans 

argument och syn på Farstametoden som de utgår ifrån, och precis som Karl Ljungström 

(1994) argumenterar kring föräldrarnas ansvar bekräftar kuratorerna som jag mötte att 

föräldrarna inte kan ta ansvar för vad som händer i skolan eftersom de inte är närvarande 

med eleverna varje dag i skolan. Därför har de heller inte de kunskaper för att vara med 

och lösa problem som uppstår under skoldagen. Skolkuratorerna som jag mötte menar att 

mobbningsproblem bör betraktas som vilken problem som helst som uppkommer under 

skoldagen. Skolkuratorerna vill gärna ha mer tillit från föräldrarna om att de faktisk klarar 

av att själva lösa mobbningsproblem, och behöver ingen hjälp från föräldrarna. 

Kuratorerna jag intervjuade berättade att ofta säger dessa ungdomar inte ett ord till 

föräldrarna och det är en nackdel med denna metod enligt deras mening. Farstametoden 

metoden skulle enligt professionaliseringsprinciper sakna de förutsättningar för att arbeta 

på ett professionellt sätt eftersom, den professionella rollen handlar om kunskap, färdighet 

och förväntningar, som kopplas till definition av vad som kan vara problemet, vad som 

behöver åtgärds, och att utforma interventionen och hur den ska genomföras. Kuratorn bör 

fastställa målet med Farstametoden och vad den ska leda till samt utvärdering av 

interventionen bör ske. Oscarsson (2009:43) skriver att: 

Professionell kompetens handlar om de kunskaper som till exempel strukturella 

förutsättningar som ekonomi och lagstiftning samt generella socioekonomiska villkor för den 

aktuella klient gruppen, etik, människosyn och professionellt förhållningssätt. 

 

De egenskaper som nämns enligt Oscarsson (2009) om personlig kompetens, är viktiga 

inom EBP och för att ha en personlig förmåga. Den personliga förmågan har och göra med 

den humanistiska människosynen. Vi är alla människor, praktiker såväl som klienter. 

Därför är det viktigt att reflektera över människans olika faser i livet. Praktiker ska kunna 

kombinera klient- och brukarinflytande, forskningsstöd, och vidareutveckla både en 

professionell och personlig kompetens. Farstametoden är en icke-utvärderad metod mot 

mobbning som används av de gymnasieskolorna som jag har undersökt. De förväntningar 

som man har på eleverna följs inte upp av det som bestäms tillsammans med eleverna 

gällande information till föräldrar. Det krävs en ordentlig utvärdering där man ifrågasätter 

varför föräldrarna inte informeras. Kuratorerna måste kunna reflektera över om den 

metoden/insatsen har minskat mobbning i den skolan där de jobbar eller inte och inte 

enbart fortsätta använda detta program utan kritiskt tänkande och reflektion. 
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Det som kan konstateras är att det precis som i aktiveringsprogrammet saknas underlag och 

förutsättning för att driva EBP i Farstametoden. Den gemensamma punkten mellan det 

tidigare nämnda Aktiveringsprogrammet och Farstametoden är att båda saknar evidens. Vi 

kan se hur Farstametoden används vid en akut mobbningssituation vilket inte ger någon 

möjlighet eller tid att beakta forskning och vetenskaplig stöd i det akuta arbetet på grund 

av tidspress. Dock är det ingen ursäkt att blunda för vilka skadliga effekter som en icke-

utvärderad metod kan orsaka hos elever. Bergmark, et al. (2011) menar att det är etiskt rätt 

att erbjuda klienten den bästa hjälpen och undvika insatser som kan vara skadliga. Detta 

argument väger tungt för EBP.  Ur ett etiskt perspektiv handlar det om ”god 

maximeringsprincipen” som betyder att praktikern ska anstränga sig för att göra gott mot 

andra. Det handlar om att tillämpa metoder och arbetssätt och inte om godhet som 

egenskap. Den professionelle ska bota, lindra och förebygga problem.  

Ifall skolkuratorer arbetar med Farstametoden utan utvärdering kommer de inte att stoppa 

mobbning i ett långsiktigt perspektiv, eftersom det inte finns bevis på att fortsatt 

användning av Farstametoden minskar mobbningsproblem. Om jag fokuserar på 

Farstametoden skulle den gå emot skademinimeringsprincipen. Plötslig plockning av 

eleverna från klassen utan information i förväg kan utsätta eleverna för skada, eftersom de 

plötsligt får försvara sig mot massa information om sig själva. Det blir nästan som ett 

övergrepp i kommunikationen som eleverna utsättas för.  Bergmark, et al. (2011) menar att 

EBP uppmanar alla att göra gott och undvika skada. Den viktigaste punkten är att 

professionellt socialt arbete bygger på kunskap. Författarna menar att det finns olika 

åsikter angående hur och om kunskap och etik hör ihop. Den ena sidan menar författarna 

att etik skulle hamna efter kunskap, då tanken om etik och kunskap är oförenlig.  Och 

andra sidan är kunskap är en förutsättning till en utvecklad analys, eftersom den hjälper till 

att handla ur ett etiskt och korrekt sätt.   

Oscarsson (2009) menar att klienten är en viktig källa inom EBP. Klienten tror på att en 

insats är den lämpliga lösningen för honom eller henne. För att nå positiva resultat är det 

därför av extra vikt att insatsen är genomförbar. Detta är ett sätt som ökar klientens 

inflytande i behandlingen. Det är ett strävansmål att inom EBP ha en fungerande 

arbetsallians mellan klienten och den professionella praktikern, vilket i för sig förutsätter 

att behandlaren genom dialog med klienten använder sig av relevant forskning. En sådan 

arbetsallians förutsätter att praktikern tillsammans med klienten hittar lösningen istället för 

att praktikern gör något för eller med klienten. Detta leder till ett positivt 
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behandlingsresultat. EBP betyder att man beaktar klientens värderingar, förväntningar och 

livsomständigheterna (ibid.)  

Oscarsson (2009) tar upp begreppet positiv arbetsallians. För att uppnå en positiv 

arbetsallians är det viktigt med förtroende, stöd och ömsesidighet. Farstametoden har inte 

ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter då ingen dialog förs eller förtroende 

finns mellan kuratorn och elever. Den kunskapen som praktikern får från klienten ska bidra 

till att dokumentationen blir relevant och även möjliggör uppföljningen av klientens 

utveckling. 

Det är från läroböcker, facktidskrifter och fallbeskrivningar som man kan hämta kunskap 

om beprövad erfarenhet. Den ska visa hur praktikern ska handla inom egen yrkeskår, även 

om det saknas vetenskapligt stöd. Beprövad erfarenhet uppnås antingen genom individuell 

kompetens eller i mötet med patienten. Beprövad erfarenhet kräver alltid uppföljningar på 

klienten och verksamhetsutvärdering. Det gäller att jämföra dokumentationen både mellan 

klient och verksamhet (Oscarsson 2009).  

Farstametoden som skolkuratorer använder saknar vetenskapligt stöd och det förs ingen 

dokumentation vid utövande av just denna metod, dessutom rubbas elevernas förtroende 

och tillit till mobbningsteamet då ingen dialog förs vid utövande av Farstametoden. 

Ungdomarna befinner sig i en förhörssituation då inga frågor följs utan mobbningsteamet 

enbart informerar mobbarna vad man vet om dem.  

Oscarsson (2009) förklarar att det finns nio steg i processen för att nå evidensbaserad 

praktik vilket förutsätter bland annat att kuratorerna ska   

1: Skapa en allmän problembild: Den professionelle ska kunna skapa en bild om det 

aktuella behovet hos klienten utifrån praktikerns och brukarens perspektiv. Det som man 

kan uppfatta utifrån kuratorernas svar vid utövande av Farstametoden är, att de skapar en 

bild om elevernas situation först från den mobbades sida. Vilket endast sker från den 

mobbades perspektiv för det är då som de söker upp mobbaren och börjar med möte och 

utredning av mobbningssituationen. 

2: Precisera, bekräfta och dokumentera bilden av problem eller behov: Både klienten och 

praktikern tillsammans ska undersöka de faktiska förhållandena i klientens situation. De 

ska kunna dokumentera och bekräfta gemensamt en bild om själva problemet.  I steg två 

där praktikern ska precisera, bekräfta och dokumentera bilden av problem eller behov 
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uppnås det inte vid utövande av Farstametoden då ingen gemensam bild eller bekräftelse 

av det aktuella mobbning situationen bestäms tillsammans med de inblandade eleverna, 

utan situationen ska ändras oavsett vem som har börjat eller vem som har gjort vad. 

3: Kritiskt granska forskningsstödet: Praktikern söker efter lämplig insats utifrån 

forskningen för det dokumenterande problemet. Praktikern bedömer här om forskningen är 

aktuell i förhållande till klientens situation. Vid utövande av Farstametoden tas ingen 

hänsyn till granskat forskningsstöd. Skolkuratorer bedömer inte om metoden är aktuell 

utifrån elevens situation då det inte finns mått på om den har effektiva resultat på minskade 

mobbnings problem. 

4: Kritiskt granska professionella erfarenheter och klientens förutsättningar: praktikern tar 

in i stödet den egna professionella erfarenheten med kollegors erfarenheter och beprövad 

erfarenhet i liknande ärenden. Praktikern väger klientens uppfattning om sin situation för 

att arbeta med sitt problem och behov. Då ingen dialog förs med eleverna vid utövande av 

Farstametoden kan skolkuratorn inte beakta elevens uppfattning om sitt problem och 

således utgör det stora brister i de professionellas erfarenheter. 

5: Formulera hypoteser för orsak och insats: Praktikern formulerar vad orsaken till 

problemet är och dokumenterar vilka insatser som kan påverka problem. Praktikern arbetar 

utifrån kunskap om klientens förutsättningar, problem och behov, forskning och den egna 

och kollegornas professionella erfarenhet. Farstametoden är inte en metod som arbetar 

utifrån elevens förutsättningar, problem och behov eftersom skolkuratorn inte formulerar 

vad som kan vara orsaken till mobbningen, utan arbetar enbart utifrån att situationen ska 

lösas här och nu. Detta bekräftas av brist på dokumentation vid val av Farstametoden som 

inte väger samman den egna och kollegornas professionella erfarenhet och eventuell 

beprövad erfarenhet.  

6: Formulera kriterier för effekt och framgång. Praktikern mäter tillsammans med klienten 

hur instanserna påverkade klientens problem. Praktikern ska dokumentera hur framgång 

har mätts med ett eller flera mått. Skolkuratorerna utvärderar inte om Farstametoden 

minskar mobbning eller inte, då de inte gör några uppföljningar av sitt arbete. 

7: Genomföra och dokumentera insatser. Insatserna ska dokumenteras efter att de har 

genomförts. Här redogör praktikern från de avvikelser som skett från planen att lösa 

problemet. Skolkuratorerna som jag intervjuade berättade att de inte dokumenterar vad de 
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gör eftersom det inte har redovisningsskyldighet eller dokumentationsskyldighet. Detta 

visar även på att ingen dokumentations förs vid Farstametoden, eftersom de själva svarat 

att de inte har någon dokumentations skyldighet, dokumentation är ganska viktigt för att 

kunna bedriva evidensbaserat arbetssätt. 

8: Uppföljning: praktikern följer genom en ny dokumentation upp tillsammans med 

klienten den effekt en viss insats har gett. Man gör en uppföljning av framgångskriterierna 

i steg 6. Skolkuratorerna gör enbart en uppföljning vid utövande av Farstametoden, då efter 

en veckas tid kallas samtliga inblandade elever för och kontrollera om problemet är löst 

eller inte. 

9: Utvärdering av hela processen. Här jämför praktikern framgångskriterierna och effekt- 

skillnaderna i förhållande till hur insatserna gick. Skillnader i steg 6 och 8 jämförs med 

steg 7 och den bilden om behovet i steg 2. Det är centralt att bedöma processen och 

utvärdera klientens upplevelse, eftersom det kan leda till slutsatser om resultat, om 

huruvida insatsen har gett en positiv påverkan och förändring hos klienten i den egna 

verksamheten. Ifall insatser har gett positiva resultat bör detta upprepas med andra klienter 

och eventuellt låta annan personal utföra insatser på sina klienter. Om insatsen forsätter ge 

positiva resultat kan andra liknande verksamheter använda det. Man kan till och med prova 

att utveckla och variera insatsen på andra klientgruppen. Ifall insatsen visat sig ha dålig 

effekt kan praktikern undersöka orsaken. Man kan börja resonera kring möjligt fel på 

insatsens hypotes, eller insatsen kanske har genomförts på ett felaktigt sätt. 

Vid utövande av Farstametoden tas ingen hänsyn till forskningsstöd eller till elevens 

upplevelse av Farstamöten, som kan påverka fortsatt användning av metoden. Elevernas 

upplevelser är viktiga att beakta eftersom det är de som bäst vet hur man bör arbeta med 

de, utifrån deras önskemål, värderingar och behov. Det finns heller ingen forskning som 

visar på generellt sätt att Farstametoden är en bra lösning för mobbningsproblem och är ett 

långsiktigt förebyggande metod mot mobbning. 

 Jag kan tycka och tänka mycket kring Farstametoden men i slutändan är jag anställd i skolan 

och måste representera skolans regler och arbetsmetoder och inte tvärtom dessutom så ingår 

kuratorn under rektorns ansvar. Det innebär att jag inte kan besluta något som rör 

skolinsatser. Rektorn har det övergripande ansvaret och den övergripande makten i allt som 

sker på skolan. Kuratorn har rätt till att anmäla till socialtjänsten om det anses 

behövas.(skolkuratorn Nora)  
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Det som man kan uppfatta utifrån Noras svar är även om skolkuratorn är emot vissa 

insatser i skolan är det inte hon som har makt att bestämma över hennes arbetsuppgifter, 

utan hon representerar den organisation hon är anställd i vilket visar på att förändringen 

mot evidensbaserade och vetenskapliga metoder i skolans värld måste ske uppifrån. 

7.5 Rektorernas förutsättningar för evidensbaserad praktik 

Färm, Ljunggren, Marklund och Bergström (2009) menar att man kan implementera EBP 

genom att till exempel chefen erbjuder medarbetarna i verksamheten en möjlighet att 

utvecklas professionellt. Detta sker först genom att öka ansvar för nya arbetsuppgifter och 

genom att uppmuntra dem att pröva nya idéer. 

Skolrektorn Stig menar vidare att skolan inte har skyldighet att ge direkta lösningar som 

kan lösa eller bota elevernas alla behov och problem, skolan är en pedagogisk verksamhet. 

Elever som har kontakt med kuratorn har ofta behov eller problem som inte kan lindras 

eller botas enbart av skolans insatser. Skolans sociala arbete kan inte skapa arbetstillfällen 

eller garantera vetenskapliga behandlingsmetoder som kan undanröja otrygga 

uppväxtförhållanden, socioekonomisk utsatthet och känslan av att vara värdelös eller 

oönskad. Jag kan till en viss del kunna förstå det som skolrektorn berättar, men alla dessa 

förhållanden är dock ingen ursäkt för att inte kunna genomföra effekt utvärderingar av 

skolans insatser. Vi kan se hur skolrektorn Stig skjuter ifrån sig möjligheten om att kunna 

driva ett kunskapsbaserat verksamhet och hur han betonar att skolan är först och främst en 

pedagogisk verksamhet. Jag anser att sådana argument hindrar att EBP blir en del i skolans 

sociala arbete.   

Vi göra inga direkta kontroller utan kuratorerna får utrymme att yttra sig under elev 

konferens och då ser vi hur de jobbar. Dessutom ber jag i slutet av varje år kuratorerna skriva 

ner en verksamhetsberättelse som används enbart för beslut av resursfördelning till det 

sociala arbetet i skolan.  (Skolrektorn Stig). 

 

Utvärdering av elevvård på skolor sker enbart genom en verksamhetsberättelse i slutet av 

läsåret baserad på gemensamma diskussioner inom elevvårdsteamet och den lämnas sedan 

till rektorn eftersom det blir ett underlag för fördelning av resurser men sällan att den 

skickas till politiker eller förvaltningens tjänstemän berättar rektorn Stig. Här kan vi se 

tydligt hur utvärdering som är en viktig process i evidensbaserad praktik uteblir, eftersom 



39 
 

verksamhetsberättelse sker enbart i slutet av året och som enbart bygger på gemensamma 

diskussioner. Jag anser att brist på utvärdering hindrar implementering av EBP i skolans 

sociala arbete. 

Oscarsson (2009) skriver att EBP förutsätter att man väger tre kunskapskällor, forskningen 

är en av dem. En relevant forskning om insatsers effekter för klienter och personal. Den 

som ska arbeta med klienter måste ha högskoleutbildning som innefattar kunskaper om 

EBP. Inom EBP måste man kunna ta hänsyn till forskningens resultat, egna, kollegors 

erfarenheter och vetenskap. För att välja insatser som har positiv effekt för klienter måste 

praktikern göra studier av behandlingseffekter. Risken att skada klienter av icke studerade 

insatser måste minimeras. Enligt skolrektorn Stig behöver skolan inte utgå från 

evidensbaserad praktik i sitt arbetssätt vilket är tveksamt anser jag eftersom skolan kan 

erbjuda insatser som kan skada eleverna istället för att hjälpa dem. Från flera urklipp av 

intervjun med skolrektorn Andreas får man veta följande: 

Det finns en stark tradition i skolan värld som baseras på föreställningen att varje situation är 

unik, att varje elev är unik och att varje lärare unik. Utifrån detta resonemang är det omöjligt 

att lita till EBP eftersom tillvaron inte är lagbunden. Granskade metoder som inte visat någon 

bra effekt kan ändå fungera bra på en del elever. 

Det finns bland pedagoger en idé om att insatser på EBP- grund (exempelvis 

beteendemodifikation) skulle vara en oönskat ingrepp i elevens fria vilja. 

Det finns inte tillräckliga metodkunskaper bland många av pedagogikforskarna vilket leder 

till att de förkastar "statistisk" vetenskap eftersom de inte förstår den (Skolrektorn Andreas). 

Skolrektorn Andreas är kritiskt till EBP då han menar att det finns en stark tradition i 

skolan värld som baseras på föreställningen att varje situation är unik, att varje elev är unik 

och att varje lärare unik. Utifrån detta resonemang är det omöjligt att lita till EBP, eftersom 

tillvaron inte är lagbunden anser han. Samtidigt som han pekar på brist på statistisk 

vetenskap som pedagogikforskarna inte begriper riktigt.  

Samtidigt som Oscarsson (2009) skriver vidare att man inom socialt arbete ska öka 

ansträngarna för olika effektstudier och utvärderingar av de insatser som erbjuds till 

klienterna. Praktikern bör alltid se risken att skada klienten och inte enbart möjligheten att 

hjälpa honom eller henne. Det handlar om att kunna erbjuda den utsatta individen den 

bästa möjliga insatsen. Det viktigaste inom EBP är effektstudier där resultat ger svar på om 

en viss insats fungerar eller inte. 
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Oscarsson (2009) betonar vikten av utvärderingsmetod både efter och före en 

behandlingssituation. Det är viktigt att praktikern värderar olika behandlingseffekter där 

experimentella och andra studier ingår. Det som man kan konstatera utifrån skolrektor 

Andreas tankar är att han är emot utvärderingar av kuratorsmetoder för enligt honom om 

en viss insats har visat sig inte fungera bra kan den ändå hjälpa en del elever för att vi 

människor är olika och det som inte hjälper en elev kan hjälpa en annan elev. Detta är ett 

stort hinder för att kunna arbeta mot evidensbaserad praktik som innebär integreringen av 

bästa forskningsstöd med den professionella praktiska erfarenheten och klientens 

värderingar, förväntningar och förutsättningar. 

 Roselius och Sundell (2008) menar att är det viktigt med en person anställd som enbart 

sysslar med en implementeringsarbetet av evidensbaserad praktik, det vill säga initierar 

insatser och följer upp dem. Det som vi kan konstatera här utifrån rektorn Andreas svar är 

brist på uppföljning hindrar implementeringen i skolans sociala arbete. ”Det beror på vad 

du menar med evidensbaserat perspektiv” frågar rektor Andreas. Det går ofta mode i vad 

man ska använda för metoder, och har man varit med ett tag vet man att gymnasieskolor 

ändras med jämna mellanrum. Helt plötsligt visar det sig att det som man använt sig av och 

trott på de sista tio åren visar sig ge motsatt effekt”.  Andreas berättar även att då de 

använder sig av antimobbning program som t.ex. Farstametoden och märker att 

mobbningen inte minskar bland eleverna, då brukar han råda skolkuratorerna att inte 

använda metoden fullt ut utan de kan väl köra lite egen version på hur de ska använda den.  

Andreas menar även att det inte finns tillräckliga metodkunskaper bland många av 

pedagogikforskarna vilket leder till att de förkastar "statistisk" vetenskap eftersom de inte 

förstår den. 

Detta bekräftar verkligen bilden av hur skolrektorn Andreas påverkar det sociala 

arbetssättet i skolan och hur han leder arbetet enligt ett förhållningssätt som saknar 

evidensbaserad praktik. Oscarsson (2009:48) anser att EBP förhållningsätt innebär:  

Så långt möjligt ha en vetenskaplig och professionell förankrad uppfattning om orsakerna till 

och lämpliga insatser för klientens behov eller problem. Beakta klientens egen uppfattning 

om orsakerna till och lämpliga insatser för hans eller hennes behov eller problem. Så långt 

möjligt välja och föreslå insatser som beaktar kunskaper från forskningen, från egna och 

kollegors erfarenheter och från klienten. Så långt möjligt ta ansvar för och följa upp 

insatsernas effekt på klientens livssituation. 
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Jag vill återigen ta upp de tips och råd som Färm, Ljunggren, Marklund och Bergström 

(2009) tar upp. För att kunna implementera evidensbaserat förhållningssätt krävs att man 

som ledare ordnar tillgång till relevanta forskningsöversikter genom att hämta 

sammanfattningar från till exempel socialstyrelsens hemsida eller att erbjuda 

verksamhetens personal en möjlighet att gå på seminarieserier eller utvärderingsverkstäder 

där i grupp diskutera införandet av vad EBP kan ha för betydelse för verksamhet och för 

brukare. Vi kan se hur skolrektorn Andreas nöjer sig med att säga att det är pedagogik 

forskarnas ansvar. Jag kan till en viss del förstå det som Andreas menar, men om 

rektorerna enbart skjuter ifrån sig ansvar kommer socialt arbete i skolan ingenstans. Någon 

måste börja även om det finns få forskare som ägnar sig för kunskapsbaserade forskningar 

i Sverige för att det är tidskrävande att forska om EBP. 

 

7.6 Kuratorernas förutsättningar att arbeta evidensbaserat  

 

Jag har inte dokumentationsskyldighet som t.ex. skolsköterskan har. Därför kan egentligen 

ingen kontrollera vad jag gör och de enda krav jag har på att redovisa vad jag gjort är inför 

elevvårdsteamet om jag fått ärendet därifrån. Då kan jag inte gå in på vad som framkommit i 

samtalet med eleven eftersom jag har tystnadsplikt. Det blir mera information om att jag 

träffat eleven, hur många gånger, och om jag har synpunkter på insatser som skolan behöver 

vidta. Personligen för jag statistik över mina ärenden. Dels för att ge min chef information 

om vad jag lägger min tid på inför medarbetar- och lönesamtal, dels för att själv ha lite koll 

på vad jag gör. (skolkuratorn Elana) 

Oscarsson (2009) menar att det är basalt inom EBP att utveckla en systematisk 

dokumentation kring klienten, insatser, uppföljning och utvärdering. Det är viktigt att 

dokumentera klientens behov och problem före en insats aktualiseras och även efteråt. 

Utan sådan dokumentation kan praktikern inte relatera klientens situation till vad 

forskningen säger om insatsers effekter. Ingen kan veta om insatsen har löst klientens 

problem eller behov utan den uppföljande dokumentationen. Det krävs strukturella 

förutsättningar för att dokumentationen kan bli jämförbar och systematisk. Det innebär inte 

att allt och alla ska dokumenteras. Utan man måste kunna göra ett urval efter att ha bestämt 

syftet med dokumentationen.  
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Oscarsson (2009) menar EBP förutsätter att dokumentation ska vara jämförbar och gärna 

med referensmaterial som kan fungera som en kontroll. Den kräver även att den har 

systematiska kunskapsöversikter där t.ex. praktikern måste jämföra klienters problem, 

behov och förutsättningar med liknande klienter i olika områden. Då klienternas situation 

dokumenteras både före och efter insatserna. I verkligheten kan det t.ex. handla om att man 

vill jämföra hur ett program mot mobbning påverkar elever på en gymnasieskola med en 

annan gymnasieskola som ligger på ett helt annat område. Dokumentationen möjliggör att 

upptäcka skillnaderna. Det krävs tid för dokumentation och reflektion. Det är en 

grundläggande del av professionen att dokumentera och det går inte att välja bort det anser 

författaren (Oscarsson 2009). 

Dokumentationen blir enligt Oscarsson (2009) ett mekanisk verktyg istället för dynamisk 

utan reflektionen. Praktikern måste sätta dokumentationen i förhållande till 

kunskapsöversikter, kollegors erfarenheter och sist men inte minst kunna diskutera det med 

klienten. En viktig anledning till varför socialt arbete i skolan saknar EBP är att utifrån 

skolkuratorernas svar är brist på dokumentationen, vilket gör det omöjligt att jämföra 

insatser och följa utvecklingen, men först och främst se huruvida skolansinsatser och 

metoder hjälper eleverna. 

Man får inte alltid något kvitto på att det man gör fungerar, om inte eleven själv, föräldrar 

eller annan skolpersonal berättar om det säger kuratorn Nora. Hon berättar vidare att man 

inte får frångå vissa yrkesetiska riktlinjer. Då blir kollegorna ”sura” eftersom det förstör 

bilden av vad en kurator ska göra, vilket i förlängningen kan bli kaos eller ”anarki”. 

Johnsson och Lindgren (1999) menar för att klättra sig upp genom 

professionaliseringsprocessen så måste det första steget uppnås som handlar om att den 

professionelle ska anpassa de värderingar som gäller inom den yrkeskår, och som grundar 

sig på etiska regler, normer och synsätt. Trots att Nora har kort erfarenhet som skolkurator 

försöker hon ändå förhålla sig på ett professionellt sätt genom att beakta de etiska reglerna 

och synsätt som finns i skolan. Nora kan följa skolans etiska riktlinjer men det betyder inte 

att skolans regler är kunskaps baserade eller har evidens. 

Jag tycker den lagen borde ha funnits för länge sedan. Kuratorn är viktig som elevens och 

föräldrarnas högra hand då ingen annan lyssnar. Om inte det sociala perspektivet finns med 

parallellt med det pedagogiska, psykologiska, och fysiologiska perspektivet, missas vi många 

lösningar och möjligheter då skolproblem uppstår men även att lagen borde förtydligas vad 

gäller ”tillgång till skolkurator (skolkuratorn Nora)  
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Kuratorn Nora berättar att lagen gällande tillgång till skolkuratorn som kom 2011 borde ha 

funnits för länge sedan. Kuratorn är viktig som elevens och föräldrarnas högra hand då 

ingen annan lyssnar. Om inte det sociala perspektivet finns med parallellt med det 

pedagogiska, psykologiska och fysiologiska perspektivet, missas många lösningar och 

möjligheter då skolproblem uppstår. Hon skulle vilja att det fanns en obligatorisk 

påbyggnadsutbildning för skolkuratorer som komplement till socionomutbildningen.  

Sedan tycker hon att lagen borde förtydligas vad gäller ”tillgång till skolkurator”. Det 

borde stå att det i första hand är eleverna som ska ha tillgång till kuratorn och att de ska ha 

möjlighet att själva söka upp kuratorn. Som det står nu är det upp till varje kommun att 

utforma tillgången säger hon. Kuratorn kan t.ex. tillhöra ett centralt placerat team som bara 

kommer till skolan som konsult till personal eller på uppdrag av skolan då skolan anser att 

det behövas. Då har inte ”alla” elever tillgång till kurator på samma villkor enligt Noras 

mening. Johnsson och Lindgren (1999) tar upp begreppet semiprofessionen som betyder att 

socionomer är underordnade andra grupper och således kan de inte vara självständiga i 

deras yrkesutövning. Detta kan till en viss del stämma då Nora berättar att kuratorerna inte 

har lagstadgade arbetsuppgifter till skillnad från skolsköterskan och skolpsykologen. 

Dessvärre hamnar skolkuratorn under semiprofessionen speciellt vid tanken att varje 

kommun ska utforma tillgången till kuratorer. De egenskaper som kuratorn Nora anser 

vara viktiga i hennes yrke är: ”empatisk förmåga, självinsikt, lyhördhet, flexibilitet, 

samarbetsförmåga, prestigelöshet och ödmjukhet” (Skolkuratorn Nora).  

Johnsson och Lindgren (1999) förklarar att det är viktigt med egenskaper som kritiskt 

tänkande och reflektion för att kunna uppnå professionalisering. De andra egenskaperna 

som Nora nämnde betyder inte att hon är inte kompetent men att hon skulle sakna enligt 

Johnsson och Lindgren (1999) den viktigaste egenskapen för att uppnå professionen som är 

reflektion över egna yrkesrollen, att kunna arbeta evidensbaserad krävs både tid för 

reflektion och utvärdering av insatsers effekter som kan vara en viktig grund för utveckling 

av socialt arbete. Vem kan garantera den enskilde och utsatta klienten en insats av god 

kvalitet om vi inte vet effekter av de insatserna som erbjöds? Det är endast 11 % av 

svenska doktorsavhandlingar som handlar om kontrollerade utvärderingar av socialt arbete.  

Bara för att någon gör något betyder inte det är rätt eller relevant. Det är i princip ingen 

som utvärderar det som skolkuratorerna gör eftersom det finns varken granskning eller 
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kontroll krav på deras verksamhet. Därför kan det vara svårt att veta om eleverna har haft 

nytta av de insatserna som blivit erbjudna till dem. 

Jag har andra akuta problem att prioritera i min verksamhet såsom missbruk, 

självskadebeteende och skolfrånvaro, därför har jag inte tid att följa upp eller utvärdera det 

jag gör men det vore bra om en annan person som inte var anställd i skolan kunde göra det 

och som såg saker utifrån annan synvinkel.(skolkuratorn Elana) 

 

Skolkuratorn Elana är positiv inställd till utvärdering av det som hon utför men hon har 

dock inte tid med det själv, utan hyllar den punkten som Roselius och Sundell, (2008) tar 

upp om ” en handlingskraftig aktör som arbetar med implementeringsarbetet av 

evidensbaserad praktik bland forskare och praktiker, det vill säga. initierar insatser och 

följer upp dem ” (Roselius och Sundell, 2008 sid. 73).  

 

7.7 Relationen mellan professionsbegreppet och den 

evidensbaserade praktiken 
 

Reflektion är en viktig punkt för att kunna bedriva både professionellt och evidensbaserat 

socialt arbete i skolan samt för att kunna lösa nya situationer, och kunna agera självständigt 

och professionellt. Brist på reflektion gör det svårt att arbeta både evidensbaserat och 

professionellt. Enligt kuratorernas svar finns det inte tid för reflektion och de har inga krav 

från rektorerna på att reflektera över sitt jobb. De kuratorerna som jag har intervjuat gör 

varken uppföljningar över sitt arbete eller har det kritiska tänkandet för att arbeta 

evidensbaserat. Att arbeta professionellt förutsätter att man ständigt reflekterar över sin 

yrkesroll vilket är en viktig faktor för att arbeta evidensbaserat. Jag anser utan det kritiska 

tänkandet kan varken professionellt eller evidensbaserat arbete uppnås. Det kritiska 

tänkandet hjälper oss att förstå om hjälpen som blir erbjuden till eleven faktisk hjälper och 

vi kanske kan acceptera de brister som möjligtvis kan förändras. Enlig Svein Aage (2007)  

finns det tyvärr inte alltid facit som berättar för oss hur vi bäst ska agera ur ett 

professionellt och kunskapsbaserat perspektiv, vid val av insats till en enskild individ. 

Hjälparen måste reflektera och läsa subtila signaler från klienten, vilket är en väsentlig del 

av yrkesprofessionen. Oscarsson (2009) menar att i EBP krävs att den reflekterande 

praktikern i sitt val av insatser på ett självständigt sätt tar hänsyn till klientens värderingar 
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och hans/ hennes individuella förutsättningar vilket betonar vikten av den reflekterande 

praktikern som läser av klientens signaler och reflekterar över hans eller hennes behov, 

precis som professionaliseringsprocessen förutsätter enligt (Johansson & Lindgren 1999). 

Både EBP och professionaliseringsprocess som Johnsson och Lindgren (1999) tar upp 

visar att användning av kunskap inte ska vara på ett mekaniskt och oreflekterat sätt. Den 

slutsats som jag kan dra angående professionalisering i skolan är att gymnasiekuratorer har 

bra förutsättningar att arbeta i enlighet med professionalisering. Rektorn Stig anser att det 

är viktigt med erfarna socionomer vilket gör att de anpassar sig snabbare till skolans rutiner 

och de får autonomi. Detta är givetvis en viktig position i professionaliseringsprocessen. 

Att arbeta efter vissa yrkesetiska riktlinjer i skolan är en annan viktig position i 

professionaliseringsprocessen. Skolkuratorn Nora som jag har intervjuat betonar det 

tydligt. De förutsättningar för professionalisering som gymnasiekuratorer har betyder inte 

att de driver bra socialt arbete. Alvesson (2006) menar att ökad professionalisering inte 

löser folks problem.  

8 Avslutande diskussion  

Jag anser att i dagsläget ser det inte ljust för EBP inom skolans sociala arbete. De brister 

som jag har tagit upp i min uppsats behöver åtgärdas över tid och kan vara tidskrävande. 

Lag gällande skolkuratorernas som berör till exempel deras dokumentationsskyldighet 

behöver diskuteras på politisk nivå. Pedagogikforskare måste börja forska mer om EBP 

eftersom idag finns det väldigt lite forskning om EBP i skolans sociala arbete. Uppföljning 

av det skolsociala arbetet bör prioriteras högt och kanske till och med att lagstadgas. När 

det handlar om ekonomiskt bistånd har allmänheten mer intresse av kontroll om resurserna 

men inte lika noga att kontrollera de insatser som skolans sociala arbete erbjuder.  Det är 

endast 11 % av studier angående socialt arbete i Sverige är effektutvärderade, vilket får 

mig att fundera över hur socialt arbete i allmänhet kan utvecklas och inte bara det 

skolsociala arbetet om vi inte har några utvärderingar på de insatser som utförs generellt. 

Hur kan vi definiera gott socialt arbete om vi inte vet vilka effekter våra insatser har på 

klienter, utsatta ungdomar, elever, utsatta människor. Ja vi är bra på att sätta människor i 

olika fack, men i grund och botten är vi inte mer än människor och alla förtjänar den 

absolut bästa hjälpen.  I det skolsociala arbetet finns det högre chanser att arbeta i enlighet 

med professionalisering på grund av det mångfacetterade och varierande kuratorsyrket, 
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utan reflektion och kritiskt tänkande kan det skolsociala arbetet inte uppnå en fullt 

fungerande profession eller arbeta utifrån evidensbaserad praktik. 
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http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1496709&fileOId=1496953
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1496709&fileOId=1496953
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10 Bilagor  

 

Bilaga 1  

Frågor till skolkuratorer  

 

 Vad har du för utbildning?  

  Hur länge har du jobbat som skolkurator?  

  Vad är dina arbetsuppgifter på skolan?  

  Vem fastställer dina arbetsuppgifter?  

   Skulle du önska att dina arbetsuppgifter var annorlunda? och i så fall hur vill du 

att de ska vara? 

  Vilka egenskaper anser du vara viktiga i den skolkurativa yrkesrollen?  

 . Hur är ditt inflytande på skolan?  

  Tycker du att det finns ett behov av en skolkurator eller skulle annan personal 

kunna utföra ditt arbete?  

 Från och med 1 juli 2011 blev det en lagändring, som betyder att det enligt lag skall 

finnas en kurator inom elevhälsan på varje skola. Hur ser du på denna 

lagstadgning?  

 Hur ser du på din yrkesroll som skolkuratorn?  

 Vilka egenskaper anser du vara viktiga i ditt yrke?  

 Vem kontrollerar det du gör?  

 Finns det krav på att redovisa det du gör? 

 Hur får ni kvitto på det som har gått bra/dåligt för eleverna?  

 Hur följer ni upp ert arbete? Om ni inte följer upp arbetet varför gör ni inte det?  

 Dokumenterar ni ert arbete? Om inte vad gör ni istället?  

 På vilket sätt har målgruppen inflytande/insyn i ert arbete?  

 Finns det något du skulle vilja ändra på skollagen gällande skolkurators roll och 

uppdrag?  

 Vilka kunskaper utgår ni från när det gäller val av metoder och arbetssätt?  

 Arbetar ni utifrån evidensbaserat perspektiv?  Om inte varför gör ni inte det?  

 Anser ni att det är viktigt att varje skola bör arbeta utifrån evidensbaserat 

perspektiv?  

 Vilka hinder/möjligheter anser ni det skulle finnas om ni utgick från ett 

evidensbaserat perspektiv?  

 Hur arbetar ni för att stoppa mobbning? 

 Tusentals skolor i Sverige använder Farstametoden i sitt arbete mot mobbning. 

Använder er skolan Farsta Metoden för att åtgärda mobbning_ 
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 Jag vill jätte gärna veta hur ni resonerar och jobbar kring arbetet med 

Farstametoden? 

 

 

Bilaga 2 

 

  Frågor till rektorer! 

 Hur ser ni på skolkurators yrkesroll? 

 Vilka egenskaper är viktiga hos en kurator 

 Vem kontrollerar det som kuratorn gör? 

 Finns det krav på att redovisa det som kuratorn gör? 

 Hur följs kurators jobb upp? 

 Vem ansvarar för dokumentation av det som kuratorn gör? 

 Arbetar ni utifrån evidensbaserat perspektiv?  Om inte varför gör ni inte det? 

 Anser ni att det är viktigt att varje skola bör arbeta utifrån evidensbaserat 

perspektiv? 

 Vilka hinder/möjligheter anser ni det skulle finnas om ni utgick från ett 

evidensbaserat perspektiv? 

 Tusentals skolor i Sverige använder Farstametoden i sitt arbete mot mobbning. 

Använder er skolan Farsta Metoden för att åtgärda mobbning_ 

 Jag vill gärna veta hur ni resonerar kring arbetet med Farsta metoden, 
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 Hur arbetar er i skola med Farsta metoden  

 

 

Bilaga 3  

Hej!  

 

Jag uppskattar att ni vill vara med och dela med er av erfarenheter och kunskaper som 

skolkuratorn. Ert svar gör det möjligt för mig att skriva min c-uppsats.  

Syftet med min uppsats är att undersöka förutsättningar för evidensbaserat i skolans sociala 

arbete. Ifall ni inte har något emot det, vill jag i samband med intervjun gärna använda en 

diktafon. Detta för att jag ska kunna återge er berättelse på ett tydligt och korrekt sätt. Jag 

kommer inte att använda ert svar till något annat ändamål än vad vår undersökning syftar till. 

Därför kommer jag efter uppsatsens inlämning förstöra all insamlat material. Självklart 

kommer ni vara anonyma, varken namn, skola eller kommun kommer att presenteras. Ni kan 

själv välja vilka frågor ni vill svara på och kan när som helst välja att avbryta intervjun.  

Du är välkommen att kontakta mig om ni har några funderingar, annars ser jag fram emot att få 

träffa er och hoppas på en givande intervju. 

 Mvh: Nora Albarkawi, socionomstudent vid Lunds universitet  (xxxxxx@student.lu.se) 

 Handledare: Stig Linde (xxxx.xxxxx@soch.lu.se) 

 

 

 

 

 

 

 


