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Förord
Vi rikta ett stort tack till alla våra respondenter för att ni tog er tid att bidra med era tankar och
erfarenheter, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Tusen tack till vår handledare Maria
Eriksson för all värdefull feedback. Du har verkligen gjort att denna uppsats kommit vidare samtidigt
som du har inspirerat och ökat vårt engagemang. Vi vill även tacka vår läsgrupp för alla era
reflektioner, de har betytt mycket. Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till dig, läsaren, för att du
visar ett intresse för ämnet och valde att plocka upp denna studie. Vi hoppas att den kommer ge dig ny
kunskap men även väcka nya frågor och reflektioner.

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka grundskolekuratorers ansvarsområde gällande
barnmisshandel utövad av förälder. För att uppfylla syftet har vi i vår studie utgått från en abduktiv
ansats och genomfört sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. Materialet har
därefter analyserats genom professionsteori samt med stöd av våldsteori för att analysera hur vi kan
förstå oss på barnmisshandel. Utifrån analysen har vi fått fram fem begreppspar, eller
spänningsförhållanden, vilka utgör kärnan i resultatet. Resultatet bygger därför på följande begrepp;
(1) Strukturellt eller individuellt fokus; (2) Barn- eller vuxenperspektiv; (3) Proaktivt eller reaktivt
arbetssätt; (4) Generalist eller specialist; (5) Uppdelad eller sammanhållen förståelse av
barnmisshandel.
Utifrån resultatet kan vi konstatera att skolkuratorernas ansvarsområden varierar från skola till
skola. Anledningen är dels att det saknas tydliga arbetsbeskrivningar vilket gör att de själva får forma
sitt arbete. Denna valfrihet gör att vissa arbetar mer strukturellt på en mer övergripande förebyggande
nivå, och andra individuellt, alltså mer med enskilda samtal. Vi såg även en skillnad i om de arbetar
proaktivt eller reaktivt, det vill säga om de aktivt arbetar för att upptäcka våldet eller om de enbart
hanterar det när en elev berättar. Respondenterna lägger oavsett förhållningssätt till arbetet tid på att se
och lyssna på barnen, vilket vi tolkat som att de har ett barnperspektiv. Överlag visar resultatet att de
flesta respondenter strävar efter att vara generalister där de inte specialiserat sig på barnmisshandel,
och att de uppvisar en uppdelad förståelse för vad barnmisshandel är. Genom att enbart förstå vissa
typer av våld som barnmisshandel gör de också skillnad på hur de arbetar och utbildar sig inom
skolan. Slutligen visar resultatet att det finns en avsaknad av respondenter som arbetar både
individuellt och proaktivt, vilket betyder att samtliga av de skolkuratorer vi intervjuat i praktiken
lägger ett ansvar på att eleverna ska berätta om våldet.

Nyckelord
Barnmisshandel, skolkurator

Abstract
The purpose with this study was to investigate school counsellors area of responsibility when it comes
to child abuse by parents. To fulfil or purpose we have had an abductive approach and conducted
seven qualitative semistructured interviews with school counsellors. The empirical material has
thenceforth been analysed through theories about professions, and with support of theories about
violence to help us analyse how we can understand child abuse. Through the analysis we identified
five pairs of concepts or tensions between different approaches, which constitute the core of our
results. Therefore, our results build on the following concepts: (1) Structural or individual focus; (2)
Child or adult perspective; (3) Proactive or reactive approach; (4) Generalist or specialist; (5) Divided
or connected understanding of child abuse.
Through our results section we can establish that the school counsellors area of responsibility
varies from school to school. This is partly because there are no clear job descriptions, which means
that school counsellors themselves shape the work. This liberty of choice means that some counsellors
focus their work on structural tasks on a more general and preventively level, and other on individual
with more individual counselling. Furthermore, we saw a difference in if they work more proactively
or reactively, that is, to what extent they actively work to discover violence towards children or if they
only handle it when a child tells the adults. Regardless of their focus we can see that the respondents
take their time to see and listen to the pupils, which we interpret as that them having a child
perspective. The result shows that the respondents mainly aim to be generalists where they do not
specialise in child abuse, and that they indicate a divided understanding about the subject. Because
they regard only some types of violence as included in child abuse, they also make a difference in how
they work and educate themselves within the school. Lastly, the result show that there is an absence of
respondents who work both individually and proactively, which means that in practice all of the
respondents place the responsibility on the pupils to speak up about the violence.
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Child abuse, school counsellors
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1. Inledning
Hur kan barnmisshandel upptäckas och hur kan vi inom socialt arbete förebygga att våldet förblir en
hemlighet barnen bär på själva? Vi vet att socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen möter
frågan om barnmisshandel utifrån att exempelvis skolor gjort orosanmälningar. Vad som händer innan
socialtjänsten är däremot inte lika tydligt. Socionomer finns inte enbart inom socialtjänsten, utan även
på skolor som kuratorer. Det finns därmed professionella med samma akademisk bakgrund men med
olika fokus och arbetsuppgifter som möter frågan om barnmisshandel. För att undersöka vad som
händer innan frågan om barnmisshandel når socialtjänsten valde vi att studera vilket ansvar
skolkuratorer har gällande elever som utsätts för barnmisshandel.
Kapitlet börjar med en kort bakgrund som en utgångspunkt för vårt problemområde (se 1.1; 1.2),
vilket följs av syftet med studien och de frågeställningar studien skall svara på (se 1.3). Vi har även
valt att redogöra för vår förförståelse för att läsaren i en inledande fas ska veta vad vi som forskare tar
med oss in i studien (se 1.4). Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om studiens disposition för att ge
läsaren en tydligare bild av studiens upplägg.

1.1 Bakgrund
Synen på våld och dess inverkan på barn har förändrats över tid i Sverige. Vi kan bland annat se det
genom den politik som drivs och hur utvecklingen av olika lagar och riktlinjer sett ut. Sedan år 1979 är
barnaga olagligt i Sverige och sedan år 2006 definieras barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar
som brottsoffer enligt socialtjänstlagen, och har därmed rätt till stöd och hjälp (Socialtjänstlag, SFS
2001:453; Rädda Barnen, u.å.). De har sedan dess också rätt till brottsskadeersättning från staten
(Brottsskadelag SFS 2014:322). Barn som bevittnar våld har däremot inte en straffrättslig status som
målsäganden, vilket bland annat innebär att de själva inte kan polisanmäla brottet utan måste förlita sig
på att en vårdnadshavare gör det (Motion 2010/11). Utöver lagar och riktlinjer på nationell nivå finns
det även överenskommelser på global nivå vilka Sverige förhåller sig till. I Barnkonventionen artikel
19 lyfts barnens rätt till skydd ”… mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av
föräldrar eller andra vårdnadshavare” (UNICEF, 2009). Sverige har därutöver skrivit på Agenda 2030,
en handlingsplan Förenta Nationernas (FN) generalförsamling utarbetat som innefattar globala mål för
FN:s medlemsstater (Regeringen, 2017). Mål 16.2 handlar om att inget barn ska växa upp med våld
och förtryck (a.a.). Trots detta krävs det idag att barn ska ha fått en kroppslig skada, sjukdom eller
smärta för att en vuxen ska få ett straff i Sverige. Vid straffrättsliga frågor bedöms våld mot barn på
samma sätt som våld mot en vuxen (Socialtjänstlag, SFS 2001:453; UNICEF, 2009; UNICEF, 2018).
Mot bakgrund till detta kan vi se att det förs en hel del politiskt arbete mot barnmisshandel, och att
professionella som arbetar med barn därmed har vissa plikter. Inom bland annat skola, sjukvård
etcetera, har anställda anmälningsplikt om de på något sätt skulle få kännedom om eller misstänka att
barn far illa (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Vi kan i detta se att mycket har hänt, men att det
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samtidigt går att problematisera hur frågan om barnmisshandel hanteras av olika grupper
professionella idag.
En del av problematiseringen handlar om att begreppet barnmisshandel är mångtydigt och saknar
en allmänt erkänd definition vilket öppnar upp för skilda uppfattningar och i sin tur påverkar vad som
anses vara anmälningsbart (SOU 2001:72). I denna studie har vi valt att använda oss av Kommittén
mot Barnmisshandels definition som lyder: "Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn
för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets
grundläggande behov" (a.a., s. 120). I definitionen inkluderas att uppleva våld mellan föräldrar som
psykiskt våld. Definitionen utgår från barnet och gör ingen skillnad på om våldet är avsiktligt eller
oavsiktligt (a.a.).
Jernbro och Janson (2017) gjorde på regeringens uppdrag en nationell kartläggning om våld mot
barn i Sverige under hösten 2016. Kartläggningen bygger på en enkätundersökning där drygt 4 700
elever i årskurs nio i grundskolan samt årskurs två på gymnasiet fick svara på frågor om utsatthet för
våld. Av dessa var det 36 % som någon gång utsatts för någon form av barnmisshandel av en förälder.
Av dessa 36 % var det 45% som berättat för någon vad de blivit/blir utsatt för (a.a.). Vare sig det
handlar om att barnen själva blir utsatta för våld eller att de får uppleva våld mellan sina föräldrar,
skapar det konsekvenser för barnens mående (jämför exempelvis Eriksson, 2007; Holt, Buckley &
Whelan, 2008; Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.a). Konsekvenserna kan vara av både psykisk
och fysisk karaktär. Många barn visar upp psykosociala besvär så som magont, sömnsvårigheter och
huvudvärk. Våld i hemmet kan även vara en familjehemlighet som ofta innebär mycket skuld och
skam (a.a.). På grund av att våldet sker i hemlighet pratas det om att barnen utsätts för ett tabuiserat
trauma som både påverkar barnens nära relationer men även deras sociala samspel (Leira, 1990). Det
finns även en tydligt ökad risk för posttraumatisk stressyndrom (PTSD), på grund av det trauma våldet
innebär (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.a). Vid PTSD kan barnet uppleva påträngande
minnesbilder, ha ett både fysiskt och psykiskt undvikande beteende, få vredesutbrott, vara
självdestruktiv etcetera (American Psychiatric Association, 2013). Alla barn får dock inte PTSD utan
hur barnen reagerar på det de är med om ser olika ut från individ till individ (jämför exempelvis
Eriksson, 2007; Holt, Buckley & Whelan, 2008; Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.a). Barnens
reaktioner skiljer sig från varandra, detta kan därför göra det svårt att upptäcka misshandeln (a.a.).
Med detta i åtanke ställde vi oss frågan, om inte barnen eller föräldrarna själva söker hjälp, vem
skulle då kunna upptäcka misshandeln? Svaret på detta blev för oss att skolkuratorer som befinner sig i
barnens vardagliga miljö skulle kunna vara en möjlig instans. Skolkuratorer har oftast en
socionomexamen och därmed utbildning i att möta människor i utsatta situationer. Jernbro och Jansons
(2017) kartläggning visar dock att det enbart är drygt 10 % av barnen som berättar om misshandeln för
en professionell inom socialtjänst, skola, polis, ungdomsmottagningen eller hälso- och sjukvård.
Vidare skriver Jernbro och Janson (2017) att det är viktigt att misshandeln kommer till de
professionellas kännedom för att de tidigt ska kunna sätta in insatser och minska risken för att barnet
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ska utveckla beteendeproblem och ohälsa. Däremot visar kartläggningen att det vanligaste är att
eleverna berättar om misshandeln för ett syskon eller jämnårig och att desto allvarligare misshandeln
är, desto lägre är också förtroendet för vuxna (a.a.).
Hur kommer det sig att eleverna hellre berättar för en jämnårig än personal på skolan? Handlar det
enbart om förtroende och kan vi förvänta oss att eleverna ska berätta eller är det exempelvis
skolpersonalens ansvar att upptäcka det? Den slutsats Jernbro och Janson (2017) drar i kartläggningen
är att professionella inom exempelvis skola behöver ökad kunskap om tidiga tecken och riskfaktorer
för barnmisshandel så att det kan upptäckas tidigt. Ofta behöver traumatiserade barn konkreta frågor
för att berätta om våld, detta ställer i sin tur höga krav på den professionella (Nationellt centrum för
kvinnofrid, u.å.a). Vidare kan vi se att det saknas en tydlighet gällande skolkuratorers roll och ansvar i
skolan. Enligt Skollagen (Skollag, SFS 2010:800) ska varje skola ha en skolkurator men varken lagen
eller den läroplan (Skolverket, 2011) alla skolor omfattas av tydliggör vad som ingår i deras uppdrag. I
detta kan vi se att skolkuratorerna inte har något tydligt uppdrag gällande barnmisshandel utöver deras
skyldighet enligt SFS 2001:453 att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett
barn far illa.

1.2 Problemområde
Endast drygt 10 % av de barn som utsätts för barnmisshandel berättar om det för en professionell,
samtidigt är det väsentligt för barns hälsa att misshandel upptäcks för att insatser ska kunna sättas in i
ett tidigt skede (Jernbro & Janson, 2017). Anledningen till det är för att om det inte upptäcks, kan
konsekvenser som bland annat psykosociala problem uppstå, däribland relationella svårigheter och
ångest, eller fysiska som magont. Det finns en ambivalens mellan att inte berätta och att samtidigt
behöva upptäckas (a.a.). Detta gör oss delvis frågande om vad skolkuratorer egentligen vet om
barnmisshandel då Jernbro och Janson (2007) pekar på att kunskapen måste ligga hos professionella
för att barn som utsätts för misshandel ska upptäckas och få hjälp. Skolan bör enligt oss vara en
instans där barnmisshandel skulle kunna upptäckas, och skolkuratorer skulle kunna vara en
nyckelgrupp, med tanke på deras utbildningsbakgrund. Idag finns det dock begränsad kunskap om hur
skolkuratorerna ser på vilken roll de har i skolan när det gäller barnmisshandel, samt hur de utifrån
detta arbetar med frågan. Med denna studie vill vi därför kunna bidra till ökad kunskap om
skolkuratorers ansvarsområde i förhållande till barnmisshandel. Med ansvarområde menar vi vad
skolkuratorerna, utifrån deras profession, anser att deras arbetsuppgifter och handlingsutrymme är
gällande ämnet. I studien eftersträvas en fördjupad förståelse av ansvarets kvalitét, snarare än graden
av ansvar.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka vad grundskolekuratorer anser vara sitt ansvarsområde
gällande barnmisshandel utövad av förälder. Vi söker svar på följande frågeställningar:
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•

Vilken roll och vilket ansvar anser skolkuratorer att de har i skolan?

•

Vilken roll och vilket ansvar anser skolkuratorerna att de har i arbetet med barnmisshandel?

•

Hur arbetar skolkuratorerna med barnmisshandel?

•

Vilken kunskap beskriver skolkuratorerna att de har om barnmisshandel?

1.4 Förförståelse
Förförståelse handlar om att vi genom våra sinnen uppfattar verkligheten (Thurén, 2007). Thurén
(2007) menar att det vi från en början förknippar med rena sinnesuttryck egentligen innehåller olika
tolkningar, och att denna förförståelse medvetet eller omedvetet formar vår syn på verkligheten. Inför
en studie tänker vi att det har en betydelse att redogöra för forskarnas egen förförståelse då detta kan
påverka den tolkning vi gör av empirin och då även resultatet.
Ingen av oss har någon erfarenhet av att jobba som skolkurator, däremot finns egna tankar kring
vad vi tänker att kuratorerna har, eller bör ha, för roll och ansvar gentemot eleverna. Till att börja med
har skolkuratorer en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn
far illa (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Vår förförståelse, som grundar sig i vår egen erfarenhet av att
gå i grundskolan som barn, är att kuratorer inte aktivt "letar" efter barn. Skolkuratorerna väntar på att
eleverna själva ska komma till dem, alternativt att lärare uppmärksammar kuratorerna om att någon
elev skulle behöva prata. Runt detta tänker vi att skolkuratorerna, vilka oftast har en socionomalternativt beteendevetenskaplig utbildning, bör ha åtminstone någon kunskap kring att bemöta barn
och utifrån detta ha ett större ansvar att faktiskt nå barn som far illa. Vi tänker dock att det inte sker så
ofta. En del i detta kan handla om att skolkuratorer kanske inte alltid är så mycket ute i klasser och
informerar om exempelvis barns rättighet att inte uppleva våld. När det handlar om samtalen
kuratorerna genomför tänker vi att de har ett ansvar att ge stöd till eleverna. Under samtalen bör
kuratorerna kunna upptäcka tecken på att eleverna utsätts för våld om de vet vad de ska lyssna efter.
Vi tänker även att det är viktigt att våga ställa frågan om eleverna utsätts för våld.
Vår föreställning präglas även av att det kan vara svårt att fråga om våld då det upplevs som ett
känsligt ämne. En orsak till att kuratorerna inte frågar om våld och kan missa tecken på det tänker vi
handlar om vilken kunskap skolkuratorerna har. Beroende på hur mycket man vet eller inte vet om
barnmisshandel, påverkar det mer eller mindre mötet med eleverna. En föreställning är bland annat att
om de känner sig osäkra inför hur de ska ta upp frågan om barnmisshandel med eleven på grund av för
lite kunskap, kan det resultera i att de undviker frågan helt. När det kommer till inhämtning av
kunskap är vår förförståelse att socionomutbildningen ser olika ut från universitet till universitet.
Gemensamt är att utbildningen ligger på en generell nivå och därmed inte ger någon fördjupad
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kunskap i vad barnmisshandel är eller hur man arbetar med det. Utifrån detta tänker vi att det ställs
krav på skolkuratorn själv att införskaffa sig den kunskapen.
Denna förförståelse om skolkuratorer ligger som grund till de frågor som ställdes under
intervjuerna. Då vi bar med oss detta kunde det vara så att vi formulerade frågorna på ett visst sätt,
eller missade att ställa vissa frågor som hade gett oss en annan vinkel på kuratorernas arbete. Med
detta i åtanke bestod intervjuguiden av väldigt öppna frågor för att inte enbart få svar som berörde vår
förförståelse. Mer om detta diskuteras i metoddiskussionen (avsnitt 2.5).
Då denna studie inte handlar om skolkuratorers ansvar generellt utan i förhållande till
barnmisshandel ser vi en vikt i att även redovisa för vår förförståelse angående det ämnet. För oss är
barnmisshandel ett samlingsbegrepp där vuxna använder fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld mot barn.
I detta ryms det väldigt mycket såsom att barn bevittnar våld mellan föräldrar, slag, hot, kontroll,
nedsättande kommentarer och så vidare. Vår förförståelse handlar om att oavsett vilken typ av våld
barnet utsätts för, har det en påverkan på barnet och en gradering mellan vad som är "bättre" eller
"sämre" för ett barn att uppleva kommer inte att göras. Enligt denna uppfattning ska all typ av våld
mot barn upphöra helt och för att det ska kunna ske går det inte att gradera den vuxnas beteende i en
skala mellan okej och inte okej, utan oavsett "grad" av våld bör vi som vuxna agera lika. En annan
föreställning är att det sällan enbart är en typ av våld som barn utsätts för. Om det exempelvis är
fysiskt våld som kommer upp till ytan så kan barnet även vara utsatt för sexuellt våld, bara att vi inte
får kännedom om det. Vår förförståelse om barnmisshandel kan inte enbart påverka hur vi ställer
intervjufrågorna utan även hur vi tolkar det insamlade materialet. Då barnmisshandel är ett ämne som
väcker starka känslor, och åtminstone för oss ses som något väldigt allvarligt, finns det en risk att vi i
vår tolkning lägger in våra egna värderingar i vad som är rätt eller fel. Vi ser därför att det är viktigt att
ha detta i åtanke för att kunna vara sakliga.

1.5 Disposition
För att göra det lättare för läsaren att följa med i texten kommer vi här att ge en kort genomgång av
studiens disposition. I detta inledande kapitel har vi gett en bakgrund till det ämne vi fokuserat på samt
redogjort problemområdet för att därefter tydliggöra vad studiens syfte är. Här har även vår
förförståelse redovisats. I det andra kapitlet kommer läsaren att få ta del av den metodologi vi använt
oss av, det vill säga hur studien har genomförts. I det tredje kapitlet ges en fördjupad förståelse av
ämnet genom existerande och relevant forskning samt hur vi gått tillväga för att få fram den.
Fortsättningsvis i kapitel fyra presenteras de teorier vi applicerat på materialet för att i kapitel fem
redogöra för och analysera den empiri vi samlat in. Avslutningsvis redogörs de slutsatser vi kommit
fram till samt diskussion, koppling till socialt arbete och möjlig fortsatt forskning.
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2. Metodologi och empiriskt material
I detta kapitel presenteras på vilket sätt vi har gått till väga för att genomföra studien. Inledningsvis
presenteras vår metodologisk ansats i avsnitt 2.1, för att vidare i avsnitt 2.2 presentera vårt urval. I
avsnitt 2.3 redogörs för de etiska överväganden som tagits hänsyn till i anslutning till metodvalet, och
avsnitt 2.4 handlar om hur vi har bearbetat och analyserat den data vi har samlat in. Kapitlet avslutas
med en metoddiskussion (se 2.5) samt en diskussion om studiens reliabilitet, validitet och
generaliserbarhet (se 2.6).

2.1 Metodologisk ansats
Utifrån formulerat problemområde, syfte och frågeställningar beslutade vi oss för att genomföra
kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. I studien har en abduktiv
forskningsteoretisk ansats använts. Timmermans och Tavory (2012) hänvisar till Charles S. Pierce
som tog fram begreppet och beskriver abduktion som en kreativ process där forskarna utgår från en
viss förståelse av fenomenet för att sedan under studiens gång skapa nya hypoteser och teorier
baserade på insamlad empiri. Vår studie har utgått från en viss teoretisk förförståelse i form av
kunskap om barnmisshandel och därmed vissa hypoteser, samtidigt som vi via empirin under studiens
gång har formulerat nya hypoteser och teorier om professioner för att kunna förstå materialet.
Enligt Bryman (2011) använder sig forskare av kvalitativa intervjuer för att få fram
intervjupersonens ståndpunkter. Vidare menar han att det ger intervjupersonen möjlighet att berätta
någorlunda fritt och kunna yttra sig om de funderingar och tankar som dyker upp (a.a.). Då vårt syfte
handlar om att ta reda på skolkuratorers ansvarsområde med barn som upplever våld, såg vi det som en
lämplig metod för att uppfylla syftet. Anledningen till varför vi valde bort kvantitativa metoder
berodde på att vi inte var intresserade av att ta fram statistik utan för mer av subjektiva berättelser
snarare än mer objektivt inriktade metoder. Utöver statistik och objektivitet menar Bryman (2011) att
kvantitativ forskning även handlar om siffror vilket i sig inte skulle ge fylliga svar på skolkuratorers
uppfattningar.
Vid genomförandet av intervjuerna har vi utgått från en intervjuguide. Bryman (2011) menar att i
semistrukturerade intervjuer har forskarna arbetat ihop en intervjuguide där nedskrivna teman eller
relevanta frågeställningar är formulerade. Anledningen till att forskare utformar en intervjuguide är för
att med säkerhet beröra de teman eller frågeställningar som är relevanta för att få svar på syfte och
frågeställningar, men som ändå låter intervjupersonen prata fritt kring de olika teman.
Frågeställningarna ska därför inte vara allt för specifikt riktade att de försvårar intervjupersonens
möjlighet att tolka och svara utifrån sitt synsätt på frågan. De olika frågeställningarna behöver inte
följas i den ordning det står, utan handlar här om att vara flexibel och ta det som det kommer i
intervjun (a.a.). Vidare menar Bryman (2011) att det som forskare är viktigt att reflektera över sina
egna föreställningar då studien ska spegla intervjupersonernas perspektiv. På det här viset kan vi i vår
12

studie belysa skolkuratorers ansvarsområde vid barnmisshandel för att öka kunskapen om hur det ser
ut i grundskolan.

2.2 Urval
I studien baseras materialet på sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Varje intervju pågick under
ungefär en timme. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades för att underlätta analysen av
materialet i ett senare skede. Intervjupersonerna valdes utifrån ett målinriktat urval, alltså att urvalet
var strategiskt genomfört för att kunna besvara frågeställningarna (Bryman, 2011). Enligt Bryman
(2011) är målinriktade urval en teknik som används flitigt inom kvalitativa studier då forskaren ofta
söker en viss typ av urval i förhållande till sin forskningsfråga. Då studien syftar till att belysa
skolkuratorers ansvarsområde, blev det målinriktade urvalet att enbart kontakta skolkuratorer på
grundskolenivå, alltså skolor med verksamhet för barn mellan 6-16 år, inom Stockholms län. Varför vi
valde att enbart kontakta skolkuratorer på grundskolenivå beror på att det är en möjlig första instans
som kan upptäcka och förebygga arbetet mot barn som upplever våld. Vi såg det därför som en
möjlighet att få deras perspektiv på barnmisshandel och öka kunskapen om hur det ser ut.
Tillvägagångssättet var att kontakta en skola från varje kommun för att få en så bred spridning som
möjligt över Stockholms läns grundskolor. Utifrån detta har intervjupersonerna kommit från skolor i
olika kommuner med olika socioekonomiska områden, samt att elevantalet på skolorna har varierat.
För att komma i kontakt med skolkuratorerna har vi haft två tillvägagångssätt. Till att börja med
togs en lista fram på alla kommuner i Stockholms län och därefter vilka skolor det fanns i varje
kommun som uppfyllde det ovannämnda urvalet. Utifrån detta kontaktades skolorna slumpmässigt. Vi
har i första hand försökt hitta kontaktuppgifter till kuratorerna på respektive skolas hemsida. Har
kontaktuppgifter inte funnits på hemsidan till kuratorn, kontaktades rektorn istället. I samtalet
informerades rektorn kort om studien och frågade om kontaktuppgifter till kuratorerna kunde delges.
Anledning till detta var att få ett godkännande från rektorn som därmed även kunde hjälpa oss att få
kuratorer att delta i studien. Det var däremot svårt att komma i kontakt med rektorerna vilket gjorde att
ett fåtal kuratorer kontaktaktades via den ingången. Kuratorerna kontaktades därefter via telefon
och/eller e-mail där de fick information om studiens syfte, intervjuns utformning i stora drag, etiska
överväganden samt grundläggande information som presentation av oss, tid, plats och datum (se
informationsbrev, bilaga 1). Vi fick även tips på andra skolkuratorer från kuratorer som inte själva
kunde/ville delta i studien. Om vi inte redan hade kontaktat dessa skolkuratorer mejlade vi även dem.
Den här typen av urval menar Bryman (2011) är ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är en form av
bekvämlighetsurval där forskarna genom kontakt med vissa personer kommer i kontakt med andra
personer för sin studie (a.a.). Det här har inte varit vårt huvudsakliga urval, men har ändå förekommit i
studien. Det är svårt att veta om det finns ett eventuellt bias i studien. Det som kan vara problematiskt
med ett sådant här urval är att respondenterna tänker lika utifrån att de själva väljer att delta i studien.
Studien har vissa begränsningar utifrån urvalet, vi har dock fått en tillräckligt bred och varierad grupp
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för att uppfylla syftet och få svar på frågeställningarna. Studiens begränsningar diskuteras vidare i
avsnitt 2.5 samt 2.6.

2.3 Etiska överväganden
I forskning finns det etiska dilemman då en del av forskningen ofta handlar om att väga forskarens
intresse mot respondenternas intresse (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa etiska dilemman ansåg vi vara
viktiga att reflektera kring så att studien inte utgör en för stor risk för respondenterna.
Vi har till att börja med beaktat de fyra allmänna krav som Vetenskapsrådet (2011) satt upp vid
genomförande av forskning: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ha samtyckt till att delta i studien,
samt att dessa vet om att de när som helst kan avbryta sin medverkan (a.a.). I informationsbrevet alla
respondenter fick, informerade vi om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta utan att det
skulle leda till några konsekvenser. Som en del av informationsbrevet fanns en samtyckesblankett som
alla respondenter har fått skriva under. Informationskravet innebär att vi som forskare skall informera
respondenterna om syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2011). I informationsbrevet alla
medverkande fick belyste vi detta. Vi har även vid intervjun berättat om syftet samt på vilket sätt
studien skulle användas och till sist publiceras. Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes
uppgifter förvaras säkert och att obehöriga inte kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2011). Under arbetet
med studien förvarades allt material på OneDrive vilket skyddas av lösenord. Vi har kodat om
respondenternas namn och arbetsplats i transkriberingen så att det inte ska finnas något på OneDrive
som skulle kunna röja intervjupersonernas identitet om obehöriga kom åt materialet. Slutligen har vi
nyttjandekravet som innebär att materialet som samlas in enbart ska användas till att uppfylla syftet
med denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). Transkriberingen och det inspelade materialet raderades
efter att studien blev godkänd.
Vidare diskuterade vi både i början av studien, samt under arbetets gång, vilka eventuella risker
genomförandet av just denna studie kunde medföra. Det vi landade i var följande:
•

Beroende på vad intervjupersonerna svarade under intervjun fanns en risk att både skolor och
kuratorer hängs ut som bättre eller sämre. Vi tänkte att sådan information kunde göra att både
föräldrar väljer andra skolor samt att elever kan känna lägre förtroende för vissa kuratorer.
Respondenterna kunde även vara rädda för vad andra tänkte om deras arbete och därmed försöka
se bättre ut och inte ge ärliga svar. Utifrån detta kommer kuratorer samt skolor att behandlas
konfidentiellt i studien.

•

Eftersom vi, i vissa fall, valde att kontakta rektorn vid varje skola innan vi kontaktade kuratorerna
kunde kuratorerna inte behandlas konfidentiellt gentemot rektorn. Valet gjordes med tanke på att
det skulle vara praktiskt möjligt att komma i kontakt med skolkuratorer. Vi tänkte även att
medverkandet i studien kunde underlätta om kuratorerna fick ett godkännande från rektorn. För att
minimera problemet med detta skedde inga återkopplingar till rektorerna huruvida deras
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skolkurator deltog i studien eller inte. Det gjorde att skolkuratorerna själva fick avgöra om hon
eller han ville att rektorn skulle ha vetskap om deras deltagande eller ej. En aspekt vi hade i åtanke
var även om skolkuratorerna skulle känna sig tvungna att delta i studien på grund av att det kom
från rektorerna.
•

I informationsbrevet som skickades via mail till skolkuratorerna frågade vi om kuratorn hade tips
på andra skolkuratorer som skulle vara lämpliga för vår studie. Risken med detta var att de tipsade
kuratorerna inte kunde behandlas konfidentiellt för den kuratorn som delgav deras uppgifter. För
att som i ovanstående punkt minimera problemet, valde vi att ej delge kuratorn, som tipsade,
information om kuratorn valt att delta i studien eller inte.

•

Något annat vi funderade över var huruvida citat i resultatet kunde utgöra någon risk. Det vi kom
fram till var att genom att enbart klistra in citat skulle det kunna vara något kuratorn inte menade,
ville skulle komma ut eller ångrade. Då vi ville göra studien så tillförlitlig och transparent som
möjligt valde vi att maila de utvalda citaten, och skicka till kuratorerna för att få dess
godkännande.

•

Slutligen såg vi en risk med att skolkuratorerna under intervjun kunde berätta saker om eleverna
som hade blivit utsatta för barnmisshandel och som kuratorerna mött i sitt arbete. Med detta i
åtanke och såg vi under transkriberingen till att inget respondenterna sa kunde härledas tillbaka till
någon särskild elev.

2.4 Bearbetning och analys av data
Bryman (2011) skriver att i kvalitativa studier finns det ofta ett intresse att veta både vad
respondenterna säger och hur de säger det. Genom att spela in intervjun och därefter transkribera kan
forskarna bibehålla respondenternas uttryckssätt och egna ordalag. Nackdelen med transkribering är
att det tar lång tid och det skapar en växande textmassa som skall analyseras. Utifrån detta råder
Lofland och Lofland (1995, refererad i Bryman, 2011) forskare att inte vänta med att analysera
materialet tills alla intervjuer är slutförda. Om man väntar kan det kännas som att det är en för stor
uppgift att analysera all text. Det finns även en poäng med att analysera data löpande då det skapar en
möjlighet att upptäcka teman som man vill lyfta i senare intervjuer. Ytterligare en svårighet som kan
mötas vid transkribering är att misstag, som exempelvis omskrivningar, kan ske vid transkriberingen
vilket ändrar innebörden i det intervjupersonen säger (a.a.). Vi valde utifrån detta att transkribera alla
intervjuerna så fort som möjligt efter genomförd intervju samt analysera dessa i anknytning till
transkriberingen. För att förhoppningsvis inte missa något under transkriberingen har vi saktat in
inspelningen när vi lyssnade på den för att hinna skriva ner allt ordagrant.
För att analysera den insamlade data genomfördes en tematisk analys. En tematisk analys går ut på
att leta efter olika återkommande teman och därefter skapa index, alltså sammanfattning, med centrala
teman och subteman (Bryman, 2011). Ryan och Bernard (2003, refererad i Bryman, 2011)
rekommenderar att när forskarna läser igenom utskriften och letar efter teman skall de hålla ögonen
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öppna för bland annat: (1) teman som återkommer, (2) hur respondenterna uttrycker tankar i analogier
eller metaforer, (3) respondenternas användning av språkliga kopplingar, så som "på grund av" då
dessa kan lyfta kausala kopplingar, (4) likheter och skillnader i intervjupersonernas diskussion kring
olika teman, samt (5) användning av teoretiska begrepp som grund för teman (a.a.). Vi har båda två
läst igenom transkriberingarna och genom att ha ovannämnda punkter i åtanke, letat efter teman. Efter
att ha tittat på teman försökte vi hitta variation av respondenternas berättelser. Vi skapade ett
dokument där vi klistrade in citat, skrev sökord samt teman. Därefter skrevs de tematiska analyserna ut
där vi sedan klippte ut relevanta citat för att sortera dessa i högar med syfte att på ett tydligt sätt kunna
se vilka citat som styrker de olika teman.
På materialet lade vi sedan på våra teoretiska analysramar, professionsteori och våldsteori (se
kapitel fyra). Utifrån det kunde vi därmed utskilja fem spänningsförhållanden samt olika syn på
kunskap och arbetsuppgifter. De fem spänningsförhållanden skapade fem begreppspar som blev
kärnan i kapitel fem. Vårt resultat blev därmed följande; (1) Strukturellt eller individuellt fokus; (2)
Barn- eller vuxenperspektiv; (3) Proaktivt eller reaktivt arbetssätt; (4) Generalist eller specialist; (5)
Uppdelad eller sammanhållen förståelse av barnmisshandel. Begreppspar ett till fyra har framför allt
analyserats genom professionsteori, men med stöd av våldsteori. Till begreppspar fem har våldsteorin
varit det huvudsakliga analysverktyget.

2.5 Metoddiskussion
Genom studiens gång möttes vi av vissa svårigheter, vilka vi här kommer att lyfta. Att hitta
respondenter till studien gick inte som det var planerat från början. Vi hade tänkt oss att det lättaste
sättet att komma i kontakt med skolkuratorer var att gå via rektorn alternativt att ringa direkt till
kuratorerna. Det visade sig vara svårt då få svarade via telefon. Utifrån detta valde vi istället att mejla
ett antal kuratorer vårt informationsbrev (se bilaga 1). En nackdel med detta, och anledning till att vi
från början valde att ringa, var för att vi tänkte att många skulle låta bli att svara på mejlen. Det var det
också många som gjorde men majoriteten av studiens respondenter kom vi i kontakt med genom just
detta mejlutskick. I och med mejlet var det även några kuratorer som svarade och tipsade om andra
skolkuratorer med längre erfarenhet som vi skulle kunna kontakta. Detta hjälpte oss att få kontakt med
ytterligare kuratorer samtidigt som den kuratorn som tipsade hade vetskap om att de kunde ha blivit
kontaktade. Se avsnitt 2.3 för vilka etiska problem vi identifierade i samband med detta.
Även andra problem identifierades under själva insamlandet av empiri. Dels fanns det en risk med
att ha öppna frågeställningar i intervjuguiden. I grund och botten var syftet med detta att få
respondenterna att själva tolka frågan och fritt utforma sina svar för att vi i så stor mån som möjligt
skulle undvika att påverka utfallet. Problemet låg då i att flera av respondenterna hade svårt att förstå
vad de skulle svara och undrade därmed mer specifikt vad vi menade med våra frågor. Det blev här
svårt för oss att hålla frågeställningen lika öppen och i vissa fall behövde frågan specificeras något.
Väl medvetna om risken med att påverka svaren försökte vi vara så öppna som möjligt, men att
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förtydligandet av vissa frågor kan ha påverkat utfallet som gjort att vi rört oss i en riktning som
respondenten annars kanske inte hade gjort.
Vid bearbetning av materialet, det vill säga i transkriberingen, har vi som forskare aktivt valt att
inte ha med våra hummanden, eller ord som "ja", "okej", etcetera om det inte varit av vikt för
efterkommande kommentarer. Anledningen till detta var för att dessa ord endast var till för att visa på
aktivt lyssnande medan intervjupersonen pratade och inte för att påverka utfallet. Sedan finns en
medvetenhet kring att dessa bekräftande ord/läten kan ha ett visst tonläge som därmed påverkade
utfallet, men då vi inte skriver ut tonläget i varje ord anses risken vara minimal. I kontrast till detta har
intervjupersonens ord/läten skrivits ut då detta tydliggjorde frågvisa, osäkra inställningar eller å andra
sidan säkra och tydliga inställningar.
En del som kan vara problematiskt i kvalitativa intervjuer är att få tillräckligt med empiri. Med
tanke på svårigheten att boka intervjuer fanns en oro kring att inte få tillräckligt med material för att
göra studien rättvis och trovärdig. Vår ambition var att få ihop åtta till tio intervjuer, där dock enbart
sju ställde upp. Det vi däremot upplevde redan vid intervju ett var att respondenternas berättelser var
väldigt beskrivande och fylliga. Efter cirka fyra intervjuer tillkom inte mycket ny information utan de
intervjuerna bekräftade mer det som tidigare respondenter delgett. Vi upplevde här att det fanns en
viss teoretisk mättnad även om det aldrig går att uppnå med intervjuer och speciellt inte med enbart sju
stycken. I slutändan upplevde vi ändå att det fanns en variation i berättelserna samtidigt som den ena
bekräftade den andra, och att studien därmed har ett innehåll baserat på detaljrika intervjuer som
upprepats av flera respondenter.

2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
I detta avsnitt diskuteras studien utifrån begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.
Reliabilitet i en studie innebär hur pass tillförlitlig den är, alltså att de resultat forskaren kommit fram
till blir detsamma om studien replikeras, det vill säga upprepas (Bryman, 2011). Reliabiliteten är dock
inte fullt så enkel i en kvalitativ studie, utan reliabiliteten är vanligtvis högre i en kvantitativ studie.
Anledningen till detta är att intervjuerna befinner sig i en social miljö som ständigt förändras och
aldrig är statisk vilket därmed gör det svårt att replikera och få samma resultat (LeCompte & Goets,
1982, refererad i Bryman, 2011). Då intervjuerna är semistrukturerade skiljer sig intervjupersonernas
tolkningar av frågorna åt vilket även öppnar upp för tolkning av den insamlade data hos oss som
forskare (Bryman, 2011). För att få så hög reliabilitet som möjligt har vi funderat mycket på vad vi
kunde göra. För att exempelvis inte låta våra subjektiva tolkningar styra över resultatet har vi dels valt
att i vår förförståelse (se kap 1.4) benämna vilka förutfattade meningar och tankar vi haft innan
studiens genomförande. Genom att göra så har vi på ett så tydligt sätt som möjligt gjort klart för
läsaren vilka erfarenheter vi har och kunna skilja ur våra tankar mot den insamlade data. Ytterligare en
del till att öka reliabiliteten var att vi spelade in intervjuerna och därefter transkriberade dem. Bryman
(2011, s. 428) menar att en transkribering används för att se "vad intervjupersonerna säger och hur de
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säger det", förutsatt att allt skrivs ner i detalj. Utrymmet för oss som forskare att tolka blev därmed
lägre och ökade förutsättningen till högre tillförlitlighet.
Validiteten å andra sidan syftar till om forskarna har studerat det som de i studien utgett sig för att
studera (Bryman, 2011). För att öka validiteten har vi under studiens gång återkommit till syfte samt
frågeställningar för att hålla fokus och förhålla oss till det som studien är avsedd att studera. Läsaren
har därför i denna studie möjlighet att följa varje steg vi tagit för att på så sätt öka insynen i hur allt
gått till vad gäller ställningstaganden, svårigheter och andra liknande situationer vi hamnat vid. Utöver
detta är varje del av studien skriven på det viset att läsaren ska få en känsla av följsamhet i med- och
motgångar och tillslut få en röd tråd i att syfte samt frågeställningar genomsyrat studiens olika
moment.
Generaliserbarhet, det vill säga överförbarhet, är ett begrepp som ofta ifrågasätts inom kvalitativ
forskning, framför allt gällande intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009). Anledningen till detta är
att forskare har få intervjuer vilket skapar en svårighet att generalisera resultaten på andra situationer
(a.a.). Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att om intresse finns, så behöver generaliseringen
inte grundas i resultaten utan baseras på den kunskap som intervjuerna producerat. Kunskapen kan
därmed generaliseras till liknande situationer och inte generellt (a.a.). I denna studie har vi enbart sju
respondenter vilket inte räcker för att generalisera resultaten, då de omöjligt kan stå för landets alla
skolkuratorer. Vi menar dock att utifrån det respondenterna delat med sig av, kan det ges en inblick i
hur det kan se ut och hur de tänker utifrån deras uppfattning och erfarenheter. Mot bakgrund till detta
har en analytisk generalisering genomförts av studien, det vill säga att det studien kommit fram till,
kan användas som vägledning i andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). För att detta ska vara
möjligt bör likheter och olikheter ha analyserats för att hållbarheten i argumenten ska kunna
bestämmas av läsaren (a.a.). Anledningen till denna form av generalisering beror på att
respondenternas berättelser kan visa vilka skillnader och likheter som finns utifrån yrkesrollen på olika
skolor och därmed visa skolkuratorers ansvarområde vid barnmisshandel. För att öka möjligheten till
analytisk generalisering har vi även knutit an analysen till det teoretiska ramverk vi använt oss av för
att tolka resultatet. Genom att göra denna koppling kan studien i ett ytterligare steg generaliseras till
att säga något om skolkuratorer i andra skolor.
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3. Kunskapsöversikt
I detta tredje kapitel följer en översikt av det nuvarande kunskapsläge som finns. Kapitlet börjar med
ett avsnitt om hur vi har gått till väga för att leta reda på materialet (se 3.1), för att sedan presentera
policydokument samt den tidigare forskning som vi funnit relevant för studien i avsnitt 3.2 och 3.3.
Denna studie rör två kunskapsområden, skolkuratorer och barnmisshandel, där detta kapitel fokuserar
på skolkuratorer och deras roll i förhållande till barnmisshandel. När det gäller barnmisshandel är det
ett väldigt omfattande område som inte kommer att redogöras för i någon djupare form i vår studie.
Barnmisshandel har samtidigt varit en viktig utgångspunkt för vår studie och som använts som
teoretisk förståelse i förhållande till vårt resultat. Barnmisshandel kommer därmed att redogöras för i
fjärde kapitlet som handlar om teoretisk analysram.

3.1 Litteraturgenomgång
Det finns flera anledningar till att göra en litteraturgenomgång inom det område vi studerar. Bryman
(2011) nämner bland annat två anledningar, dels att man som forskare på så sätt får fram vad som
redan studerats för att därmed inte riskera att studera något som redan genomförts. Dels att litteraturen
inom området kan hjälpa forskaren att använda sig av den i sin egen studie. Vidare menar han att
forskaren på det här viset kan tolka och förhålla sig kritisk till det som är skrivet och underbygga sina
egna argument (a.a.).
I början av studien sökte vi vetenskapliga artiklar för att få en inblick i kunskapsläget och hur
mycket forskning som genomförts angående kuratorers ansvarsområde vid barnmisshandel.
Sökningarna genomfördes i databaserna SwePub och i SocIndex för att upptäcka forskning som gjorts
både på nationell och internationell nivå. Hur vi gick tillväga redovisas mer detaljerat i bilaga 3. Vi har
även läst lagar och policys som berör skolkuratorer. Denna formella bild av skolkuratorers roll
presenteras i följande avsnitt, för att skapa en grund inför tidigare forskning.

3.2 Skolkuratorers formella roll
Formellt regleras alla skolor och därmed skolkuratorer bland annat av Skollagen (Skollag, SFS
2010:800). Lagen säger att varje skola ska ha en elevhälsa och att det därmed skall finnas tillgång till
bland annat en skolsköterska, kurator och psykolog. Enligt 25 §, kap. 2, Skollag (SFS 2010:800) ska
elevhälsan "… omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens
mål ska stödjas." (a.a., 25 §). Vidare har Skolverket (2011) tagit fram en läroplan som styr vad
grundskolor ska ägna sig åt. Enbart en av riktlinjerna riktar sig till elevhälsan. Det står att rektorer
ansvarar för att "… undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det
särskilda stöd och den hjälp de behöver" (Skolverket, 2011, s. 18). Varken skollagen eller läroplanen
specificerar därmed vilka konkreta arbetsuppgifter skolkuratorn har, mer att arbetet ska vara
förebyggande och hälsofrämjande. Skolor har däremot, som tidigare nämnt, en skyldighet att anmäla
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oro för att barn far illa enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Samtidigt som socialtjänsten har en
skyldighet att direkt inleda utredning vid kännedom om att ett barn antingen har bevittnat våld eller
utsatts för våld av närstående (SOSFS 2014:4, kap. 6, 1§). Det närmaste vi hittade konkret om
skolkuratorers arbetsuppgifter är den policy Akademikerförbundet SSR (2015) tagit fram. I denna står
det bland annat att skolkuratorer kan arbeta med förebyggande insatser, stödsamtal, krishantering,
handledning och konsultation till skolpersonal, samt arbete med elever i grupp (Akademikerförbundet
SSR, 2015). Ett av de mål som lyfts är även att " … uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt
utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa." (a.a., s. 6). I förarbeten till
skollagen går det även att se att det inom skolans arena bör finnas kompetens att " … arbeta med
stödsamtal, psykosocial behandling med elever och föräldrar samt handledning och konsultation för
lärare." (Prop. 2001/02:14, s. 32).

3.3 Tidigare forskning
Vår litteraturgenomgång har genomförts systematiskt där vi sett att det finns forskning om
barnmisshandel. Framför allt handlar den forskningen om vilken påverkan våldet har och eventuella
symtom barnen kan visa. Detta ska dock inte ses som oviktigt då det går att problematisera i
förhållande till professionellas möjligheter att upptäcka barn (se nedan i avsnitt 3.3.3). Även om
symtom och tecken är viktigt finns det fåtal studier med fokus på skolan, och de studier som finns
handlar framför allt om skolors benägenhet att göra orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om
att barn far illa (se exempelvis Backlund, Wiklund, Östberg, 2012; Barret, Lester & Durham, 2011).
Vi hittade även ett fåtal studier om skolkuratorers handlingsutrymme och arbete i allmänhet.
När det kommer till forskning om skolkuratorers ansvar och arbete har vi inom nationell forskning
hittat Christine Isaksson (2014; 2016), lektor vid Umeå universitet, som forskar om skolkuratorers
yrkesroll. Vidare presenteras forskning av Åsa Jernbro (2015) som skrev en avhandling om
barnmisshandel från barn och ungas perspektiv. Avhandlingens fokus var omfattning, upptäckt, stöd
och hälsa. Inom internationell forskning fann vi Susan Minard (1993) som publicerade en artikel om
skolkuratorers roll när det gäller sexuellt våld, samt amerikanska forskarna Heather Thompson och
Shannon Trice-Black (2012) som skriver om elevhälsans roll att stödja våldsutsatta barn.
Vidare i avsnitt 3.3.3 presenteras en insatstrappa, det vill säga olika nivåer av stöd som barn
behöver, vilken Eriksson, Bruno & Näsman (2013) skriver om. Vi ser att åtminstone de första två
nivåerna av denna insatstrappa berörs skolor av. Vi presenterar även två projekt i skolan, ett nationellt
och ett internationellt, vilka klättrar sig högre upp på insatstrappan (se 3.3.4). I Grästorps kommun,
Sverige, har vi Team Agera, ett projekt av Sorbring & Bolin (2016). Internationellt har vi hittat
Thompson och Trice-Black (2012) som skriver en artikel om ett amerikanskt projekt i form av
gruppinterventioner i skolans miljö för barn som upplever våld. Viktigt att tillägga är att vi inte har
gjort en systematisk sökning efter liknande projekt, utan dessa är två projekt vi upptäckt i vår
litteraturgenomgång och ansåg att vi kunde koppla till skolans stöd till våldsutsatta barn.
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3.3.1 Skolkuratorns ansvar och roll

Vilka som är skolkuratorers arbetsuppgifter och ansvar när det handlar om barnmisshandel är enligt
vår litteraturgenomgång otydlig och forskningen visar framför allt på möjligheterna och vad
skolkuratorerna bör göra, inte vad de ska göra eller vad de faktiskt gör (se även 3.2 om skolkuratorers
formella roll). Det finns få studier där skolkuratorers arbete med barn som upplever våld är
huvudfokus. Det finns däremot några studier där ämnet finns med som en liten del. Gemensamt för det
vi hittat i vår litteraturgenomgång är dock att skolan tillskrivs en viktig roll. Skolan är en arena där
barnmisshandel kan upptäckas och barnen kan få stöd (jämför Bruno, 2011; Jernbro, 2015; Sorbring &
Bolin, 2017; Thompson & Trice-Black, 2012). Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den
forskning vi kunnat hitta om skolkuratorer och deras arbete i allmänhet. Därefter följer i avsnitt 3.3.2
en genomgång av forskning om skolkuratorers arbete riktat mot barnmisshandel.
En forskare vi fann med ett fokus på skolkuratorer är Christine Isaksson vid Umeå Universitet. Hon
har bland annat publicerat en artikel där hon genom intervjuer undersökte skolkuratorers
handlingsutrymme (Isaksson, 2014). I artikeln inleder hon med att det inte finns mycket forskning
kring socialt arbete i skolan och skolkuratorers arbete. Artikeln grundas på empiriskt material från 12
semistrukturerade intervjuer med kuratorer inom grundskolan som har minst ett halvårs erfarenhet av
arbetet. Resultatet av studien visar bland annat att skolkuratorerna ser arbetsbeskrivningen som en
viktig faktor för deras handlingsutrymme. Är beskrivningarna otydliga anser respondenterna att deras
arbete begränsas, speciellt de uppgifter som berör samverkan med övrig personal. Isakssons (2014)
analys visar att handlingsutrymmet skolkuratorerna har till stor del skapas genom en förhandling
mellan kuratorer, chefer och övrig personal på skolan. I dessa förhandlingar tycks skolkuratorerna vara
beroende av resurser som ger dem legitimitet, exempelvis tydliga arbetsbeskrivningar. Skolkuratorerna
upplever att huruvida de har hög eller låg legitimitet påverka deras handlingsutrymme. Vidare visar
studien att skolkuratorerna upplever sig ha låg legitimitet hos lärare samt rektorer. Eftersom
lagstiftningen är så brett formulerat har skolkuratorerna formellt ett stort handlingsutrymme, men
studien visar att i praktiken är det tvärt om. Legitimiteten tycks vara påverkad av elevhälsans
organisering (a.a.).
Isaksson har även skrivit en avhandling där hon har studerat skolkuratorer yrkesroll utifrån ett
professionsteoretiskt perspektiv (Isaksson, 2016). Studien är avgränsad till att studera skolkuratorer
inom kommunala grundskolor. Avhandlingen har genomförts genom fyra separata studier med
kvalitativ ansats. Empirin till de olika delstudierna har utgjorts av semistrukturerade intervjuer med
skolkuratorer, telefonintervjuer med lärare, samt utredningar, policydokument och styrdokument.
Isaksson (2016) lyfter utifrån studiens resultat fram att det saknas en tydlighet i vilken roll
skolkuratorerna har (se stycket ovan; Isaksson, 2014). Studien visar även på att skolkuratorerna finner
ett gott samarbete med lärare som en viktig komponent i deras arbete. Både lärare och skolkuratorer
anser att det kurativa arbetet behövs i skolan, däremot finns det en spänning kring lärares respektive
kuratorernas jurisdiktion. Isaksson (2016) kan utskilja en slags uppdelning av eleverna där lärarna
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ansvarar för elever utan problem av social karaktär, vilka kuratorerna har ansvaret för. Studien visar
även att respondenterna upplever att stor del av deras arbetstid går åt till att informellt kommunicera,
eller som respondenterna uttrycker det "bolla", med lärare omkring skolproblem (a.a.).
3.3.2 Skolkuratorer och barnmisshandel

Åsa Jernbro (2015) har skrivit en avhandling om barnmisshandel ur barn och ungas perspektiv.
Studien är genomförd genom fyra delstudier där hon har analyserat data från tre nationella
kartläggningar av båda kvalitativ och kvantitativ karaktär. Syftet var att studera barns tankar om
barnmisshandel utifrån ett fokus på omfattning, hälsa, avslöjande och stöd. I den delen av
avhandlingens resultat som berör skolans roll, lyfter hon fram att eftersom barnen befinner sig
dagligen i skolan har personalen där en möjlighet att både informera eleverna om deras rättigheter,
men också att se tecken och symtom. Barnmisshandel är ett dolt problem där många sällan berättar om
det, framför allt på grund av bristande tillit. Barnen berättar att de tycker att de professionella saknar
ett barnperspektiv och att de inte får det stöd de behöver när de berättar om misshandeln (a.a.).
Jernbros (2015) slutsats i avhandlingen blir att lärare och övrig personal därför måste ha kunskap om
riskfaktorer och tidiga tecken, samt vara lyhörda och tillgängliga, för att misshandeln ska kunna
upptäckas i ett tidigt skede. Elevhälsan är därför särskilt betydelsefull och det finns en vikt i att det
finns kuratorer och skolsköterskor på plats (a.a.). Jernbro (2015) lyfter även fram att om en elev
besöker elevhälsan med kroppsliga symptom där orsaken inte är fastställd, finns det en mening med att
fråga eleven om hemförhållandena.
Amerikanska forskaren Susan Minard (1993) har publicerat en artikel vilken handlade om
kuratorernas roll i bemötandet av barn som utsätts för sexuellt våld. Artikeln handlar bland annat om
att kuratorerna bör ha en uppgift att stötta lärare eftersom det är lärarna som framför allt möter barnen
dagligen och därför lär vara den troligaste personen i skolan som barnen berättar om våldet för. På
vilket sätt lärarna reagerar på barnens berättelser kan då vara avgörande, då det kan resultera i att
barnen slutar berätta. Minard (1993) menar utifrån detta att kuratorerna bör handleda lärarna och bland
annat hjälpa dem att förstå hur olika sociala beteenden hos eleverna kan vara ett tecken på sexuellt
våld, samt hur man kan bemöta detta på ett sätt som blir bra för eleverna. Vidare bör lärare, utöver att
ha kunskap om symptom som kan visa sig i klassrummet och kunskap om hur han eller hon ska
bemöta berättelsen, även veta vad lagen och skolans policy säger. Skolkuratorn bör därför, i samarbete
med andra professionella med kunskap om ämnet, ta fram rutiner för skolan. Vidare menar Minard
(1993) att skolkuratorerna bör informera och lära eleverna om sexuellt våld. Anledningen till det är att
om barn vet vad som är ett hälsosamt beteende, kan de ha lättare att förstå när någon utsätts för våld
(a.a.).
Amerikanska forskarna Heather Thompson och Shannon Trice-Black (2012) lyfter i sin artikel
fram elevhälsans roll när det handlar om barn som upplever våld genom att arbeta med
gruppinterventioner. De menar att skolmiljön utgör en idealisk arena för arbetet med barn som
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upplever våld då alla barn har tillgång till elevhälsa. De skriver att elevhälsan inte kan skapa trygga
hemförhållanden, men att de kan skapa en trygg skolmiljö där eleverna som utsätts för barnmisshandel
hemma bland annat kan utveckla hanteringstekniker och positiva sociala relationer. Denna hjälp kan
göra att barnen ändå lyckas socialt, personligt och akademiskt. Deras forskning och gruppmodell de
tagit fram grundar sig på en kvalitativ studie med barn som utsatts för våld och som deltog i
gruppterapi. Vi har presenterat artikeln och modellen av Thompson och Trice-Black (2012) utförligare
i avsnitt 3.3.3 nedan.
3.3.3 Stöd till våldsutsatta barn inom skolans arena

Vi har under vår litteraturgenomgång försökt hitta forskning som handlar om vilket stöd skolkuratorer
erbjuder barn som har blivit eller blir utsatta för barnmisshandel. Resultatet av sökningen var att det
inte finns så mycket forskning om det och att stödet som erbjuds varierar från skola till skola. Vi
hittade däremot Eriksson, Bruno & Näsman (2013) som beskriver en insatstrappa med åtminstone fyra
olika nivåer av stöd till barn som upplever våld. Denna insatstrappa tänkte vi går att koppla till stöd
inom skolans arena och vi ska utifrån detta presentera den i korthet.
Längst ner hittar vi första nivån som riktar sig till alla våldsutsatta barn (Eriksson, Bruno &
Näsman, 2013). Denna nivå inrymmer att instanser, som exempelvis skolor, har strukturer för att
upptäcka dessa barn, samt att vuxna skall bekräfta barnens upplevelse av våld (a.a.). När det handlar
om att upptäcka våld kan vi se att barn som upplever våld i hemmet kan utveckla vissa symtom och
uppvisa olika typer av tecken. I vår litteraturgenomgång lyfter ett flertal av källorna fram vikten av att
skolpersonal har kunskap om tecken och symtom för att upptäcka och möta barnen (jämför Jernbro,
2015; Minard, 1993). Tecken och symtom som visats vanliga vid barnmisshandel är depression,
sömnlöshet, empatisk oförståelse, PTSD, svårigheter med sociala interpersonella situationer,
tillitsproblematik, hyperaktivitet i sin vardag, aggressionsutbrott utan specifika anledningar samt
uppvisar ökat kontrollbehov, men även ökat behov av trygghet (Abromaitien & Liaudinskien, 2004;
Thompson & Trice-Black, 2012). Denna första nivå med upptäckt och bekräftelse behöver alla barn
som upplever våld (Eriksson, Bruno & Näsman, 2013).
Andra nivån innefattar skydd (Eriksson, Bruno & Näsman, 2013). Alla barn som upplever våld är
inte i behov av direkt skydd för att de exempelvis inte längre bor med våldsutövaren. Nivån kräver
dock någon slags individuell utredning för att se i vilket behov barnet är av skydd. Det kan vara att
barnen behöver olika nivåer av skydd vilket måste undersökas (a.a.). I Sverige har skolor, som vi
tidigare nämnt, en anmälningsplikt till socialtjänsten om det finns misstankar om att ett barn far illa
(Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Sedan är det socialtjänstens uppgift att utreda barnets behov av
skydd och stöd (a.a.). Sorbring & Bolin (2016) lyfter emellertid fram att det finns vissa svårigheter
kopplat till skolornas skyldighet. Det kan handla om att skolpersonalen har svårt att identifiera vilka
barn som inkluderas i lagen på grund av att det inte finns en beskrivning av vad det innebär att fara
illa. Även skolpersonalens egen syn på vad som är en okej uppfostransstil, deras tilltro till
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socialtjänsten, eller en rädsla att förstöra relationen till barnets föräldrar kan ha påverkan på om de gör
en anmälan eller inte (a.a.).
Den tredje nivån handlar om att ge de barn som är i behov av det, stöd som är utformat efter
målgruppen (Eriksson, Bruno & Näsman, 2013). Vilken typ av stöd detta är kan variera och ske både
individuellt och i grupp. Det kan exempelvis handla om krishantering eller att hantera känslor av skuld
och skam. Gemensamt för stödet är att förebygga att barnen på grund av deras upplevelser ska få
problem både i nuet och i framtiden. Alla barn som upplever våld är inte i behov av detta tredje steg
utan för vissa räcker det att bli upptäckta, bekräftade och eventuellt skyddade. Med detta i åtanke är
det viktigt att kunna identifiera varje barns individuella behov (a.a.).
Fjärde nivån riktar sig till de barn som behöver mer stöd än det som erbjuds inom föregående nivå
(Eriksson, Bruno & Näsman, 2013). Det kan vara de barn som exempelvis har fått posttraumatisk
stressyndrom. Barnen har här utvecklat sådana behov som i de allra flesta fall kräver en mer
specialistkompetens. De barn som behöver denna specialistvård utgör en mindre grupp än de som
behöver stödet i nivå tre (a.a.).
3.3.4 Exempel på projekt i skolan

I vår litteraturgenomgång hittade vi två projekt inom skolan där vi kunde se att projekten åtminstone
kommer upp till den tredje nivån av insatstrappan. Projekten/metoderna presenteras här nedan.
Under 2011 skedde det i Sverige en satsning där Folkhälsomyndigheten genomförde ett projekt så
kallat Team Agera (Sorbring & Bolin, 2016). Projektet genomfördes i Grästorps kommun där totalt tre
skolor införde arbetssättet i sin elevhälsa. Projektets syfte var att hitta och öka stödet till barn som
bland annat upplever våld inom familjen genom olika typer av insatser socialtjänsten vanligtvis
erbjudit. Insatserna som erbjöds var dels ett program på tio veckor med impulskontrollhantering, dels
kuratorsstöd men även andra metoder där bland annat föräldrautbildning förekom. Team Agera sågs
som en möjlighet att utöka socialtjänstens arbete då skolan är en plats som eleverna dagligen kommer
till, och därmed kan göra det lättare att upptäcka och hjälpa barnen. Projektet har vartefter utvecklats
och under år 2013-2014 genomfördes en studie med både barn, föräldrar och professionella för att se
huruvida det uppnått sitt syfte. Barnen såg det framför allt som positivt att medarbetarna i Team Agera
hela tiden fanns i dess miljö och etablerade kontakt med eleverna eftersom de då upplevde större tillit
och vågade söka stöd. Det bidrog även till minskad stigmatisering av stöd och hjälp vilket resulterade i
att eleverna inte kände samma skam att gå fram till dem inför andra, som de annars kanske hade känt.
Något annat som uppskattades var Team Ageras tillgänglighet, det vill säga där eleverna kunde nå ut
till arbetsteamet på olika forum de känner sig bekanta med, så som Facebook. Det blev på det här
sättet mer naturligt för dem att våga söka hjälp (a.a.).
Utöver Team Ageras närvaro hade dess insatser olika konsekvenser. Dels upplevde majoriteten av
barnen ökad koncentrationsförmåga och därmed bättre resultat då fokus inte längre låg på problemen
hemma utan på det faktiska skolarbetet (Sorbring & Bolin, 2016). Dels kunde barnen på det här sättet
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öppna upp sig och berätta vad de gått igenom och därmed öka sin sociala förmåga. Barnen har även
via känslo-/impulshantering börjat reflektera över sina relationer men även lärt sig hur de ska hantera
olika typer av beteenden, både i skolan men även hemma och på så sätt skapat en bättre miljö.
Gällande föräldrautbildningen var resultatet positivt. Snabb respons och hanteringshjälp från Team
Agera underlättade konflikter i hemmet och förbättrade livssituationen även om vissa hade svårt att
komma hemifrån för att ta sig till utbildningen. Utifrån de professionellas synvinkel, alltså
skolmedarbetare, socialtjänstpersonal och elevhälsan, har de en positiv erfarenhet av Team Agera då
det ökat kompetensen av att uppmärksamma barn som lever i svåra hemförhållanden men samtidigt
underlättat socialtjänstens arbete samt utökat skolpersonalens möjligheter till förebyggande arbete.
Istället för att enbart ha cirka en kurator till alla elever där de mest akuta fick hjälp, kunde nu arbetet
vidgas och även hjälpa de "mindre" akuta (a.a.).
Internationellt har vi hittat amerikanska School-Based Group Interventions, vilket har visat sig vara
en effektiv metod vid våld i hemmet och som baseras utifrån evidensbaserade praktiker (Thompson &
Trice-Black, 2012). Gruppinterventionen består av flera funktioner, en viktigt sådan är att eleverna i en
trygg och säker miljö med andra elever kan öka tilliten till andra vilket ofta brister vid våld i hemmet.
Interventionen går till på så sätt att professionella på skolan som arbetar med stödsamtal, exempelvis
kuratorer, går runt till klassrum i grundskolan och informerar om säkerhet och förebyggande arbete av
våldsutsatta elever. Utsatta elever får därefter träffa den professionella ensam för att se lämpligheten
att vara med i stödsamtalsgruppen. Gruppen erbjuds därefter av de professionella både strukturerade
och icke-strukturerade interventioner. I den strukturerade interventionen hjälper den professionelle
gruppen att tillsammans arbeta med barnens olika känslor och tankar (a.a.). Thompson och TriceBlack (2012) menar att för att kunna nå fram till känslor och tankar, samt hjälpa eleverna att hantera
det, används bland annat problemlösande rollspel, videor, berättelser etcetera. I den icke-strukturerade
interventionen används lekterapi, alltså en terapi som går ut på att den professionella använder sig av
lekar och leksaker då detta är ett naturligt sätt för barnet att kommunicera på. På det här viset kan
våldet som pågår i hemmet och vilka känslor som kopplas till det komma till uttryck, samt att tillslut
hitta en distans till dem. I lekterapin har professionella sett att leksaker som soldater och
boxningshandskar ofta ger uttryck för ilska exempelvis. Det enhetliga målet för gruppen är " … to
improve children’s emotional, behavioral, social, and academic development." (a.a., s. 237), där
delmålen är att ge verktyg till problemlösning, känsloidentifikation och uttryck, säkerhetsplanering,
minska barnets skuldbeläggande på sig själv, öka kunskap om våld samt förstärka dess
självuppfattning (a.a.).
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4. Teoretisk analysram
I detta fjärde kapitel presenteras de teorier vi använt oss av för att analysera det insamlade materialet.
Till att börja med presenterar vi i avsnitt 4.1 en beskrivning av vad professioner är och hur detta kan
ge sig uttryck inom det sociala arbetet. Denna studie har som syfte att undersöka vad skolkuratorer
anser är deras ansvarsområde, vilket gör frågan om profession ett relevant inslag att utgå från i
analysen. Kapitlet avslutas med avsnitt 4.2 vilket handlar om hur vi kan förstå barnmisshandel, vilket
vi genom studiens gång valt att kalla för en våldsteori. Då barnmisshandel är ett centralt tema under
studiens gång har vi velat ta med ett avsnitt om ämnet för att hjälpa oss förstå respondenternas svar,
denna teori kan därmed ses som en tilläggsteori.

4.1 Profession
I studien diskuterar vi skolkuratorer med utgångspunkt i ett professionsteoretiskt perspektiv. Vad är
egentligen en profession? Dellgran (2016) beskriver att för att på en teoretisk grund kunna bestämma
vilka yrkesgrupper som ska räknas som en profession betonas tre egenskaper vilka ska vara uppfyllda.
Första kännetecknet handlar om att yrkesgruppen ska utföra tjänster vilka grundar sig i vetenskapliga
kunskaper som införskaffats vid en specialiserad högskoleutbildning. För det andra har yrkesgruppen
tilldelats jurisdiktion att utföra specifika arbetsuppgifter. Yrkesområdet skyddas genom exempelvis
legitimation eller att professionen ansvarar själva för arbetsmetoder och kompetensutveckling. Tredje
kriteriet handlar om att yrkesgruppen har expertisen att i konkreta situationer tillämpa " … viss
generell och abstrakt kunskap" (a.a., s. 253).
Att få till en entydig definition av professioner är däremot inte det lättaste (Dellgran, 2016).
Professioner är ett resultat av komplexa processer vilka skiljer sig åt mellan tidsepoker, länder och
yrkesgrupper. För att göra ett försök till att förtydliga begreppet görs en skillnad mellan performativa
och organisatoriska aspekter. De organisatoriska aspekterna innefattar " … hur professioner är
organiserade som grupp och avgränsade vad gäller ansvarområden och arbetsuppgifter" (a.a., s. 254).
Performativa aspekter handlar om hur professionell kunskap formas och används, exempelvis hur den
professionella agerar vid genomförande av arbetet. Aspekten innefattar svårigheterna att standardisera
och skapa en rutin av arbetet, vilket i hög grad går att knyta an till socialt arbete. Konsekvenserna av
svårigheterna med att standardisera skapar ett krav på att de professionella har utrymme för
självständigt omdöme vilket kan tillförsäkra flexibilitet och anpassning till individuella situationer.
Diskretionen, eller handlingsutrymmet, utgör kärnan i professionellt arbete. Innebörden i diskretionen
är att exempelvis bedömningar samt val och genomförande av insatser grundar sig i individuella
tolkningar utifrån kunskap från utbildning och praktik. Självständigheten går inte att undvika men den
är också villkorad. Lagstiftning, yrkesgruppens normer och etiska regler är några sådana exempel som
styr arbetet. Det finns även en förutsättning för handlingsutrymmet som grundar sig i förtroendet i
professionellas etik, kunskap och förmåga att fatta beslut vilka är kloka, legitima och objektiva (a.a.).
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Vidare påverkas även professioners yrkesutövning utav styrningen i organisationerna de är
verksamma inom (Dellgran, 2016). Innebörden blir att socialt arbete präglas av en motsättning mellan
å ena sidan professionella intressen, normer och värderingar, och å andra sidan resursmässiga och
organisatoriska villkor samt byråkratisk rationalitet. Detta motsättningsförhållande kan beskrivas
genom begreppen organisatorisk och yrkesmässig professionalism. Den förstnämnda utgår från att det
finns en betoning på de värden, normer, kunskapsbehov, premierade beteenden och måttstockar vilka
definieras av organisationen. Detta innebär att den professionella rollen kan likställas med att göra det
organisationen stadgar. Yrkesmässig professionalism innebär däremot att utgångspunkten är den etik
och de kunskaper som respektive profession upprätthåller inom kollegial styrning. I praktiken
balanserar varje professionell yrkesutövare mellan organisatorisk och yrkesmässig professionalism
vilket i vissa situationer kan skapa konflikter mellan vad man skulle vilja göra och vad man måste
göra (a.a.).
Dellgran (2016) beskriver att det finns professionella projektet, vilket syftar till de strategier en
yrkesgrupp använder sig av för att influera deras relation till exempelvis andra professioner. Målet
med strategierna är bland annat att uppnå ett anseende, legitimitet och förtroende. I och med att alla
professioner är utsatta för förändringar vilka utmanar deras arbetsbetingelser, kunskapsområden och
organisatoriska ställning kan professionaliseringen även handla om att bevaka och behålla sina
positioner. Professionalisering syftar inte enbart till att stärka exempelvis yrkesgruppens kompetens
och status, utan det rör sig även om hur arbetsuppgifter tilldelas, avgränsas och fördelas mellan olika
professioner. För socionomer blir detta centralt i exempelvis skolan vilket är en organisation som
domineras av andra professionella grupper. Inom dessa organisationer kan socionomen vid flera
tillfällen finna sig i förhandlingar med chefer och kollegor om vem som har vilket ansvar och
uppgifter. Inom dessa arenor är språk och retorik av stor betydelse. Professioner utvecklar ett eget
begreppssystem, ett eget vokabulär samt språkliga konstruktioner av kollektiv självbild och
verklighetsbeskrivningar. Den interna terminologin är viktig för socialiseringen, sammanhållningen,
identiteten och kommunikationen inom yrkesgruppen, men har även avgränsande funktioner i relation
till andra professioner (a.a.). Gieryn (1983) har formulerat begreppet professionellt gränsarbete
(boundary work), vilket visar på de gränser professionella konstruerar med syftet att bland annat göra
anspråk på och skydda vissa arbetsuppgifter vilka skapar deras professionsidentitet. Gränsarbetet blir
framförallt tydligt i mötet mellan olika professioner där det bildas spänningsförhållanden (a.a.). Det är
med utgångspunkt i denna övergripande förståelsen av profession som vi formulerat de analysredskap
vi använder för att analysera hur skolkuratorerna ser på och avgränsar sitt ansvarsområde

4.2 Hur kan vi förstå barnmisshandel
Barnmisshandel är ett brett begrepp vilket kan skapa osäkerhet i och med att det saknas en allmängiltig
definition (Jernbro, 2015). En av de vanliga definitionerna som används i Sverige är Kommitteen mot
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Barnmisshandelns, vilken nämndes i bakgrunden (se 1.1). För att ge en förståelse för vad dessa olika
typer av misshandel innebär ges här en djupare inblick.
4.2.1 Barnmisshandelns olika former

Fysiskt våld innefattar att vuxna utför en handling vilket ger ett barn sjukdom, en skada på kroppen,
smärta eller försätter barnet i vanmakt eller liknande (SOU 2001:72). Alla former av kroppslig
bestraffning ingår i begreppet. Exempel på fysiskt våld kan vara att en vuxen slår, luggar, knuffar,
nyper, skakar, river, bränner, försöker kväva eller tvingar föremål i munnen på barnet. Det kan ske
både med eller utan tillhyggen. I ett flertal av sexuella övergrepp används fysiskt våld för att få barnet
i undergivenhet (a.a.).
Psykiskt våld innebär att ett barn systematiskt och ofta under en längre tid blir utsatt för
nedbrytande behandling, nedvärderande omdömen, eller avsiktligt känslomässig behandling, från en
vuxen (SOU 2001:72). Till psykiskt våld räknas exempelvis kritik, förlöjligande, orimligt hårda
bestraffningar, avvisande, nedvärdering, orimliga krav och en ständig vägran att lyssna på de
synpunkter barnet har. Med nedbrytande behandling menas bland annat att tvinga barnet att växa upp i
ett hem där hot om våld eller våld förekommer samt att bevittna våld mellan föräldrar. I samtliga
former av sexuella samt fysiska övergrepp ingår psykiskt våld (a.a.).
Sexuella övergrepp är en mycket allvarlig form av psykisk och fysisk misshandel (SOU 2001:72). I
detta ingår alla handlingar av sexuell karaktär som en vuxen påtvingar ett barn. Det finns en stor
variation av handlingar som ingår i begreppet men det kan handla om icke-fysiska handlingar vilka för
ett barn kan vara skrämmande och obehagliga, så som tittande på pornografisk video/bild eller verbala
sexuella anspelningar. Det kan även innebära fysisk kontakt som exempelvis sexuella smekningar
antingen på barnets könsorgan eller bröst, eller att tvinga barnet till onani på den vuxna. Slutligen kan
det även handla om fullbordade orala, anala eller vaginala samlag. Sexuella övergrepp mot barn
innefattar att handlingen utgår från den vuxnas behov. Vad det innebär är att det kränker barnets
integritet, att den vuxna utnyttjar den beroendeställning barnet står under samt att handlingen sker mot
barnets vilja, att barnet inte förstår, är mogen för eller kan ge samtycke till (a.a.).
Kränkningar, med en diffus gräns mot psykiskt våld, innefattar att en vuxen genom ord eller
handling utsätter ett barn för nedlåtande behandling eller angriper personligheten (SOU 2001:72).
Kränkningarna sker ofta under en längre period vilket äventyrar eller skadar barnets psykiska hälsa.
Exempel på kränkningar är att på ett nedvärderande vis uttala sig om barnets begåvning, språk eller
utseende, eller att förolämpa barnet inför andra vuxna eller vänner. Barnet utsätts alltid för
kränkningar vid sexuella övergrepp, psykiskt och fysiskt våld (a.a.).
Försummelse kan ske både fysiskt och psykiskt (SOU 2001:72). Med fysisk försummelse menas att
ett vuxen inte ger den fysiska omsorg ett barn behöver vilket skadar eller riskerar barnets fysiska hälsa
eller utveckling. Exempel på bristande omsorg rör områden så som kost, skydd och husrum, läkar- och
tandvård, hygien, samt möjlighet till sömn. Psykisk försummelse handlar om att en vuxen, genom att
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inte tillfredsställa barnets grundläggande behov, skadar eller riskerar barnets psykiska hälsa eller
utveckling. Detta kan handla om att den vuxna personen inte tillgodoser behovet av uppmärksamhet,
vägledning, stimulans, undervisning eller fostran. Hit räknas också att förbise barnets rättigheter (a.a.).
De fem olika typer av barnmisshandel sker ofta parallellt, det vill säga att ett barn utsätts för mer än
enbart en av dessa typer (Jernbro, 2015). Jernbro (2015) lyfter exempelvis fram att bevittna våld
mellan vuxna är en sådan del som ofta överlappar med andra typer av misshandel, framför allt fysisk
misshandel. Utifrån detta är det viktigt för professionella som möter denna målgrupp att vara
medvetna om att dessa barn kan vara utsatta för flera olika typer och därmed behöva stöd vilket tar
hänsyn till det (a.a.). Det är med utgångspunkt i den här breda definitionen av barnmisshandel och
kunskapen om hur olika våldsformer kan överlappa varandra som vi formulerat våra redskap.
Redskapen är till för att analysera skolkuratorers syn på vad barnmisshandel är för slags problem, och
deras ansvar i förhållande till det problemet.
4.2.2 Symtom och konsekvenser av våldets olika karaktär

De olika formerna av misshandel handlar inte enbart om omedelbara konsekvenser utan även om
konsekvenser i barnens liv framöver. De olika misshandelsformerna har delvis konsekvenser av
differentiell karaktär, men även av samma slag. Fysisk misshandel kan exempelvis ge blåmärken,
olika skelettskador och benbrott eller liknande (Brottsförebyggande rådet, 2000). Sexuell misshandel
kan orsaka blödningar i slida, ytliga skador i både ändtarm och svalg beroende på våldets karaktär,
sexuellt överförbara infektioner samt oönskade graviditeter (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.b).
Psykisk misshandel som genomsyrar alla former av misshandel innefattar då även flest konsekvenser
och kan kombineras med de fysiskt synliga skadorna som diskuterats ovan. Flertalet källor (jämför
Abromaitien & Liaudinskien, 2004; Brottsförebyggande rådet, 2000; Jernbro, 2015; Nationellt
Centrum för Kvinnofrid, u.å.b; Thompson & Trice-Black, 2012) lyfter bland annat fram
aggressionsproblematik, hyperaktivitet, kontrollbehov, depression, PTSD, ångest, skuld och skam,
sömnlöshet och magont.
Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting (2015), BUP, har formulerat riktlinjer
gällande bedömning och behandling, där de varnar för att diagnoser lätt kan överlappa varandra. De
menar exempelvis att barn som uppvisar irritabilitet och svårigheter att koncentrera sig kan misstas för
ADHD när de egentligen kanske lider av posttraumatiskt stressyndrom. Vidare menar de att
ångestliknande symtom kan misstas för ADHD, istället för den egentliga orsaken. BUP nämner långt
fler diagnoser än detta men tar ändå upp problematiken kring svårigheten att nå grunden av barnets
tecken och symtom (a.a.). Jernbro (2015) redovisar i sin doktorsavhandling barnens egna erfarenheter
där psykisk ohälsa var det absolut vanligaste. Barnen uttryckte ofta svåra minnen som sätter sina spår
psykiskt och socialt. Vidare beskrivs att barnen ofta tycker att psykisk misshandel är värre än fysisk.
Anledningen beror främst på att psykisk misshandel inte är synligt som fysisk, men kan även bero på
att exkludering, som i det här fallet kan utföras av föräldrarna, känns som fysisk smärta då den delen
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av hjärnan aktiveras och skickar ut signaler (Jernbro, 2015; Kross, Berman, Mischel, Smith & Wager,
2011). I rapporten från Brottsförebyggande rådet (2000) poängterar de även att barn som någon gång
upplevt övergrepp, har högre risk att i vuxen ålder själva begå övergrepp på andra.
.
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5. Resultat och analys
I detta femte kapitel beskrivs det resultat studien har visat. Inledningsvis ges en kort presentation av
respondenterna för att läsaren ska kunna få en känsla för de sju personer resultatet kommer ifrån.
Därefter presenteras resultatet uppdelat i tre avsnitt utifrån våra frågeställningar; 5.2 Skolkuratorers
kunskap och arbete, 5.3 Skolkuratorers generella ansvar, samt 5.4 Skolkuratorers ansvar gällande
barnmisshandel. För att få en röd tråd och göra det lättare för läsaren att följa med i texten har vi valt
att presentera frågeställningarna i följande ordning och inte som de är placerade i avsnitt 1.3. I
resultatet presenteras då respondenternas syn på kunskap, arbetsuppgifter samt de fem begreppspar vi
fått syn på genom vår teoretiska analysram (se kapitel 4). Analysen är således inbakad i resultatet
utifrån att vi med hjälp av teorierna har tolkat respondenternas berättelser och sett dessa
spänningsförhållanden som utgör begreppsparen. De begreppspar vi fått syn på är; (1) Strukturellt eller
individuellt fokus; (2) Barn- eller vuxenperspektiv; (3) Proaktivt eller reaktivt arbetssätt; (4) Generalist
eller specialist; (5) Uppdelad eller sammanhållen förståelse av barnmisshandel.

5.1 Presentation av respondenter
I denna studie har, som tidigare nämnts, intervjuer genomförts med sju respondenter. Eftersom både
respondenterna och deras skolor ska behandlas konfidentiellt har vi löpande genom texten valt att
ersätta namnen med en förkortning för intervjuperson och sedan ett nummer; IP1, IP2 och så vidare. I
studien representeras respondenterna av kvinnor med både socionom- och beteendevetenskaplig
utbildning. Respondenternas examensår sträcker sig från 1996-2014 där arbetslivserfarenhet av
socialtjänsten inom barn och ungdom finns hos vissa innan sin kuratorstjänst. Erfarenheten som
kurator på grundskola sträcker sig från ett halvår till tio år men där de flesta varit verksamma i tre år
eller mer.

5.2 Skolkuratorers kunskap och arbete
I detta avsnitt redovisas den empiri som kopplas till skolkuratorers arbete. Till att börja med diskuteras
respondenternas syn på kunskap samt deras syn på barnmisshandel utifrån en uppdelad eller
sammanhållen förståelse. Vi har här lagt på vår teoretiska förståelse om barnmisshandel (Jernbro,
2015; SOU 2001:72) för att placera in kuratorernas förståelse i antingen, vad vi benämner, uppdelad
eller sammanhållen förståelse. Med sammanhållen menar vi att respondenterna har inkluderat alla
våldsformer som SOU 2001:72 presenterat, där de inte gör en distinktion dem emellan vilket likställs
med uppdelad förståelse. Här nedan kommer därför respondenternas berättelser att förstås och delas in
utifrån det vi valt att benämna som våldsteori. För att även förstå och tolka respondenternas syn på
kunskap och utbildning har vi utgått från både våldsteori och professionsteori. Respondenternas
arbetsuppgifter, deras tankar kring stöd inom skolans arena, samt hur deras samarbete ser ut med övrig
personal presenteras därefter. Analysen av detta har genomförts med hjälp av de begrepp Dellgran
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(2016) beskriver, det vill säga jurisdiktion, diskretion, professionella projektet samt det Gieryn (1983)
benämner som professionellt gränsarbete. I resultatet kan vi se att skolkuratorernas tilldelade
jurisdiktion inte innefattar tydliga arbetsuppgifter, och därmed har respondenterna ett stort
handlingsutrymme/diskretion. Samtidigt har skolkuratorerna ett gränsarbete gentemot andra
professioner i skolan samt socionomer på socialtjänsten.

5.2.1 Allmän syn på kunskap och utbildning

Alla respondenter berättar att den största erfarenheten om barnmisshandel kommer utifrån erfarenhet
inom arbetet. Utifrån grundutbildningen anser varken de respondenter som har beteendevetenskapligeller socionomutbildning, att de fått kunskap kring barnmisshandel därifrån. En respondent beskriver
dock att hon fått lite kunskap från utbildningen men som inte kunde specificeras ytterligare.
Några uttrycker att en del av kunskapen, utöver erfarenhet, kommer från intern- och/eller
vidareutbildning. Två av dem har gått på internutbildning om hedersrelaterat våld och där den ena
även fått utbildning om sexuella övergrepp. IP4 har även vidareutbildat sig i kognitiv beteendeterapi
(KBT) som hon menar " … rustar en mer mot mötet med människor.". IP5 har också vidareutbildat sig
i KBT, men även salutogent förhållningssätt, Känsla av Sammanhang och psykodynamisk terapi. Hon
beskriver att hon använder och " … plockar in allt möjligt" utav dessa i mötet med elever. De som har
arbetat inom socialtjänsten beskriver det som att den största kunskapen kommer därifrån. En
respondent lyfter fram det metodstöd som finns på socialtjänsten, alltså möten där organisationer med
olika erfarenheter som exempelvis Maskrosbarn kommer och föreläser, vilket gör att kunskapen lättare
fastnar. De som inte upplever att kunskapen om barnmisshandel kommer från intern- och/eller
vidareutbildning på skolan uttrycker sig på olika sätt. En respondent vet exempelvis inte hur det ser ut
med utbildningar och anser att det var något rektorn får svara på. En annan anser att socialtjänsten
borde bjuda in skolkuratorer på utbildningar. IP1 anser att kunskap om barnmisshandel " … kommer
på köpet då man jobbar på skola.", vidare beskriver hon att personalen fick be om det ifall intresse
förelåg. IP1 ställer sig däremot frågandes till vad de i sådana fall skulle lära sig, om det var upptäckt
eller vad som sker efter upptäckten. IP5 har ytterligare ett synsätt,
För några år sen var MI jättepopulärt, det kanske det är fortfarande, men det var väldigt många som
skulle utbildas då och det är ju en speciell teknik eller vad man ska säga. Och det finns en massa bra
saker där men… men… det liksom, att sitta och göra det är ett absurdum för mig, tycker jag, att då, då
går metoden framför personen. För mig är personen viktigare … (IP5)

Rent kunskapsmässigt upplever sig alla ha mer eller mindre kunskap om barnmisshandel, däremot
varierar den. De flesta är dock eniga om att det kan bli bättre, " … man kan ju aldrig vara för påläst ….
" (IP7), " … det går väl alltid att lära sig mer och bli bättre på att kanske fånga upp, att se bättre
signaler eller så." (IP4), men även lära sig mer gällande bemötandet. Det finns även en variation i vad
respondenterna har för kunskap, en beskriver kunskapen som allmän, så som att barn alltid skyddar
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sina föräldrar in i det sista, svårigheterna att nå fram till barn som far illa i hemmet, men även utifrån
mötet med barnen. IP7 poängterar exempelvis "… riskgrupper, vad våldet gör med barnen, hur det
påverkar och hur man upptäcker.". Det finns även flera sätt att hitta de här barnen där respondenterna
ser olika på saken, å ena sidan är det viktigt att ha kunskap om hur de frågar barnen kring misshandel,
exempelvis frekvens, hur misshandeln sker, om det är med tillhygge, öppen hand eller knuten hand
och när det skedde senast. Å andra sidan är strukturerna viktig kunskap att besitta för att barn ska våga
berätta, där IP2 menar att genom att ha generell kunskap om barn och dess beteende kan de se när
eleverna inte följer sitt normala mönster.
För att utveckla kunskapen läser flertalet respondenter både forskning och facklitteratur. Ett
återkommande tema är dock att det råder tidsbrist för att hinna både leta och läsa forskning samt
litteratur. För att ändå hålla sig någorlunda uppdaterad läser flertalet respondenter forskning och
rapporter som samordnaren i kommunen skickar ut. En respondent har önskemål att kunna avsätta två
timmar i veckan under arbetstid till läsning då hon ser det som viktigt och är nyfiken av naturen. Vissa
försöker hitta strategier för att åtminstone komma i kontakt med forskning på något vis, det kan dels
handla om att läsa under elevernas lov och då mer generellt om barnproblematik, dels kan det vara att
använda sig av UMO:s hemsida (http://www.umo.se/). I övrigt finns det ändå några respondenter som
kan avsätta tid. På en skola läser hela elevhälsoteamet samma facklitteratur, som kan handla om
exempelvis diagnoser, sorg, oro eller rädsla, för att därefter diskutera facklitteraturen utifrån sin egen
profession. Det finns nätverksträffar och frågeseminarier som dock inte inriktas på barnmisshandel,
sen finns det även som IP2 uttrycker det, "gratisgrejer" man kan gå på. Alla respondenter är dock inte
helt eniga om att forskning och facklitteratur är viktigt att läsa in sig på. IP4 beskriver att hennes
"viktigaste uppgift" är att informera andra myndigheter och att hon då behöver uppdateras om
lagförändringar. Vidare beskriver hon att " … det är ju inte vi som ska utreda deras hemsituation utan
det är andra som ska göra.", och att hon därför inte behöver läsa på om något annat än lagen.
Sammanfattningsvis när det gäller kunskap är respondenternas svar relativt samstämmiga och det
finns inte så stor variation i materialet. Det är i synnerhet enbart en respondent som i princip talar om
vidareutbildning angående psykologiska och sociala frågor som onödiga. Det denna respondent
däremot anser är viktigt är att ha kunskap om det juridiska och eventuella ändringar där.
5.2.2 Syn på barnmisshandel

Även om det inte finns så stor variation i synen på kunskap och vidareutbildning mer allmänt, kan vi
urskilja olika syn på barnmisshandel. Vid intervjuerna ställdes frågan om vad skolkuratorerna tänker
på när de hör ordet barnmisshandel. Här delas respondenternas utsagor in i det vi kallar för uppdelad
och sammanhållen förståelse. Med uppdelad syftar vi till de som utesluter vissa former av misshandel
eller gör en distinktion dem emellan. Med sammanhållen syftar vi till de som inkluderar de olika
formerna av misshandel. Utifrån intervjuerna syns det att de ofta har en uppdelad förståelse då flera
enbart pratar om psykisk och fysisk misshandel. Något annat som dyker upp i flera av intervjuerna är
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att en distinktion dras mellan sexuella övergrepp och barnmisshandel. IP4 nämner exempelvis " … och
när det gäller våld, nu har inte ni med det sexuella övergrepp, men då är det ju omedelbart att göra en
orosanmälan.". Utöver att IP4 gör distinktionen mellan våld och sexuella övergrepp, påpekar hon även
att det finns en skillnad i arbetet med orosanmälningar. IP4 har även motsägelsefulla argument, dels
beskriver hon att barnmisshandel är i " … någon mån alla övergrepp mot barn där de känner sig
kränkta i sin integritet.", för att senare i intervjun som i citatet ovan, skilja på sexuella övergrepp och
misshandel. Även andra respondenter gör en distinktion mellan sexuella övergrepp och våld, samtidigt
som de har motsägelsefulla argument som att barnmisshandel är någon som " … orsakar skada,
sjukdom eller smärta på ett barn. Och det kan vara liksom olika former av våld." (IP7). Det
återkommer inte enbart distinktioner mellan sexuella övergrepp och barnmisshandel utan även om
hedersrelaterat våld, aga och barnmisshandel. IP6 beskriver exempelvis att det är " … många fall med
kanske mer aga än misshandel … ", och att vissa socialtjänster då anser att åtgärder borde ske på
skolan i första hand. Ett återkommande tema är att flera respondenter möter föräldrar som ser det som
uppfostringsaga, där de är hjälpsökande för att de inte kan några andra uppfostringstekniker. Flera
respondenter har även varit på internutbildningar om sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld, men
samtliga poängterar att det inte har med barnmisshandel att göra. Några av respondenterna har dock en
mer sammanhållen förståelse av barnmisshandel där de räknar in psykiskt och fysiskt, liksom sexuellt.
IP5 uttrycker exempelvis att de i utbildningen pratade om fysisk och psykisk misshandel men inte "…
de andra dimensionerna" som kan vara mer dolda.
Vid en vidare fördjupning är flera eniga om att den första tanken hamnar på blåmärken och fysisk
misshandel då det är synligt. I samband med detta nämns luggning, knuffning och tillhygge som
exempel på hur misshandel kan te sig. IP2 utvecklar barnmisshandel genom att det inte är " … enbart
slag, kan vara duscha dem kallt, stänger in i garderober, får ingen mat.". Flera menar då att det kan
finnas ett stort mörkertal kring psykisk misshandel. IP3 nämner bland annat att kommentarer som " …
att man är värdelös, inte duger nånting till, att man är skitdålig, till som jag känner i alla fall när elever
har extremt …. höga krav på sig hemifrån.", är en form av misshandel då det inte faller inom ramen
för det normala. Andra konkretiserade psykisk misshandel till att eleverna kan behandlas som slavar
och betjänter. Även om beskrivningarna varierar är de inte helt olika, däremot är det en beskrivning
som sticker ut där respondenten tar upp komplexiteten i begreppet barnmisshandel,
Men det är ju tyvärr så i en ganska stor utsträckning i skolan tycker jag, att när barn beter sig på ett visst
sätt så pratar man om deras beteende som att det är liksom en isolerad händelse eller så är det liksom
neuropsykologiska funktionshinder som man inriktar sig på. Där jag tänker att det finns en massa andra
faktorer som kan göra att man beter sig på ett visst sätt. (IP5)

Utöver hur respondenterna personligen kopplar sina kunskaper och erfarenheter till barnmisshandel
vill vi veta om och hur samtalen ser ut kring detta i deras arbetsgrupper. Svaren är att det är
främmande för samtliga respondenter att prata om barnmisshandel inom personalgruppen. Det finns
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dock variation i respondenternas argument till varför det ser ut så. En respondent tar upp att de på en
annan skola hade ett stort antal elever utsatta för barnmisshandel men att det här ser annorlunda ut och
inte behövs på samma sätt. En annan poängterar att tidsbristen tar över. Vissa uttrycker att ansvaret för
att prata om barnmisshandel ligger mer på andra. En kurator säger exempelvis att det ligger på
"staden" att välja fokusområden skolan ska diskutera, där barnmisshandel aldrig varit ett av dem. På
vissa skolor har det funnits tidigare men som sedan tagits bort på grund av just tidsbrist.
5.2.3 Arbetsuppgifter

Samtliga av respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter olika. Många beskriver även att det finns en
avsaknad av tydliga arbetsbeskrivningar,
… jag har ingen arbetsbeskrivning, jag vet att det är många som efterfrågar det för att man kan få in
ganska mycket i, liksom många försöker lägga över ganska mycket arbetsuppgifter på kuratorn som
egentligen inte är kuratorns uppgift. (IP7)

Eftersom arbetsbeskrivningen för många är så bred varierar respondenternas arbete, och de får i olika
mån själva avgöra vad de tycker är viktigt att arbeta med. IP4 berättar att rektorn har vissa uttalade
arbetsuppgifter men " … det är ju inte tillräckligt specificerat så det går att tolka och lägga in och…
göra det lite som det blir.". Bland annat IP2 poängterar att det är skolsköterskorna som har tydligast
uppdrag i skolan eftersom det är lagstadgat och de kan förlora legitimationen " … medan vi andra...
vi... jag kan va... hoppa in och vara både lärare, uppfostrare och styra upp bråk och... man ska ….
liksom vara överallt.". Vidare finns det även respondenter som beskriver att ett problem är att
pedagoger och annan personal har olika syn på vad deras egna uppgifter är, men också kuratorns
uppgifter när det handlar om våld. Vad respondenterna anser om att arbetsuppgifterna inte är styrda
varierar. De flesta anser åtminstone i någon grad att det är skönt eftersom arbetet blir så fritt att forma
själv. Nackdelar som lyfts är bland annat att de har svårt att hinna med allt utifrån att de ska göra så
mycket.
För att försöka sammanfatta respondenternas arbetsuppgifter handlar det om allt från individuella
samtal, konflikthantering, arbete i klasser, skriva orosanmälningar, hantera frånvaro, incidentrapporter,
diverse olika samverkansgrupper, till att vara rastvakt. Exempelvis berättar IP6 att hon arbetar aktivt i
ett antikränkningsteam med personal från olika arbetslag, som är ett förebyggande arbete där
personalen får utbilda sig om vad kränkningar är och hur de ska upptäcka det. IP6 säger att denna
kunskap sprider sig vidare i organisationen och att de kan samtala kring ämnet. Gemensamt är att alla
respondenter ingår i elevhälsoteamet och därmed har vissa arbetsuppgifter kopplat till det, så som
olika möten.
De flesta respondenter beskriver att de inte använder någon särskild metod i deras arbete utan de
blandar lite olika metoder, exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande Samtal (MI).
Många respondenter framhåller den "beprövade erfarenheten" som det de lutar sig mot mest. IP5 säger
" … jag har nog ganska enkla grundvärden på något sätt. Att man ska känna sig sedd och lyssnad på.
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Och att man ska få hjälp att, det man är med om, begripligt. På något vis.". Den respondent som
framför allt sticker ut angående metoder är IP3 som arbetar med Collaborative Problem Solving
(CPS). IP3 beskriver fokuset med CPS som att " … de problemskapande beteendet är ingenting man
samtalar om i samtalen med eleverna, utan man pratar istället om …. önskade beteenden.". Hon
poängterar att hon tycker metoden fungerar bra i stödsamtal med eleven utifrån att,
… överhuvud taget att prata om... liksom vad det är som gör att saker och ting blir svårt eller omöjligt
eller istället för att prata om det svåra eller omöjliga tycker jag har en väldigt bra liksom
genomslagskraft med elever som ofta är vana vid att få skäll, som ofta är vana vid att bli ifrågasatta
(IP3)

En del i hennes arbete med CPS är att sprida metoden till övrig personal inom skolan. Några
respondenter beskriver även att de i sitt arbete använder sig av olika arbets-/kreativa metoder i mötet
med barnen så som att rita, göra nätverkskartor, använda sig av gubbar, bildverktyg och känslokort.
5.2.4 Stöd eller behandling inom skolans arena
Jag ska se till så att barnen når målen. Alltså det är min... det är mitt huvuduppdrag … (IP2)

Respondenterna har lite olika syn på huruvida de ska erbjuda enskilda samtal till eleven eller inte.
Vissa av respondenterna har enskilda samtal med elever, andra försöker dra ner på samtalen, och vissa
har inget alls. Det råder dock en ganska enad mening om att dessa enskilda samtal inte ska vara någon
långvarig kontakt och att det ska vara stödsamtal och inte behandling,
Men sen är det ju vissa som behöver en längre kontakt. Men det är, viktiga är att vi inte ska jobba med
behandling. Alltså det är ju det som är skillnaden också, vi ska jobba med stödjande samtal men har
man en destruktiv hemmiljö eller vad man ska säga, fast det inte är så illa att det är fog för anmälan
eller placering då... då kan man ju behöva någon vuxen. Och många gånger kan det ju vara läraren.
(IP5)

Just när det handlar om barnmisshandel har respondenterna en syn av att det, beroende på
omfattningen, ligger utanför skolans område och att " … de barnen behöver en annan typ av hjälp … "
(IP5). En respondent betonar att vuxna ibland anser att alla barn ska skickas till kuratorn men att det
kanske inte alltid är det bästa. IP4 säger att när det handlar om barnmisshandel är det socialtjänsten
och polisens uppdrag att utreda och att hon då inte bör " … prata för mycket med de [eleverna] om vad
de har varit med om, för att det kommer eventuellt förstöra när de ska berätta för andra myndigheter
som behöver informationen bättre och kan agera mer på informationen.". Efter utredningen och om
barnen blir kvar i skolan lyfter däremot IP4 fram att skolkuratorn kan vara en bra ventil att prata med.
Vissa respondenter erbjuder ett antal stödsamtal, och om dessa inte räcker så anser en respondent att
det behövs en annan typ av hjälp, som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin. IP2 argumenterar att
" … jag har varken utbildning eller.. det här är inte rätt ställe att sitta och behandla trauman. Det här är
inte en behandlingsenhet.". Vissa respondenter drar även kopplingen till att skolan ska vara en frizon
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där barnen inte ska behöva tänka på sin hemsituation och utifrån detta har de inte stödsamtal med
eleven efter att en orosanmälan skickats. Se mer om detta under avsnitt 5.4.3.
5.2.5 Samarbete med annan personal på skolan

Respondenterna beskriver att samarbetet med den övriga personalen på skolorna fungerar
huvudsakligen bra. Överlag består detta samarbete av att exempelvis lärare och fritidspersonal, som
oftast möter barnen, ska föra vidare misstankar om att ett barn far illa till kuratorn eller elevhälsan.
Flera beskriver exempelvis hur lärarna är bra på att gå till kuratorn och "bolla" hur de ska gå vidare om
det finns en misstanke om våld: " … i de flesta fallen tycker jag att de har gått till mig och så bollar vi
då hur.. hur ska de fråga vidare, vilket sammanhang … " (IP6). Flera respondenter uttrycker även att
pedagogerna känner att det är skönt att det finns någon som kan stötta dem, och ge råd kring svåra
ämnen så som barnmisshandel.
Det största problem våra respondenter beskriver är att de och lärarna har olika syn på eleverna och
deras situation. IP3 ger ett exempel,
Jag kan ibland känna att vuxna kan ha svårt att tro på barn. Att … 'ah.. det är inte så farligt och lite så'
…. Den känslan kan jag ha liksom generellt, därför ser jag det som mitt yttersta …. uppdrag att tro på
vad de säger. Vilket så klart kan krocka lite med liksom andra professioner i skolan för att lärare har
kanske inte riktigt den... den synen alltid på elever, men det handlar ju också om att vi jobbar med helt
olika saker. Bara för att en elev ljuger om …. att de har ju inte gjort läxan eller att de har glömt den
eller att de är struliga i övrigt, så innebär inte det att de ljuger om att de blir slagna hemma. (IP3)

Hon beskriver att det kan bli en besvärlig kultur att jobba i, och att det ibland kan kännas som " … att
man jobbar i motvind … ". Däremot betonar hon att det är hon som gör bedömningen om en
orosanmälan ska göras, och inte lärarna. Även IP7 framhåller att hon och lärarna kan ha olika syn och
kunskap om barnmisshandel och att det kan påverka,
Sen vet jag inte om, hur det sker på golvet, om de [lärarna] gör mer egna bedömningar 'det här verkar
inte så farligt', eller jag vet inte om de liksom drar egna gränser för vad som är sant och inte sant, eller
om de utreder för att kolla liksom 'nej det där verkar bara vara något som han eller hon bara sa', så. Jag
vet inte det. Faktiskt. (IP7)

IP6 betonar att det finns ett fokus på utbildning och specialpedagogik i skolan och att annat ofta glöms
bort. Hon ser därför att ett av hennes stora uppdrag i skolan är att "… gå tillbaka till systemteorin, att
det nog inte finns ett svar till det här beteendet eller varför man mår dåligt, utan det kan finnas så
många olika. Man får titta på flera nivåer … ".

5.3 Skolkuratorers generella ansvar
När det handlar om skolkuratorers generella ansvar, och vad deras arbete framför allt fokuserar på har
vi hittat några olika återkommande teman. Främst har vi sett att respondenterna i olika grad fokuserar
på att arbeta mer strukturellt alternativt mer individuellt. Med strukturellt menar vi att skolkuratorerna
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arbetar mer övergripande och förebyggande i klasser eller med personal i skolan. Det kan handla om
att de har ett ansvar att informera elever om deras rättigheter eller att en stor del av deras ansvar
handlar om att stötta lärare i deras arbete med elever. De respondenter som har ett mer individuellt
fokus stöttar mer enskilda elever, framför allt genom individuella stödsamtal. Viktigt att tillägga är att
alla respondenter har olika typer av möten och samverkansgrupper som sker på en mer övergripande
nivå, vilka vi inte gått in på i någon fördjupad form. Som tidigare avsnitt (5.2) har vi här tolkat
resultatet utifrån professionsteorin för att begripliggöra skolkuratorernas diskretion samt expertis
(Dellgran, 2016) och hur det skiljer sig åt beroende på vilken skola de befinner sig i, samt urskilja
deras arbetssätt i de olika kategorierna.
Förutom ett mer strukturellt eller individuellt fokus har vi även uppmärksammat att de olika
respondenternas ansvar och arbete präglas mer eller mindre av ett barnperspektiv. Dels kan det
förklaras utifrån det Dellgran (2016) benämner som jurisdiktion, där de har uttalade uppgifter som att
alltid se till barnens bästa. Dels våldsteorin där vi genom den kan se huruvida kuratorerna har en
enhetlig förståelse och utgår från barnens berättelser, eller om de intar en mer vuxen- och
föräldraperspektiv där det går före den förståelse de har kring barnmisshandelns olika former och vilka
konsekvenser de kan få.
5.3.1 Strukturellt fokus
Vi jobbar mycket med strukturer på den här skolan, så jag har inte jättemycket individuella samtal. Och
jag tycker att vi är bra, och jag är bra på att ta fram strukturer för att barn ska våga berätta. (IP2)

Ett återkommande svar på frågan om vilket ansvar skolkuratorerna har i skolan handlar om att stötta
lärare. Flera respondenter lyfter fram detta som deras främsta ansvar. IP2 beskriver det som att " …
mitt jobb är att hjälpa lärarna att hjälpa barnen att må bra.". Ansvaret att skriva orosanmälningar i
skolan ligger som arbetsuppgift hos de flesta respondenter. IP1 berättar att hennes roll utifrån detta blir
att styra hur processen ska gå tillväga från och med att det finns en misstanke till och med att en
orosanmälan upprättas. IP1 beskriver att hennes uppgift är att känna av läget, vad har skolan fått för
information? Ska hon prata med barnet? Prata med föräldrarna? Och så vidare. Hon säger att hennes
ansvar är att stötta pedagogerna utifrån att deras utbildning inte har samma fokus som den utbildning
kuratorer har. Även IP5 berättar att hon vägleder pedagogerna runt hur de ska göra och tänka vid
misstanke om att barn far illa. Vidare säger hon att hon hjälper till och har svåra samtal med både
eleverna och dess föräldrar. IP6 framhåller att det viktigaste ansvaret hon har är " … att informera
personalen att våga anmäla och uppmärksamma.". Hon berättar att det kan vara personal som tycker
att det är läskigt att prata om våld men även att de är rädda för att förstöra den relation som finns till
elevens föräldrar. Utifrån detta säger IP6 att " … det absolut viktigaste tycker jag är att stärka ….
personalen i att se och höra och våga anmäla.". IP6 berättar att det är hon som gör alla
orosanmälningar men att hon varje terminsstart går runt och pratar om anmälningsplikt, framför allt
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kring misshandel och vilka frågor man ska ställa. Förutom dessa ovannämnda exempel på sätt att
stötta lärare så ingår alla respondenter i Elevhälsoteamet där elevvårdsärenden lyfts och pedagoger kan
få stöttning.
En annan del i det strukturella arbetet handlar om att respondenterna har som uppgift att vara ute i
klasser och prata om olika ämnen. IP1 berättar att hon jobbar förebyggande med något de kallar
värdegrundsarbete i alla klasser. Detta innebär att hon är inne i varje klass och pratar om exempelvis
hot, våld eller jämställdhet. Hon säger att hon förutom det allmänna värdegrundsarbetet även har
behovsanpassat arbete i klassen. Även andra respondenter berättar om deras arbete i klasser, det kan
handla om allt från samarbets- och värderingsövningar till samtal om barnens rättigheter och religion.
Ett återkommande material skolkuratorerna berättar att de jobbar efter är Rädda Barnens Stopp min
kropp vilket handlar om hur vuxna pratar med barn om kroppen och sexuella övergrepp. IP2 säger att
de arbetar in strukturer där de varje termin pratar med alla elever om detta. Inför detta berättar IP2 att
de fick tänka till om hur de skulle lägga upp arbetet så att det skedde på bästa möjliga sätt. IP2 säger "
… jag går ut till klassen innan de har sitt hälsobesök hos skolsköterskan. För då tänker vi att där ….
ställer de också frågor om utsatthet …. och då kan hon fånga upp eventuella tankar som jag har väckt
när jag har gått runt.". IP2 framför även att de arbetar med Liten, en bok av Stina Wirsén som handlar
om utsatthet i hemmiljön. Hon berättar att lärare i förskoleklass upp till årskurs tre läser denna bok, för
att sedan ha diskussioner med klassen. Under denna tid sitter även kuratorn med som stöd. IP2
beskriver att hon tycker det fungerar bra och att detta är ett sådant tillfälle då eleverna berättar om
deras situation. Mycket kring det arbete IP2 gör, handlar om att skapa tillfällen där eleverna kan
berätta.
För att barnen ska berätta självmant lyfter dock samtliga respondenter fram att mycket handlar om
att eleverna ska känna sig nära och har något slags förtroende för en vuxen i skolan. Oftast handlar det
om en lärare eller fritidspedagog som möter barnet regelbundet. Några av respondenterna framhåller
att deras skolor arbetar för att eleverna ska ha åtminstone en, vad de kallar, förtroendefull relation i
skolan. IP5 berättar att arbetslagen går igenom varje enskild elev för att se om det finns en sådan
relation. IP2 poängterar att det är exempelvis lärare och fritidspersonal som är närmast eleverna och att
det då är dessa elever berättar för. Hon säger att skolan " … försöker få in tillfällen där vi ser alla barn
och de har liksom chans att berätta om det är någonting de är utsatta för.". Skolan har därför en
struktur så detta kan ske, att det ska finnas kunskap att fånga upp eleverna, samt att hon som kurator
kan gå in och hjälpa till vid jobbiga samtal. IP2 säger att olika lärare är olika bra på att skapa en sådan
relation men ger som exempel en lärare som är " … väldigt bra på att få dem att berätta, så förra
veckan gjorde jag tre orosanmälningar i hennes klass på våld.". Andra respondenter pekar också på
vikten av att skapa en relation till barnen, även om de inte benämner den som en "förtroendefull
relation". En respondent berättar att skolan varje år har en dag i årskurs sju där tanken är att fokuset
ska vara att lära känna varandra, och där även hon är med. Hon menar att ju synligare man är desto
tryggare blir eleverna att komma och berätta. IP4 framhåller att det även behöver finnas en trygghet
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med pedagogerna, och att alla i skolan behöver ha " … ett ansvar …. , en slags allmän kunskap och
sedan bolla vidare. Men att …. alla inte kan luta sig tillbaka och tänka att någon annan ska göra det.".
Hon lyfter fram att det inte fungerar att enbart ha en expert som "ska sköta allt".
5.3.2 Individuellt fokus

Respondenterna har i varierande utsträckning enskilda samtal med elever. Eftersom tiden inte alltid
räcker till har respondenterna valt att fokusera sitt arbete på olika saker. IP1 pekar på en svårighet med
att ha kuratorssamtal med yngre barn, nämligen att föräldrarna måste ge sitt godkännande. Det blir
därför svårt att få till samtal om ämnen så som barnmisshandel. IP6 beskriver att hon har korta samtal
med enskilda elever, enskilda föräldrar eller tillsammans med personal. Hon säger att det handlar om
att göra "good enough". Även andra respondenter berättar att de mer har individuella samtal än att gå
ut i klasser i helhet samt skapa strukturer.
IP7 berättar att en del av hennes ansvar är att " … kunna …. samtala med barn om det
[barnmisshandel] utan och avdramatisera det så... så man visar att man tar det på allvar.". Hon berättar
att en del av hennes arbete är att ha enskilda samtal, både motiverande och stödjande. Även IP3 säger
att hon har kuratorssamtal med elever. IP3 berättar att de flesta elever som hon haft i stödsamtal och
där det framkommit barnmisshandel, har kommit till henne av helt andra anledningar. I och med att
det successivt bildas ett förtroende börjar barnen berätta. Under samtalen lyfter hon fram att det är
viktigt som vuxen att våga ta emot svar på frågor.
Jag tror att det är jätteviktigt att fråga dem om de där jättesvåra frågorna.. tror jag.. även om det är
jobbigt för en själv och det är så klart jobbigt för eleven. Och där behöver man som vuxen ta ansvar
över det. (IP3)

IP3 berättar att när hon får vetskap om att det finns misstanke om våld brukar hon ta in barnet i samtal
och ställa dessa svåra frågor om exempelvis barnet är utsatt för våld.
IP4 uttrycker vikten av att fånga upp barnen efter att en orosanmälan skickats. Hon säger att hennes
uppgift i första hand är att föra vidare information till socialtjänsten om det finns misstanke om våld i
hemmet, men även att om barnet kommer tillbaka till skolan kan " … kurator på skolan vara en bra
ventil att prata med om de inte har någon annan.". Hon säger att hon brukar erbjuda samtal till de
eleverna samt att ha en dialog med personal. Vidare menar hon att det är viktigt att vara extra vaksam
på barnet efter en orosanmälan: " … är barnet hemma mer efteråt, verkar den skygg, är föräldrarna på
något visst sätt, har de ändrat något.". Hon säger att det handlar både om att stötta barnet samt att
förnya orosanmälan om oron fortfarande kvarstår. En av respondenterna lyfter fram en svårighet med
att behöva göra flera orosanmälningar. Hon berättar att föräldrar, om skolan gör flera
orosanmälningar, kan byta skola, vilket gör att den nya skolan inte får med sig den informationen
angående oron kring eleven.
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5.3.3 Olika grader av barnperspektiv

Förutom ett mer individuellt eller strukturellt fokus har vi som sagt sett att ansvar och arbete kan
präglas mer eller mindre av ett barnperspektiv.
Det är att bemöta barnet där den är liksom. Jag kan inte liksom... jag kan inte förminska dennes känslor
utan att man verkligen tar sig tid och liksom prioriterar det. Inte bara släppa eller prata bort det, eller...
utan att man stannar upp och liksom pratar om det bara. Det tycker jag är det viktigaste. (IP7)

Respondenterna betonar att något av det viktigaste i deras arbete är att se, lyssna på och tro på barnens
berättelser. Barnperspektiv enligt oss innebär därför att barnen är skolkuratorernas främsta fokus, att
de utgår från barnets bästa och ser barnen som egna personer med rätt till egen talan. IP6 säger " …
men att vi någonstans, någon i samhället ändå lyssnar på dem och tror på dem och tar dem på allvar.
Så. Det tycker jag är det viktigaste.". Även IP3 poängterar vikten av att tro på barnens berättelse,
… jag gör ju aldrig några liksom bedömningar här att.. 'nej men jag tror inte, eller det här kan inte
stämma för den här mamman är jättetrevlig', utan jag utgår från vad eleverna säger till mig och det
tänker jag är mitt yttersta uppdrag.

Vidare berättar hon att hon tänker att " … de viktigaste som finns i deras [barnens] liv är deras
föräldrar och när de råkar illa ut hemma så kan det ta väldigt lång tid innan de berättar någonting i
skolan" (IP3). Just utifrån att barn är så lojala mot sina föräldrar menar IP3 att om ett barn berättar om
våld så ligger det något bakom berättelsen. IP3 menar även att ett övergrepp hemma, där föräldrarna
har svikit, kan leda till att barnen inte har " … så mycket förtroende för andra vuxna … ". IP6 betonar
att det är viktigt att skapa en relation till barnen så att de vågar berätta. Hon säger även, "Man ska
tänka att man är på barnens sida. Man ska inte vara rädd att ta fighter med föräldrar.". Även en annan
respondent berättar att, när det finns misstanke om att ett barn far illa, försöka få barnet att förstå
varför kuratorn behöver göra en orosanmälan.
Vidare lyfter några respondenter fram vissa svårigheter i sitt arbete kopplat till detta: "vi kanske ser
dem, vi anmäler och sen blir det ingenting och de går tillbaka till sina förövare och fortsätter, det vet
man ju inte." (IP6). Även IP3 berättar om svårigheterna efter en anmälan gjorts: " … emellanåt kan jag
känna att …. det som föräldrarna säger lyssnas det på för mycket och föräldrar kan säga precis vad...
de har redan en maktposition för att de är föräldrar … ". En respondent poängterar att vissa former av
övergrepp som är svårare att bevisa också är lättare för föräldrar att prata bort. IP3 säger, " … jag
menar, vi behöver bara känna oro för en elev... för att göra en orosanmälan, emellanåt är den oron
väldigt diffus … ". IP3 berättar att hon även har hört elever berätta om att deras föräldrar slår dem för
att i hemlandet är det okej. Där berättar IP3 att hon är tydlig med barnen att det inte gör händelsen okej
" … för att man ska inte som förälder kunna luta sig på att 'i mitt hemland så får man slå sina barn', för
det är helt orelevant.".
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I vår insamlade empiri kan vi även se att respondenterna anpassar sitt arbete på olika sätt och har en
tydlig tanke med ett barnperspektiv som grund. Exempelvis är det respondenter som belyser att det
kanske inte alltid är kuratorn som är bäst lämpad att ställa mer frågor om en elev har berättat om våld,
utan att det bör vara den person barnet har bäst förtroende för. Vissa framhåller även att det är viktigt
att inte tvinga barnen att prata, att försöka "jaga" eleverna, utan att kontakten med kurator behöver ske
frivilligt. En respondent berättar att om hon absolut behöver få tag i en elev kan hon använda
skolsystern som får gå och hämta barnet. Hon gör detta utifrån att hon ser att många elever tycker det
är pinsamt att prata med en kurator och då blir det inte lika utpekande om skolsystern går. En annan
respondent berättar att hon, med rektorns stöd, i vissa fall låter barn under tolv år komma och prata
med henne några gånger utan att ringa hem om barnet säger att de inte vill att föräldrarna ska veta om
det. Hon motiverar beslutet utifrån att för barn som har blivit utsatta för övergrepp hemma kan det ta
några samtal innan barnet känner ett sådant förtroende att han eller hon vågar berätta.
De flesta respondenter lutar sig mer åt barnperspektivet men vi såg även vissa drag av ett vuxeneller föräldraperspektiv. Med vuxenperspektiv avser vi de respondenter som i sitt arbete agerat utifrån
vilka konsekvenser handlingar kan få för dem själva som kurator och där barnet inte är den som går i
första hand. Föräldraperspektivet handlar om de fall där föräldrarnas talan går före barnets.
Till att börja med har den respondent med tydligast vuxenperspektiv en uttalad oro för att själv bli
anmäld. Dels pratar hon om att samtal med elever kring barnmisshandel är känsligt då föräldrarna
behöver ge sitt samtycke när barnen är under tolv år. Respondenten formulerar sig på följande sätt,
"För att skydda mig själv, faktiskt, så tar jag inte in barnet och pratar om det." (IP1). Vidare menar hon
att det inte spelar någon roll om hon ringer då föräldrarna ändå kommer säga nej med tanke på orsaken
till samtalet. Skulle det vara så att barnet kommer och vill prata bjuder hon in till samtal och kontaktar
föräldrarna i efterhand, men konstaterar dock att hon själv inte går ut och hämtar barnen av etiska skäl.
För att ändå upptäcka barnen och göra orosanmälan har hon andra strategier, " … då har till exempel
pedagogerna [i klassrummen] haft gympa bakom stolen så att alla barnen tar av sig tröjorna. Så jag
kan glutta. Till exempel så ser jag blåmärken om det är så.". Att gå fram och fråga om att se på det
fysiskt utsatta området går inte då anmälningsrisken mot henne är för hög. Även en annan respondent
uttrycker en form av vuxenperspektiv då hon menar på att det är bra att rektorn står som första
undertecknad på orosanmälan då föräldrarna kan bli väldigt arga. Anledningen till det är för att hon ser
det som viktigt att personalen ska kunna bibehålla relationen till föräldrarna.
Några respondenter uttrycker inslag av föräldraperspektiv. Dels har en respondent samtal med
föräldrarna i de fall det enligt henne rör sig om aga, för att fånga upp om föräldrarna har några
kommentarer om det eleven yttrar sig om. Däremot kompletterar hon det med att flera föräldrar även
anmäler henne för att hon gör en orosanmälan, men att de inte har något att anmäla henne för då hon
kan luta sig mot lagen som säger att hon måste gör en orosanmälan. En annan respondent menar att det
inte räcker med att göra en orosanmälan om ett barn berättar att dennes förälder slår hen ” … utan då
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måste man ju fråga, men hur? När? Eller.. och varför...". Hon menar alltså att det behövs mer
information för att kunna göra en orosanmälan.

5.4 Skolkuratorers ansvar gällande barnmisshandel
När det kommer till respondenternas ansvar riktat till de elever som utsätts för barnmisshandel har vi
framför allt sett ett spänningsförhållande mellan olika fokus eller förhållningssätt. Det handlar om att
respondenterna antingen arbetar proaktivt eller reaktivt. Med proaktivt menar vi att de har ett uttalat
ansvar att upptäcka de utsatta barnen och att de aktivt arbetar, i vissa fall förebyggande, för att barnet
inte ska bära på hemligheten själv. Det kan exempelvis handla om att de uppmärksammar och frågar
barnen om någon utsätter dem för våld. Med reaktivt avser vi å andra sidan att respondenterna inte har
ett ansvar att få fram berättelsen, utan här handlar det snarare om att hantera berättelsen om våld om
det skulle dyka upp. Vi har tagit hjälp av professionsteori (Dellgran, 2016) för att analysera materialet
och få fram dessa begreppspar. Framför allt har det handlat om begreppen diskretion samt
professionellt projekt. Vi har i materialet sett att respondenterna har ett nära samarbete med andra
professioner inom skolan och att de därmed i olika grad sätter upp gränser och tydliggör vad deras
uppgifter är, men även vilka uppgifter som ligger på övrig personal.
Förutom att arbeta proaktivt eller reaktivt har vi även, med hjälp av professionsteori (Dellgran,
2016), fått syn på ett annat motsatspar; generalist eller specialist. Här tydliggörs huruvida
respondenterna ser på sitt ansvar som att de ska vara generalister, kunna lite om allt, eller om de ska
specialisera sig på det utsatta barnet. Som en del av generalist poängterar en del av respondenterna att
skolan ska vara en frizon där barnet får vara "normalt".
5.4.1 Proaktivt arbete

Att arbeta proaktivt är inte det primära för respondenterna, mestadels är de mer åt det reaktiva hållet
alternativt mitt emellan de två. Några respondenter arbetar direkt i klasserna på olika sätt. Dels har vi
respondenterna som pratar om materialet Stopp min kropp tillsammans med eleverna, som nämnts
tidigare. När materialet används pratar de mycket om vad som inte är tillåtet kroppsligt i interaktion
med andra personer för att förbereda eleverna på hur de kan hantera situationer om det skulle hända.
Målet är dessutom att öka elevernas kunskaper om var olika gränser går, för att på så sätt öka
möjligheterna till att deras varningsklockor sätts igång när någon gör något förbjudet och därmed kan
söka hjälp. Flera respondenter framhåller även vikten av att våga prata om barnmisshandel
tillsammans med eleverna, "Jag tänker att uppmärksamma och att, att kunna prata om det framför allt,
för att det är många gånger, tror jag, är ganska tabubelagt och skuldbelagt . . ." (IP5). Vidare menar
IP7 att hon, för att kunna upptäcka eleverna och visa att hon tar dem på allvar, behöver ett
avdramatiserande språk i samtalen då upptäckten är hennes yttersta ansvar. IP3 poängterar även vikten
av att vara tydlig och ärlig i samtalen med eleverna då uppfostranstekniker i form av misshandel ses
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som ett okej beteende, " … 'ja men min mamma kommer från Peru och där får man slå sina barn', 'ja
fast det får man inte göra i Sverige, det är olagligt, man kan åka in i fängelse'.”.
Några respondenter poängterar även utåtagerande beteende som en varningssignal, " … ja att de
[eleverna] är utåtagerande eller väldigt kränkande i sitt sätt mot andra barn, att, att, det är alla.. Alla
barn som sticker ut blir en varningsklocka för många saker." (IP4). Vidare menar IP4 att det då inte
enbart handlar om att göra en kränkningsanmälan utan även att undersöka vad som kan pågå i den
kränkande elevens liv, något även IP5 poängterar.
Ytterligare former av proaktivt arbete som kan identifieras i materialet är att uppmärksamma det
som flertalet respondenter påpekar, nämligen en överdriven rädsla och oro vid samtal hem till
föräldrar. Det kan dels handla om när respondenterna behöver skriva incidentrapporter där eleven själv
är oskyldig men på något vis varit inblandad. IP2 spelar upp hur en sådan situation kan se ut,
'Nej nej nej du får inte ringa hem, du får inte ringa hem', …. 'men du har ju inte gjort nånting, du är ju
utsatt?!', 'nej men pappa kommer bli arg!', 'nej men du har ju inte gjort nånting!'.

Det är inte alltid lika uttalat att våld sker i hemmet som i citatet, men vid de fall där eleverna uttrycker
överdriven rädsla inför hemringningar, tar flera respondenter till åtgärder oavsett vetskap om våld
skett eller inte. En respondent säger att det gäller att vara tuff, att ansvaret ligger på dem att undersöka
vad oron grundar sig i och att de då exempelvis kallar föräldrarna till möte, alternativt ringer. I
kontrast till detta beskriver flera respondenter problematiken kring att upptäcka de äldre eleverna då de
är mer rutinerade att dölja sin utsatthet och anpassa sig till klimatet i skolan.
När det finns misstanke om våld är det vissa respondenter som pekar på att det är viktigt att våga
fråga, och att våga benämna våldet. IP5 berättar att när hon började jobba tyckte hon att det var jobbigt
att ställa svåra frågor, att hon inte riktigt visste vad hon skulle göra av svaret. Nu säger hon däremot att
hon har erfarenheten att våga fråga och att därför också gör det,
Men nu tycker jag inte att det känns så svårt utan det är mer att fråga och sen som sagt, att det inte är
något. Jag tänker att barnen ska inte bära ansvaret för att deras föräldrar har utsatt dem, utan det är
föräldrarna som bär ansvaret och det behöver barnen få veta. (IP5)
5.4.2 Reaktivt arbete

Samtliga av respondenterna berättar att det vanligaste sättet för dem att få vetskap om barnmisshandel
är genom att en elev berättar det. Respondenterna uttrycker att det framför allt är lärare eller
fritidspedagoger som barnen berättar för, och många av respondenterna säger att eleverna oftast
berättar om våldet spontant. Respondenterna beskriver även att det är betydligt vanligare att
berättelsen kom från de yngre barnen än de elever på högstadiet då det " … spontant kommer från
barnen på nått vis. Och det är de yngre. De äldre barnen har lärt sig att …. hantera sina impulser på det
sättet. Så det kommer inte spontant" (IP5). Flera av respondenterna beskriver just det, att de äldre
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barnen har lärt sig att dölja, att inte berätta om våldet, och att utifrån detta är det vanligare att göra
anmälningar om våld bland de yngre eleverna.
När någon berättar så kanske någon säger 'när jag gör så, så slår min mamma mig' eller något annat fall
vi haft, då vart barnet hysteriskt för att de inte hittade sina vantar, och liksom 'hittar jag inte mina vantar
så kommer pappa och slår mig' … (IP6)

Vissa respondenter beskriver att de kan få vetskap om våldet genom exempelvis att elevens vänner
eller ena föräldern berättar, eller att eleven skriver något i en berättelse. I vissa fall är det även
exempelvis en pedagog som uppmärksammar att en elev kommer till skolan med en skada på kroppen
" … då hade han ett stort blåmärke under ögat på kinden och ett sår, så då fick han en fråga om vad
som hade hänt." (IP6). Några av respondenterna beskriver svårigheten med att veta om exempelvis ett
blåmärke är på grund av våld eller enbart av att eleven har ramlat, om inte eleven vill prata om skadan.
Flera av respondenterna berättar att de inte går runt i klasserna och pratar specifikt om
barnmisshandel. IP3 beskriver att " … alltså om det önskemålet skulle lyftas så skulle jag göra det men
det har inte... det har liksom inte... det har inte kommit upp.". Flera respondenter nämner däremot att
lärarna tillsammans med eleverna pratar om barnkonventionen. Vissa använder sig även av Rädda
Barnens material Stopp, min kropp, som nämnts i föregående avsnitt. Detta är dock inte alltid
kuratorns uppgift utan det är lärarna som lyfter fram ämnet i deras klass. Vi kan därmed se att kuratorn
tar ett mer reaktivt förhållningsätt medan lärarna tilldelas det mer proaktiva och strukturella.
Ingen av respondenterna uppger att de ställer frågan om våld som rutin till de elever de möter. Flera
påpekar att de skulle ställa frågan om de misstänkte något men att det inte är något de gör till alla
elever. Några respondenter betonar att de tror att skolsköterskan ställer frågor under
hälsoundersökningen som sker i årskurs fyra och åtta. Exempelvis säger IP4 " … jag vet inte om man
frågar rakt ut om man blir utsatt för våld hemma men det liksom teman där det kan komma upp.". En
anledning till att de inte alltid frågar om våld säger vissa respondenter handlar om att det känns
konstigt att ställa en så "grov" fråga om eleverna vill komma och prata om något "lättare". Flera pekar
däremot på att de borde fråga alla elever om både våld men även andra saker som exempelvis
föräldrarnas alkoholvanor. Vissa respondenter anser att det är viktigt att våga fråga, och ser att det kan
finnas vissa fördelar med att ställa frågan på rutin, "Fördelar måste väl ändå vara att har man fått
frågan så har man haft chansen att svara på den." (IP6). Däremot har IP6 inte den rutinen. Flera
respondenter betonar även att de inte kan gå och prata med elever hur som helst, utan att om eleverna
är under tolv år så måste kuratorerna ha föräldrarnas godkännande.
5.4.3 Generalist eller specialist?

Med begreppet generalist syftar vi till de respondenter som i sitt arbete menar att de ska ha en mer
generell förståelse kring barn och utgår från att skolan ska ha fokus på normalitet i meningen en
normal situation för barn. Vad detta innebär är att de elever som upplever utsatthet hemma,
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exempelvis barnmisshandel, blir bemötta och behandlade som övriga elever när de befinner sig i
skolan. Kuratorerna har på det här viset inte specialiserat sig i att bemöta och behandla eleverna
annorlunda eller anpassat utifrån den utsatta hemsituation de befinner sig i.
Utifrån intervjuerna är alla generella i sitt tänk kring eleverna på skolan angående barnmisshandel.
Flera poängterar att deras uppgift är att gynna barnens skolgång och att ämnet barnmisshandel då inte
är primärt. I respondenternas berättelser återkommer två teman, dels begreppet fristad, och dels
begreppet normalitet. I vidare bemärkelse reflekterar respondenterna på ett snarlikt sätt, skolan ska
vara den plats där eleverna kan slappna av och vara sig själva. IP2 uttrycker sig följande,
… hit ska man få komma och vara sig själv, det ska vara tryggt, man ska få lära sig saker, man ska få
utvecklas, man ska inte bli påmind om allt det där hemska man har varit med om hela tiden.

Vidare beskriver flera respondenter att eleverna inte kan känna en trygghet i hemmet där misshandeln
utspelar sig och att det därför är viktigt att skapa den här normaliteten och fristaden i skolan. Efter en
orosanmälan till socialtjänsten berättar flera respondenter att lärarna är extra vaksamma på exempelvis
barnens sinnesstämning, men att de ändå inte försöker lägga sig i för mycket. En pratar om att finna
balansgången mellan att tjata och att inte bry sig, medan en annan menar att hon själv kunde fråga hur
exempelvis veckan varit men att där heller inte " … klappa dem för mycket på ryggen" (IP7).
Anledningen till den här balansgången menar IP7 beror på att eleverna inte ska behöva känna sig som
offer utan få vara en vanlig elev då det är jobbigt som det redan är.
Utöver fristad och normalitet sker inte heller någon direkt kunskapsfördjupning gällande
barnmisshandeln. Som presenterats ovan (se 5.2.1) visas att forskning, litteratur och internutbildningar
sällan är riktat mot barnmisshandel och där intresset ofta brister, IP2 säger exempelvis; "Generellt
tycker jag att man ska ha kunskap om barn och hur de beter sig snarare än kanske själva misshandeln i
sig.", samtidigt som IP6 formulerar sig såhär; " … vi pratar om oro för barn generellt, för att det är ju
också oro.".
I motsats till generalist har vi specialist, alltså att det finns en specialiserad kunskap i att bemöta
och behandla eleverna som lever i utsatthet i hemmet på ett sätt som är anpassat efter just deras
utsatthet. Utifrån intervjuerna kan vi som ovan nämnt inte identifiera någon av respondenterna som
specialister, det finns däremot tendenser till det hos vissa. En av respondenterna har gått på
internutbildningar kring både sexuella övergrepp samt hedersrelaterat våld där kunskaperna fördjupats.
En annan respondent har läst mycket facklitteratur om symtom och konsekvenser vilka kan jämföras
med de som presenterats i avsnitt 4.2.2, det vill säga diagnoser, oro och rädsla som inte direkt är
kopplat till barnmisshandel men som kan appliceras på det. En tredje respondent påpekar dessutom det
här med att se ett steg längre och uppmärksamma bakomliggande faktorer och inte enbart det som sker
här och nu i en "isolerad händelse". Sammanfattningsvis finns det några respondenter som har vaga
tendenser till vissa specialistinslag men som vi tolkar som att de är generalister i grunden.
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6. Avslutande diskussion
Studiens avslutande kapitel delas in i tre avsnitt, i avsnitt 6.1 ges de slutsatser vi kunnat dra från
resultatet. Avsnittet följs av en vetenskaplig diskussion i 6.2 där resultatet kopplas till det
kunskapsläge som finns om ämnet och vilka eventuella skillnader och likheter vi kunnat se. Följande
avsnitt handlar om resultatets relevans för socialt arbete. Till sist har vi avsnitt 6.4 där vi formulerat en
ny forskningsfråga baserat på det vi kommit fram till och vad vi anser behöver forskas vidare kring.

6.1 Slutsatser
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra slutsatser utifrån frågeställningarna. Vår första
frågeställning handlar om vilken roll skolkuratorer anser att de har i skolan generellt. Utifrån vår
professionsteoretiska förståelse kan vi i vårt material se att det bland våra respondenter pågår någon
slags förhandling kring vad som ska ingå i skolkuratorernas ansvar. Med hjälp av Dellgran (2016) kan
vi benämna detta som det professionella projektet. I vårt material kan vi se att kuratorerna får
förhandla med både rektor och annan personal om vad deras arbetsuppgifter är. Förhandlingen kan
exempelvis handla om huruvida respondenterna ska arbeta mer strukturellt eller individuellt.
Sammanfattningsvis kan vi säga att deras ansvar i hög grad handlar om kontakt med elever, antingen
genom att arbeta strukturellt med hela klasser, eller med fokus på enskilda stödsamtal. En stor del
handlar även om att stötta lärare. Respondenternas ansvar skiljer sig däremot från varandra och de
flesta gör lite av varje (se figur 1 nedan). Gemensamt för respondenterna är att de ses som skolans
psykosociala expertis, vilket ger sig uttryck i att lärarna kommer till kuratorerna och "bollar" samt
söker stöd vid svåra situationer. När det kommer till de performativa aspekterna av professioner kan vi
i materialet se en svårighet att standardisera arbetet vilket gör att de olika respondenternas arbete
skiljer sig åt. Vi kan dock även se en tendens till att respondenterna inte vill ha rutiner och tydliga
ramar utan att de ser det som positivt att deras handlingsutrymme är så omfattande.

Figur 1.

Figur 2.
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Andra frågeställning vi har är skolkuratorernas upplevda roll och ansvar när det handlar om
barnmisshandel. Utifrån respondenternas svar ges en bild av att samtliga respondenter har ett
generalistansvar. Respondenterna ser att deras ansvar är att kunna lite om allt, och uttrycker inte ett
behov av att specialisera sig på det våldsutsatta barnet. Ett av argumenten respondenterna hade runt
sitt generalistansvar handlade om att skolan ska vara en fristad för eleverna där de inte ska behöva
tänka på deras hemsituation. Denna tanke har sina fördelar utifrån att eleverna kan få lite andrum, men
det kan även ses som en naiv inställning som förutsätter att eleverna ska kunna släppa deras oro enbart
för att de befinner sig i skolan. En konsekvens av denna tanke av att vara generalist, och fokusera på
att skapa en normalitet, tänker vi är att vissa elever känner att de inte får det stöd de behöver. I och
med att respondenterna uttrycker att de ska vara generalister kommer också frågan om det
evidensbaserade sociala arbetet ryms inom ramen för det professionella projektet för skolkuratorer.
Utifrån respondenternas svar ställer vi oss frågande till detta. Vi kan även konstatera att det finns ett
tydligt fokus på barnen, ett barnperspektiv, hos de flesta respondenter. Vi ser att det finns klara
fördelar med ett sådant perspektiv utifrån att kuratorerna då utgår från att barnen talar sanning och
därmed tar berättelser på allvar. Däremot kan det i samband med generalistansvaret och den uppdelade
förståelsen av barnmisshandel även betyda att våld som pågår mellan föräldrarna - det vill säga en typ
av psykisk barnmisshandel - blir irrelevant utifrån skolkuratorernas perspektiv. Det är även oklart vad
respondenternas barnperspektiv betyder i kontakten med föräldrar som utövar våld. Slutligen ser vi att
det inte finns en stark konsensus om huruvida kuratorerna ska arbeta förebyggande, det vill säga mer
åt det strukturella och proaktiva hållet, eller om det ska vara mer ett reaktivt arbete, där kuratorerna
hanterar berättelserna om våld när de dyker upp.
Vi kan konstatera att i brist på en tydlig reglering kan skolkuratorernas ansvarsområden se väldigt
olika ut. En position vi anser saknas är kuratorer som arbetar individuellt och proaktivt när det
kommer till barnmisshandel (se figur 2 ovan). Resultatet visar att ansvaret framförallt handlar om att
arbeta förebyggande och skapa strukturer för att eleverna ska kunna berätta men det saknas ett ansvar
att arbeta proaktivt med enskilda elever. I vissa av våra respondenters svar kan vi se att kuratorn lägger
denna uppgift på andra professioner inom skolan, exempelvis skolsköterskan som har
hälsoundersökningar. I och med detta väcks frågan om vad andra professioner lägger in i sina
ansvarsområden. I vårt material ser vi en stark tendens till att det är lärare och fritidspedagoger som får
ansvaret att upptäcka våldet utifrån att de har närmast kontakt med eleverna. Ligger det då i lärarnas
uppdrag att arbeta med detta och ser alla lärare det som sitt ansvar? Det är inte säkert med tanke på att
lärarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är det pedagogiska. Det kan också vara så att lärarna lägger
ansvaret för att upptäcka barnmisshandel på skolkuratorn i och med tanken att det ingår i det sociala
arbetet. Utifrån att vi inte har studerat andra professioners ansvar gällande barnmisshandel kan vi inte
yttra oss om vad lärarna ser som sitt ansvar, utan enbart spekulera kring det. Det vi kan konstatera är
däremot att det i vårt material inte finns något tydligt svar. En konsekvens detta kan leda till är att
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ansvaret för att upptäcka de elever som är utsatta för barnmisshandel faller mellan stolarna. Speciellt
när vi ser att kuratorerna har ett förebyggande tankesätt där de arbetar för att eleverna ska våga berätta,
samtidigt som det inte finns ett lika proaktivt förhållningssätt till att fånga upp elevernas berättelser
och hantera vad som följer efter.
De två sista frågeställningarna studien syftar till att få svar på är hur skolkuratorerna beskriver att
de arbetar med barnmisshandel samt deras kunskap om ämnet. Svaret på dessa frågor har vi i stora
drag redan diskuterat ovan. Här har vi däremot även lagt på ett våldteoretiskt perspektiv och kunnat
konstatera att den uppdelade förståelse respondenterna har om barnmisshandel påverkar hur de arbetar.
Utifrån respondenternas svar ser vi att det finns ett större fokus på sexuella övergrepp både när det
gäller att utbilda sig själv, samt att prata med eleverna i klasserna. Den uppdelade förståelsen kan
därmed göra att vissa typer av barnmisshandel glöms bort och inte uppmärksammas på samma sätt.
Utifrån denna snäva våldsförståelse kan vi exempelvis se att vissa kuratorer gör skillnad på aga och
barnmisshandel och att det påverkar deras benägenhet att göra en orosanmälan. Vi ser även i
materialet att respondenterna inte uttryckte en förståelse av att flera våldsformer i hög grad hänger
ihop så som Jernbro (2015) och andra studier beskriver. Slutligen vill vi dra en parallell till
kuratorernas tankar om att fråga eleverna om de är våldsutsatta. I vår empiri kan vi, som tidigare
nämnt, se att många respondenter arbetar för att ta fram strukturer för att elever ska våga berätta om
våldet. Vi ser däremot en avsaknad av strukturer för att professionella ska fråga eleverna om våld. En
slutsats vi drar från detta är att det därmed ligger ett ansvar på eleverna att berätta, inte att de vuxna
ska fråga.

6.2 Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka grundskolekuratorers ansvarsområde gällande
barnmisshandel, där vår förhoppning var att kunna bidra till en ökad kunskap om detta ämne. Utifrån
detta kommer vi att jämföra våra resultat med det kunskapsläge som finns om ämnet inom ramen för
socialt arbete, för att på så sätt visa på de likheter och skillnader vi kunnat identifiera.
I likhet med Isakssons (2014) analys om skolkuratorers handlingsutrymme, kunde vi i resultatet se
att kuratorerna till stor del fick utforma sitt arbete självständigt i det som Isaksson kallar för
förhandling med övrig personal. Till skillnad från vad hon sett om att handlingsutrymmet begränsas på
grund av den otydliga och brett definierade lagstiftningen, uttryckte flertalet respondenter att de istället
fick agera alla möjliga professioner och inte vad de menade var ett kuratorsuppdrag. Att det i tidigare
forskning av Isaksson (2016) finns en uppdelning i att lärarna ansvarar för elever utan problem av
social karaktär, och kuratorerna med, går inte att känna igen bland våra respondenter. Ansvaret vid
elevers problem är inte uppdelat efter social karaktär, utan respondenterna kan utforma sitt ansvar
själva. Även andra professioner som lärare, lägger över ansvar på kuratorerna då ramarna är otydliga.
Ansvaret för vem som gör vad angående elever med och utan problem av social karaktär är därför
rörligt. Något som respondenterna däremot såg som en huvuduppgift var att stötta pedagogerna, vilket
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Isaksson (2016) och Minard (1993) även i sina studier poängterade att skolkuratorers arbete till stor
del består av och behövs. Till skillnad från Minards (1993) slutsats att kuratorerna ska hjälpa lärarna
att se hur sociala beteenden kan vara tecken på sexuellt våld, har vi i vårt resultat sett att kuratorernas
stöttning till lärarna mestadels bestått av hur de ska hantera informationen. Det har alltså varit stöd i
förhållande till den information eleverna delgett och inte på ett förebyggande plan. I resultatet framgår
även att en del av respondenterna tagit fram rutiner och är aktivt ute i klasserna för att prata om våld,
vilket även Minard (1993) i sin studie sett är av vikt för att eleverna ska förstå eventuell utsatthet.
Jernbro (2015) poängterade även barnperspektivet, att de professionella saknar det utifrån vad
barnen i avhandlingen berättat. Baserat på resultatet i vår studie kan vi se att det här är motsatsen, i
princip alla respondenter utger sig för att ha ett tydligt barnperspektiv där lyhördhet och stöd i olika
former ges vid barnmisshandel. Även om vi i resultatet kan se att respondenterna har ett tydligt
barnperspektiv är det inte alla som erbjuder stödsamtal eller annan behandling utan där eleverna ofta
lämnas över till andra instanser. I enlighet med Jernbros (2015) poäng om att fråga om
hemförhållanden vid kroppsliga symtom när eleven besöker elevhälsan, kan vi i resultatet se att det
ofta sker enligt vad respondenterna berättar. Vad som avgör huruvida det sker eller inte är vilka de
kroppsliga symtomen är och övriga omständigheter kring eleven. Vad vi sett är att det ofta krävs
tydliga indikationer på misshandel som blåmärken, för att kuratorn ska ställa frågan.
I likhet med tidigare forskning om insatstrappan (Eriksson, Bruno & Näsman, 2013) kunde vi se att
respondenterna till viss del har strukturer för att upptäcka barnen, vilket dock inte alltid är
förebyggande men där de vid kännedom om misshandel alltid agerar. De har även berättat att en av
deras viktigaste uppgifter är att lyssna på barnen vilket då till stor del bekräftar insatstrappans första
steg. Även andra nivån har resultatet bekräftat då de flesta respondenter gör en orosanmälan direkt vid
misstanke om våld. Däremot bekräftas även det Sorbring och Bolin (2016) lyfter fram, att anmälan
inte alltid skickas på grund av att det finns olika syn på barnmisshandel eller där föräldrarna ibland går
före. Det vi sett är bland annat att orosanmälan inte skickas vid aga i första hand, och att det ibland kan
ses som viktigare att ha relation till barnens närmaste nätverk istället för att kanske förstöra relationen
om orosanmälan skickas. Vid tredje steget i insatstrappan finns avvikelser i förhållande till vårt
resultat. Här ska barnen få stöd som i det här fallet är utformat efter barnmisshandel, det vi däremot
kunnat se är att specialiseringen av målgruppen inte förekommit även om tendenser funnits och där
respondenterna utger sig som generalister. Stöd efter andra nivåns skydd förekommer heller inte bland
våra respondenter då det är upp till socialtjänsten att hjälpa dem vidare och där få av respondenterna
använder sig av stödsamtal i sitt arbete. I motsats till fjärde trappan har respondenterna poängterat att
deras mål är elevernas lärande och inte specialiststöd utan där barnen i sådana fall slussas vidare. Vi
kunde kring detta se att ett bristande intresse finns samt tidsbrist, och att ansvaret därför skjuts över på
andra instanser.
I enlighet med tredje och fjärde steget, har vi även sett att arbetssätten utifrån projekten Team
Agera och gruppinterventionen inte använts på skolorna (Sorbring & Bolin, 2016; Thompson och
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Trice-Blacks, 2012). Trots att arbetssätten i forskningen visat på övergripande goda resultat för både
tillitsproblematik men även trygghet och stöd, finns det ingen i vår studie som använt sig av det eller
uttryckt att de borde arbeta på ett liknande sätt. Respondenternas mål är inte detta, utan att gynna
elevernas skolgång, och de kopplar inte olika insatser till främjande av skolgången. I resultatet av
Team Agera syntes att eleverna till stor del upplevde ökad koncentrationsförmåga i skolan efter att ha
genomfört impulskontrollhantering och fått kuratorsstöd (Sorbring & Bolin, 2016). Det eftersom
eleverna upplevde att resultatet av stödet gjorde att de kunde flytta fokuset från hemsituationen till
skolarbetet (a.a.). Till skillnad från detta har respondenterna i vår studie inte infört någon form av
insats utöver att vissa av dem har kortvariga stödsamtal. Det motsägelsefulla i det hela är att
respondenterna försöker skapa fristad och normalitet i skolan för att gynna elevernas skolgång och
minska på tankar till utsattheten i hemmet genom att inte prata om hemsituationen. Samtidigt finns
Team Agera utförd i svenska skolors kontexter som ger metoder specialiserade på det utsatta barnet
vilket resulterat i goda resultat för skolgången samtidigt som barnens hantering av utsattheten
förbättrats. Utöver att respondenterna inte arbetar med impulshanteringskontroll, arbetar de heller inte
med andra metoder projekten visat goda resultat på, bland annat föräldrastöd, gruppinterventioner eller
att försöka skapa positiva sociala relationer mer än en vuxen förtroendefull relation. Generellt släpper
de eleverna efter att en orosanmälan skickats, men där de ibland kan ha extra vaksamhet över eleven.
Sammanfattningsvis kan vi se att den tidigare forskning som finns inte har en direkt koppling
mellan skolkuratorer och barnmisshandel. Utifrån detta bidrar vår studie till en ökad kunskap om
ämnet. Studien är däremot utförd i en mindre omfattning då enbart sju intervjuer har genomförts varpå
det finns svårigheter att generalisera. Studien väcker nya tankar om olika perspektiv som kan vara
viktiga att studera vidare vilket presenteras i sista avsnittet i detta kapitel.

6.3 Relevans för det sociala arbetets praktik och kunskapsområde
Denna studie väcker många frågor både kring barnmisshandel men även socionomprofessionen inom
skolans kontext. En inledande fråga är; vad är socialt arbete? Vi vet att socialt arbete är ett brett fält
som inrymmer många olika dimensioner. En del handlar om att ge stöd till enskilda utsatta individer,
och en del handlar om det förebyggande arbetet. I skolkuratorernas arbete kan vi se att hela spannet av
socialt arbete, både det individuella och det strukturella finns, men att det samtidigt finns ett
spänningsförhållande mellan dessa dimensioner. Vi har i materialet även sett att skolkuratorerna är
involverad i ett gränsarbete gentemot övriga professioner i skolan. Vi kan se att det sker en
förhandling om vilka arbetsuppgifter som de olika professionerna ansvarar för. Genom detta resultat
väcks då frågan om huruvida socialt arbete ryms inom skolans kontext som präglas av pedagogik. Ska
skolor vara helt fristående i förhållande till elevernas hemsituation?
Vi kan även se att ett gränsarbete sker när det handlar om skolkuratorer, socialsekreterare och
övriga socionomyrken. I resultatet ser vi hur skolkuratorerna skapar gränser för huruvida deras
arbetsuppgifter exempelvis ska innefatta stöd eller behandling. Respondenterna ser sådana uppgifter
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som något som ligger utanför skolan. Ansvaret att prata om våld lägger respondenterna på
socialtjänsten utifrån deras utredningsansvar, vilket gör att respondenterna inte vill fråga barnen för
mycket om ämnet.
Då det pågår ett professionellt projekt och en förhandling om vad skolkuratorns uppgift och ansvar
egentligen är resulterar det i att skolorna arbetar med barnmisshandel på olika sätt. Det i sin tur tänker
vi oss gör att skolornas samarbete med socialtjänsten skiljer sig åt. På detta kan vi även anlägga ett
barnrättsperspektiv där alla utsatta barn har samma rätt att bli upptäckta, men att det kan finnas en
svårighet eftersom arbetet varierar mellan de olika skolorna, exempelvis på grund av att
skolkuratorerna arbetar på olika sätt. Därmed finns en möjlighet att vissa föräldrar kan utnyttja dessa
oklara arbetsuppgifter för att kringgå att barnen blir upptäckta genom att, som en av våra respondenter
sa, byta skola. Genom att byta skola ser föräldrarna till att den nya skolan inte har samma vetskap om
barnets historik, och därmed våldet, vilket ökar risken att det aldrig når socialtjänsten. Om det är en
skola som inte aktivt arbetar med att upptäcka våldsutsatta barn, det vill säga.
Utifrån studien ser vi att det finns vissa aspekter i arbetet som kan leda till att våldsutsatta barn
aldrig upptäcks. Runt detta anser vi att det är viktigt att reflektera kring hur man kan utveckla
kuratorsrollen så att det inte sker. En möjlig väg att gå skulle kunna vara att konkretisera
skolkuratorers roll i lagstiftning samt liknande formella och styrande dokument. Det skulle kunna vara
en lösning alla skolor måste följa och därmed minska att arbetet skiljer sig åt från skola till skola. Vi
har sett att tidsbrist är en stor del av skolkuratorernas vardag vilket gör att vissa arbetsuppgifter blir
underprioriterade. En lösning skulle kunna vara att anställa fler kuratorer. För att detta ska ske tror vi
dock att det krävs mer lagstiftade krav på vad som ska ingå i skolkuratorernas uppdrag. Anledning till
det är att det då blir mer tydligt vad som ska ingå i kuratorernas arbetsuppgifter och på så sätt se hur
stora resurser som krävs för att det ska gå att uppfylla på varje skola.
Slutligen väcker även resultatet frågan om huruvida socionom kan ses som en enhetlig profession
eller om den består av subprofessioner, där man inte först och främst är socionom utan exempelvis
skolkurator eller socialsekreterare? Innebär det att det inte enbart finns ett professionellt projekt som
socionom, utan flera olika? Detta leder också i förlängningen till att frågan om socionomprofessionens
legitimitet blir relevant. Kan bland annat försök att introducera legitimation för socionomer
undergrävas när socionom inte är en enhetlig profession utan flera subprofessioner?

6.4 Ny forskningsfråga
Utifrån diskussionen i föregående avsnitt, finner vi det relevant med fortsatta studier om huruvida
socionomprofessionen har olika subprofessioner eller inte, och i så fall hur det påverkar möjligheten
till legitimering. I vårt resultat har vi även sett att respondenterna tar olika positioner inom
begreppsparen proaktiv/reaktiv samt individuell/strukturell där vi även kan se att det saknas en
position där man arbetar både proaktivt och individuellt. Vid vidare studier kan det därmed vara
intressant att studera om någon behöver ta denna proaktiva och individuella roll inom skolan och vem
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som i så fall ska göra det. Slutligen ser vi att det är intressant att upprepa studien i en gymnasieskola
eftersom det under studiens gång framkommit att det framför allt är de yngre barnen som berättar
medan de äldre är bättre på att dölja det. Vi tänker därför att skolkuratorernas arbete och ansvar kan se
olika ut även utifrån ålder på eleverna.
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Bilaga 1
Informationsbrev samt samtyckesblankett
Hej, namn!
Våra namn är Linnéa Forsgren och Fanny Edfast, och vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet
vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm. Vi genomför just nu en studie om skolkuratorers
uppfattning om barnmisshandel och fick dina kontaktuppgifter genom (xxx skolans hemsida; rektor;
tips från annan kurator), efter som vi gärna skulle vilja intervjua just dig.
I denna studie undersöker vi vilken uppfattning skolkuratorer i grundskolan har om deras
ansvarsområde angående barnmisshandel. Här skulle dina erfarenheter ge oss värdefull kunskap och vi
undrar därför om du skulle kunna tänka dig att delta i studien? Vi vill intervjua ett antal skolkuratorer
från olika grundskolor i Stockholms län så har du något tips på någon du tror skulle vilja delta, hör
gärna av dig.
Om du samtycker till att delta i studien kommer en intervju på cirka en timme genomföras där du får
dela med dig om dina erfarenheter av barnmisshandel i arbetet som skolkurator. Vi är flexibla och kan
ses var som känns lämpligt och tryggt för dig, det kan vara på din arbetsplats, café eller någon
annanstans. Om du samtycker till det vill vi gärna spela in intervjun. Det är för att öka tillförlitligheten
i studiens innehåll. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra, för att sedan raderas när
studien är klar. Intervjun kommer bara att användas för vår uppsats och inte på något annat sätt. Som
deltagare har du rätt att vara anonym och både du och den skola du arbetar på kommer att vara
anonym i studien. Det är helt frivilligt att delta i studien. Du får när som helst avbryta ditt deltagande
och du behöver inte förklara varför. Om du samtycker till deltagande i studien kommer ditt deltagande
inte att delges, återkopplas eller bekräftas till rektorn på skolan utan stannar hos oss. Vår ambition är
att genomföra intervjuerna under v. 14-15 (3-13 april), eller tidigare om det finns möjlighet.
Är du intresserad av att delta i studien eller om du har frågor eller funderingar, är du varmt välkommen
att kontakta oss via mail xxx@gmail.com eller xxx@hotmail.com. Det går även bra att kontakta vår
handledare Maria Eriksson, xxx@esh.se.
Med vänliga hälsningar,
Linnéa Forsgren och Fanny Edfast

Samtycke till deltagande i studie

Jag vill delta i er studie om skolkuratorers uppfattning om deras ansvarsområde angående
barnmisshandel. Jag har tagit del av det brev ni skickat till mig och är medveten om att intervjun
kommer spelas in och att jag när som helst kan välja att avsluta mitt deltagande i studien utan att
behöva förklara varför.
__________________________________
Dagens datum
__________________________________
Namnteckning
__________________________________
Namnförtydligande

Bilaga 2
Intervjuguide
Bakgrunds information
• Ålder?
• Examensår?
• Hur länge har du jobbat som skolkurator?
Tema – Kunskap
• Vad tänker du på när du hör ordet barnmisshandel?
• Vilken kunskap känner du att du har om ämnet?
• Fick du kunskap om barnmisshandel under socionomutbildningen?
• Vilken/vilka delar togs upp då? (själva problemet? Konsekvenser för barnen? Olika
professioners roll?)
Tema – Skolkuratorns roll
• Vad tänker du att du har för ansvar/roll som skolkurator?
• Hur ser samarbete med andra professioner inom skolan ut?
• Vem gör vad i skolan när det handlar om barnmisshandel? Exempelvis skolsyster,
lärare, rektor.
Tema – Arbete
• Har du mött frågan i ditt arbete? Kan du ge exempel?
• Hur gjorde du då?
• Vad tyckte du fungerade bra?
• Fanns det något du upplevde som svårt?
• Använder du dig av någon metod?
• Tankar kring att arbeta evidensbaserat?
• Har du fått någon vidare utbildning?
• Håller du dig uppdaterad på forskningsläget? Hur?
• Pratar ni om barnmisshandel på din arbetsplats? Hur?
• Har ni internutbildningar angående barnmisshandel? Hur ser dessa ut?
• Ställer du frågan om våld på rutin till eleverna?

Bilaga 3
Vi började med att göra en sökning i SwePub utifrån dessa sökningar.
Skolkurator* roll
•

0 träffar

Skolkurator* ansvar
•

0 träffar

Skolkurator*
•

10 träffar, en eventuellt relevant

Barnmisshandel* stöd
•

7 träffar, 2 kanske relevanta

Våld* barn* stöd
•

45 träffar, 1 eventuellt relevant

Våld* barn* skola
•

13 träffar, 3 eventuellt relevanta

Elevhälsa* våld
•

1 träff, 1 relevant

Elevhälsa* kurator
•

2 träffar, 0 relevant

Elevhälsa* roll
•

8 träffar, 1 relevant

Elevhälsa* ansvar
•

1 träff, 0 relevant

Där efter gjorde vi även en sökning i SocIndex, med begränsning av fulltext och Scholarly (Peer
Reviewed) Journals enligt följande:
"consequences" and "child abuse"

Subject: Thesaurus Term: child abuse, family violence
•

32 träffar

school counselor or school counseling or school counselor role
•

7708 träffar

"school counselor" or "school counseling" or school counselor role
•

1678 träffar

"school counselor" or "school counseling"
•

1273 träffar

"School counselor role*"
•

6 träffar

school counselor role
•

6753 träffar

"school counselor" domestic violence
•

1 träff

"school counselor" * "child abuse"
•

45 träffar, 2 eventuellt relevanta

"school counselor*" AND "child abuse"
•

29 träffar, 1 eventuellt relevant

"school counselor*" AND "elemtary school"
•

0 träffar

"school counselor*" AND "domestic violence"
•

2 träffar, 1 relevant

