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SAMMANFATTNING  

Föreliggande undersökning är en kvalitativ vinjettstudie med syfte att studera skolkuratorers 
bedömningar kring barn som kan antas fara illa samt se hur skolkuratorer samverkar i sådana 
fall. Sex skolkuratorer från låg- och mellanstadiet har intervjuats och resultatet visar att 
skolkuratorerna gör skillnader i sina bedömningar och att tillvägagångssätten varierar. 
Skolkuratorernas tillvägagångssätt var skiftande när de upplevde att det fanns en osäkerhet i 
huruvida barnet egentligen har det, medan när barnet uppenbart far illa och säger det själv, är 
bedömningarna snarlika. Däremot visar studien att skolkuratorerna är angelägna att göra 
bedömningen utifrån vad de anser vara barnets bästa. Samverkan visade sig vara viktigt för 
samtliga skolkuratorer. Vi kunde se att det fanns tre olika typer av samverkan - samverkan 
med barnets familj, andra professioner på skolan och samverkan med aktörer utanför skolan. 
Vi kunde även se att deras tidigare erfarenheter kan ha betydelse för deras bedömning men 
framförallt valet av åtgärder. Slutsatsen av studien är att skolkuratorerna är i behov av 
generella riktlinjer, både vad det gäller bedömningar och samverkan, för att skapa samma 
förutsättningar för barn som far illa.    

 

Nyckelord: skolkurator, orosanmälning, bedömning, samverkan, anmälningsskyldighet 

  



ABSTRACT  

The present study is a qualitative vignette study with the aim of studying school counselors' 
assessments about children who can be assumed to be at risk of maltreatment and see how 
school counselors interact in such cases. Six school counselors from the low and middle school 
have been interviewed and the result shows that school counselors make differences in their 
assessments and that their approaches vary. The school counselors' approaches were diverse 
when they felt that there was an uncertainty as to whether or not the child actually was 
maltreated, while when the child obviously gets hurt and says it himself, the assessments are 
similar. However, the study shows that school counselors are anxious to make the assessment 
based on what they consider to be the child's best interests. Collaboration proved to be 
important for all school counselors. We could see that there were three different types of 
collaboration - collaboration with the child's family, other professions at the school and 
collaboration with actors outside the school. The conclusion of the study is that school 
counselors are in need of general guidelines, both in terms of assessments and collaboration, 
in order to create the same conditions for children who possibly are maltreated. 

Key word: school counselor, worries of concern, obligation to report, assessments, 
collaboration 

  



FÖRORD  
 
Vi vill främst tacka våra sex respondenter för ert deltagande, engagemang, erfarenheter och 
kunskaper kring ämnet. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra! Tillsammans 
med er har vi gjort området mer utforskat och vi hoppas med studien, att göra andra 
intresserade kring ämnet. 
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Christian Kullberg för din nyttiga feedback, goda 
kunskaper om forskning och dess process. Tillika dina goda råd som fått oss att arbeta hårt 
med uppsatsen. 
 
Ida Andersson & Rebecca Christiansson 
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1   INTRODUKTION    

1.1   Bakgrund  
1979 blev Sverige första land att förbjuda barnaga, det vill säga ett förbud mot att slå barn, även 
om det sker i syfte för uppfostran. Trots detta så blir tusentals barn utsatta för våld i hemmet 
och antalet barn utsatta för våld stiger varje år. Sverige är, jämfört med andra europeiska 
länder, dåliga på att klara upp brott som innefattar våld mot barn och mörkertalet anses enligt 
UNICEF vara stort inom kategorin. En kartläggning från 2018 visar att endast 5% av barnen 
som utsatts för våld har berättat det för polis och 45% av barnen har berättat för någon om vad 
de utsatts för. Vidare visade studien att 44% av barnen som medverkat hade någon gång varit 
utsatta för misshandel. Inom kategorin barnmisshandel ingår fysisk och psykisk misshandel, 
sexuella övergrepp och annat våld i hemmet. 9% av barnen hade blivit utsatt för olika typer av 
våld eller misshandel upprepade gånger och 36% var utsatta för misshandel av någon i familjen 
(UNICEF, 2019). Brottsförebyggande rådet (2018) har statistik som visar att under 2017 
anmäldes 23 600 misshandelsbrott mot barn i åldern 0 - 17 år, det är en ökning med 36% sedan 
2008. Det är främst förskola och skola som anmäler denna typ av brott. Jernbro (2015) menar 
att det bara är 10% av barnen som vågar berätta för en profession om brister i sina sociala 
förhållanden. Detta gör att det läggs ett stort ansvar på professionella att kunna se tecken och 
upptäcka barn som far illa. Tidigare forskning visar att kunskapsbristen om hur tecken på att 
barn far illa, hos både socialarbetare, professioner och lärare, är en av anledningarna till varför 
inte fler orosanmälningar upprättas. Ett förhållande som försvårar är att det inte finns 
självklara indikationer som visar att ett barn far illa. Shannon (2011) menar att det skett en 
ökning av brott mot barn i Sverige under 2000-talet och att det till största delen beror på att 
anmälningsbenägenheten har förändrats hos föräldrar, personal inom förskolan och 
socialtjänst och dessa tre grupper är viktiga anmälare. 

I barnkonventionen är det fastställt att ett barn är en människa under 18 år och varje barn är 
lika mycket värda och erhåller samma rättigheter. Barnets bästa ska alltid beaktas och det är 
föräldrarna eller vårdnadshavarna som har ansvar för barnets uppfostran och de ska värna om 
barnets rättigheter. Rättigheterna i barnkonventionen är många, där ingår bland annat att 
barn har rätt till en fri tanke, ett fritt samvete och rätt att tillhöra vilken religion de vill, eller 
att inte tillhöra någon alls. Vidare har barn rätt till att utvecklas och alla barns privatliv ska 
respekteras. Vidare i barnkonventionen är det stadgat att barnets röst skall höras och ta hänsyn 
till, beroende på barnets ålder. Alla barn har rätt att skyddas från fysiskt och psykiskt våld, 
övergrepp och försummelse från föräldrarna eller andra som tar hand om barnet (UNICEF, 
2019). I föräldrabalken 6 kap. 1§ står det skrivet att barn har rätt till bra omvårdnad, trygghet 
och bra uppfostran och får inte utsättas för någon typ av våld eller kränkande bemötande. I 6 
kap. 2§ i samma lag står det att vårdnadshavarna bär ansvaret tills barnet fyller 18 år och de 
skall ansvara för att barnet får sina behov tillgodosedda. Barn som är utsatta för våld kan 
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uppvisa olika typer av tecken och varningssignaler och ibland kan det vara problematisk att se 
vad som egentligen ligger bakom beteenden hos barn. Tecken kan uppvisas på många olika 
sätt, bland annat via barnets beteende som kan vara utåtagerande eller nedstämda. Hög 
skolfrånvaro kan också vara ett tecken på barns utsatthet (Skolverket, 2019). I Vårdguiden 1177 
(2019) hävdas det att det är viktigt att barnet har många vuxna som samverkar runt omkring 
dem, för att barnet ska få den optimala hjälpen. Skolan kan förutom samarbete med 
vårdnadshavare ha en god kontakt med exempelvis socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin.  

Enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen har personer som arbetar med barn, skyldighet att anmäla 
till socialnämnden när de misstänker att ett barn far illa. Den yrkesverksamma behöver bara 
ha en misstanke om detta, denne behöver inte ha bevis för om barnet faktiskt far illa. Den som 
anmäler har ansvar att uppmärksamma socialtjänsten om situationen och sedan är det 
socialtjänstens ansvar att utreda. Följande står skrivet i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen:  

 

1 §  Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de 
i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 
   1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 
   2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 
   3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

  4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som 
berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område. 

 

Det som föranstaltas i lagen innebär att när en orosanmälan inkommer till socialtjänsten, är 
de skyldiga att genomföra en skyddsbedömning samma dag som inkommen orosanmälan, om 
anmälan inkommer sent på kvällen görs en skyddsbedömning nästkommande dag. Denna 
skyddsbedömning utmynnar i ett beslut om barnet är i fara och är i behov av omedelbart skydd. 
Därefter skall socialtjänsten göra en förhandsbedömning, denna skall göras inom 14 dagar 
efter inkommen orosanmälan. I förhandsbedömningen ingår det att ta reda på hur barnet har 
det. Se om familjen varit aktuell på socialtjänsten tidigare samt meddela barnet och 
vårdnadshavarna om den orosanmälan som inkommit. Sedan bestäms om det finns behov av 
att starta en utredning eller inte. Även denna information skall barnet och vårdnadshavarna få 
ta del av. Om en utrednings startas har socialtjänsten fyra månader på sig att slutföra den, dock 
finns möjlighet att förlänga utredningstiden vid behov. I en utredning samtalar och hämtar 
socialtjänsten in uppgifter från både barnet och vårdnadshavarna, samt oftast även andra i 
barnets miljö. Socialtjänstens utredning syftar till att ta reda på vad som ligger till grund för 
orosanmälan samt, om så bedöms nödvändigt, vilken typ av insatser familjen kan behöva (Koll 
på soc, 2018).  

Skolverket (2019) anser att skolan har ett ansvar för barn som far illa och skolan utgör en viktig 
skyddsfaktor. Det är viktigt att barn lyckas i skolan och att skolan är en trygg plats. Att lyckas 
i skolan, har visat sig vara en framgångsfaktor för barns fortsatta utveckling. Skolan har i 
uppgift att vara uppmärksam på de varningssignaler barn kan uppvisa om de riskerar att fara 
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illa eller far illa. I skolmiljön är skolkuratorn en av de funktioner som har en avgörande roll i 
att ha kunskaper om barns välmående och att kunna uppmärksamma deras behov av skydd 
från samhället. Genom att tillgången till skolkurator lagstadgades 2010 har antalet 
skolkuratorer och heltidstjänster ökat. Isaksson (2014) menar dock att skolkuratorns uppgift i 
skolan är vagt formulerad och som enda socionom i organisationen måste han eller hon därför 
lita till och ta stöd av andra professioner, både inom skolan och andra myndigheter och 
organisationer. Skolkuratorers handlingsutrymme anses vara svårt att fastställa och tolka. 
Isaksson hävdar att det kan vara försvårande för skolkuratorn att veta hur arbetet ska utföras. 
Detta därför att det förutom lagtexter och policyn som skall följas, saknas tydliga riktlinjer för 
arbetet. Författaren menar att skolkuratorns uppgifter inom skolan oftast bestäms på lokal 
nivå.  

Socialstyrelsen (2014b) har sammanställt en handbok för yrkesverksamma som befinner sig 
under anmälningsskyldigheten. Där redogörs ett antal riktlinjer som kan vara hjälpsamma i 
professionellas bedömning när ett barn misstänks far illa. Det finns handböcker för vägledning 
men det är syvende och sist upp till de yrkesverksamma kuratorerna att enskilt eller 
tillsammans med andra tolka och bedöma barns situation och eventuella åtgärder. I och med 
att det inte finns tydliga och gemensamt överenskomna bedömningsmallar som skall användas 
när ett barn misstänks fara illa, riskerar de bedömningar som skolkuratorer gör bland annat 
beroende på vem som gör bedömningen, få större variationer än vad som annars varit fallet. 
Detta är en problematik som enligt oss inte uppmärksammats i tillräcklig hög grad inom socialt 
arbete. Frågan är om det förekommer variationer i skolkuratorernas bedömningar. Genom 
vinjettstudie önskar vi därför undersöka hur samma barn bedöms av olika skolkuratorer på 
sex olika skolor. Vi vill undersöka om barnet kommer få varierande stöd och hjälp beroende 
på skola. Utifrån studiens fördjupade kunskaper om skolkuratorers bedömningar och dess 
variationer vill vi till socialt arbete tillföra underlag för framtida studier och skapa möjligheter 
till förbättringar av skolkuratorns arbete.  

1.2   Syfte  och  frågeställningar  
Syftet är att studera skolkuratorers bedömningar kring barn som kan antas fara illa samt se 
hur skolkuratorer samverkar i sådana fall. 

Ø   Vilka likheter och skillnader finns i skolkuratorernas bedömningar av barns utsatthet 
och tillvägagångssätt i samma fall? 
 

Ø   Hur beskriver skolkuratorerna sin samverkan och vilka bedömer de vara viktiga 
personer för samverkan? 

1.3   Centrala  begrepp  
I avsnitt centrala begrepp definieras och förklaras begrepp som har en central betydelse för 
fortsatt läsning av studien.  
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1.3.1   Anmälningsskyldighet  

I socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1§ står det att den som yrkesverksam och arbetar med 
barn eller unga upp till 18 år, är skyldig att anmäla till socialnämnd vid misstanke om att ett 
barn far illa. Enligt Olsson (2017) skall en anmälan göras till socialnämnden vid misstanke och 
den yrkesverksamma behöver inte ha kännedom om att barnet verkligen far illa utan ska alltid 
upprätta en anmälan som fort det finns misstanke. 

1.3.2   Barn  som  far  illa  

När det kommer till att barn far illa, finns det inga direkta indikationer som visar på att barnet 
är utsatt. Däremot har Socialstyrelsen (2014a) tagit fram riktlinjer på tecken som kan bottna i 
att barnet utsätts för olika former av missförhållanden. Det är inte den som anmäler som 
ansvarar över att utreda barnets situation utan det är socialnämndens ansvar att göra en 
förhandsbedömning om det finns underlag för att inleda utredning enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 11 kap. 1§. 

1.3.3   Samverkan  

Samverkan sker när en enskild person eller organisation känner att denne inte kan klara av 
situationen själv, vid samverkan tas hjälp från andra för att uppfylla målet (Kunskapsguiden, 
2019).  

1.3.4   Skolkurator  

Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 25§ 2 st. ska varje elev ha tillgång till skolkurator, detta blev 
lagstadgat 2010. Skolkuratorernas uppgifter är att arbeta individuellt med elever, både 
förebyggande men även arbeta för att problem inte förvärras. Skolkuratorn ska utgå från 
skolans rutiner och handlingsplaner, men även vara en handledare till skolans personal vad 
det gäller de psykosociala delarna. Skolkuratorn ska se till elevens helhet, både i skol- och 
dennes hemmiljö. Skolkuratorn är nästan alltid själv i sin profession inom skolan och oftast 
har skolkuratorn en socionomexamen (Akademikerförbundet SSR, 2019).  

1.4   Uppsatsens  avgränsning  och  disposition  
Studien har valt att avgränsa sig till professionen skolkuratorer, samtliga skolkuratorer som 
intervjuats arbetar på låg- och mellanstadiet och det finns en geografisk avgränsning då alla är 
yrkesverksamma i samma kommun. Samtliga skolkuratorer arbetar på kommunala skolor. 

Uppsatsen kommer inledningsvis presentera den tidigare forskning som genomsökts inom 
ämnet. Sedan förklaras den teoretiska referensram som används i uppsatsen. Där refererar vi 
till teorier om det mänskliga tänkandet, helhetsperspektivet ur den ekologiska teorin och 
teorier om emotionellt stöd. Därefter presenteras metoden som tillvägagångssätt och de etiska 
ställningstaganden som gjorts. Resultatet redovisas och analyseras efter de teman som 
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framkommit i intervjuerna, samt kopplas till teori och tidigare forskning, slutligen redogörs 
diskussionen där forskarna resonerar kring resultatet, metoden och etiken. Därefter finns en 
slutsats och vidare finns referenslista samt fem bilagor att tillgå. 

2   TIDIGARE  FORSKNING  

De vetenskapliga artiklarna har hittats i Mälardalens högskolas databaser och vi har använt 
oss av databaserna SwePub, Social Services Abstract och ERIC (ProQuest). Sökorden som 
används för att få fram artiklar är “school counselor”, “abuse”, “child maltreatment”, “child at 
risk”, “assessment”, “report” och “professional”. Genom sökningarna upptäcktes att detta 
ämne är försiktigt utforskat och därmed har vi valt att vidga våra sökområden till professionella 
inom socialt arbete och inom skola då skolkuratorn som profession är en del av dem. De 
vetenskapliga artiklarna består av fem internationella artiklar, två svenska artiklar och tre 
svenska doktorsavhandlingar. Samtliga artiklar är expertgranskade. Kombinationen “report” 
och “child maltreatment” gav 36 träffar som var i SwePub. I Social Services Abstract gav 
“assessment” och “child at risk” 72 träffar. “School counselor” och “abuse” gav 87 träffar. I 
SwePub gav “child maltreatment” 127 träffar. “Skolkurat” gav 3 träffar som var 
expertgranskade och sammanlagt 10 träffar SwePub. I ERIC gav “reporting”, “child abuse” och 
“professional” 83 träffar. 

2.1   I  vilken  omfattning  anmäler  professionella  med  anmälningsplikt  
För att studien ska få en förståelse för problematiken kring att upprätta en orosanmälan 
behövs det en insikt i vilket omfattning professionella med anmälningsplikt anmäler. Det 
framkommer att professionella som har anmälningsskyldighet, är de som regelbundet gör 
anmälningar till socialtjänsten. En av de viktigaste faktorerna för att professionella ska göra 
en anmälan är att barnet i första hand har berättat om sin utsatthet. Jernbros (2015) 
doktorsavhandling visar att antal barn som befinner sig i en utsatt situation som väljer att 
berätta för en profession är låg. Endast 10% väljer att berätta om sin utsatthet, vilket medför 
en större förståelse över att antalet anmälningar från professioner är beroende av barnet. 
Cocozza, Gustafsson och Sydsjös (2007) studie visade att endast 4% av barnen i den 
undersökta kommunen i Sverige varit aktuella för en orosanmälan. De som gjorde flest 
orosanmälningar var polisen med hela 35% och sedan kom andra professionella på 33%, utav 
dessa 33% var 29% skolpersonal. Även om skolpersonalen svarade för 29% av anmälningarna, 
så ansåg forskarna att det är de som regelbundet orosanmäler. Även om procenten andra 
professioner var lägre än polisen, visade studien att 76% av orosanmälningarna som kom från 
andra professionella ledde vidare till en utredning. Så även fast professionellas omfattning var 
lägre resulterade anmälningarna ändock i fler utredningar än när den kom från polisen. Det 
fanns en problematik kring att konkret se omfattningen av anmälningar från professionella, 
för i Sverige saknas inrapporterad statistik kring hur många orosanmälningar som varje år 
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görs till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2012). Även om Socialstyrelsen menar på att det inte 
finns inrapporterad statistik för Sveriges kommuner, gjorde Wiklund (2006) en studie där 
forskaren samlade in orosanmälningar från 100 slumpmässiga svenska kommuner. Resultatet 
i studien visade att professionella som befann sig under anmälningsskyldigheten var de som 
anmälde mest till socialtjänsten. Professionella var också den grupp som tog sin 
anmälningsskyldighet på största allvar. Så även om omfattningen är svår att konkret greppa så 
visade forskningen att professionella anmäler till viss del och deras anmälningar har oftast 
utgjort ett underlag för att starta en utredning kring barnet och dennes familj. Det viktigaste 
av allt är att professionella, de vill säga den aktör som skolkuratorer befinner sig i, tar sin 
anmälningsskyldighet på största allvar. 

2.2   Varför  professionella  väljer  att  avstå  från  att  anmäla  
Det finns flera aspekter till varför professionella valde att avstå från att anmäla. Forskarna 
verkade inte vara helt överens kring vilka faktorer som låg bakom professionellas avstånd. 
Genom att ta reda på vilka faktorer som orsakar att professionella väljer att avstå från att 
anmäla, kan vi i vår studie få en större förståelse kring varför skolkuratorer gör sin specifika 
bedömning.  

Det finns en gemensam faktor som indikerar på samma utgångspunkt, kunskapsbrist. Alvarez 
Kenny, Donohue och Crapin (2004) menar att det föreligger en kunskapsbrist hos 
professionella i USA kring att se tecken att barn lever i en utsatthet men också en praktisk 
kunskapsbrist i tillvägagångssättet för att upprätta en orosanmälan. Webster, O´Toole, 
O´Toole och Lucal (2005) menar att för lärare i Ohio är det av betydelse att det finns kunskap 
kring att se indikationer att barn far illa för att de ska välja att göra en anmälan. Om kunskapen 
brister, minskar anmälningarna. Goldman och Padayachi (2005) undersökte just 
skolkuratorer och studien visade även här att australienska skolkuratorers kunskap kring att 
se tecken att ett barn far illa var avgörande om det skulle gå ifrån att misstänka till att besluta 
om att upprätta en anmälan. Både Alvarez et al. (2004) och Goldman et al. (2005) fann att 
fortlöpande och bättre utbildning kan hjälpa professionella att bli allt mer benägna att anmäla. 

En annan intressant faktor kring varför professioner valde att avstå att anmälan, är 
professionellas syn på vilka problem som kan uppstå om en anmälan upprättas. Om lärare 
upplever att anmälan kommer att skapa mer problem än hjälp för barnet, minskar lärares 
benägenhet att anmäla (Webster et al. 2005). Vilket visar att det finns en rädsla hos lärare att 
deras anmälan kommer utsätta barnet för mer skada än vad det redan utsätts för. Alvarez et 
al. (2004) menar att det finns en syn hos professionella att det ibland är korrekt av dem att 
avstå en anmälan, dels för att de anser att det ger mer skada än nytta men också för det finns 
en rädsla hos professionella att deras förtroende och framtida kontakt kommer försvåras till 
barnet och dennes familj. 54% av skolkuratorerna i Sivis-Centinkaya (2015) studie fick 
anhöriga efter sig som ville försöka övertala skolkuratorerna till att ta tillbaka sin anmälan, 
endast 1,4% av skolkuratorerna kände en positiv känsla efter att en orosanmälan upprättas. 
Tillsammans med den negativa synen på Child Protection Services (i Sverige kan det motsvaras 
av socialtjänsten), skapas ett ännu större problem för att det utsatta barnet ska få en anmälan 
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upprättad av en profession. Professionella är rädda för att bli stämda om det senare skulle visa 
sig att det inte fanns underlag för anmälan som tidigare gjorts (Alvarez et al., 2004). Webster 
et al. (2005) menade att det finns flera kombinationer som tillsammans försvårar för lärarna 
att upprätta en orosanmälan. Lärarna beskrev att ju äldre barnet var desto svårare var det att 
få kontakt med barnet och få barnet att vilja berätta. Om barnet visade ett gott beteende och 
fysisk god hälsa var det svårare att göra en anmälan för det gav goda indikationer istället för 
att skapa en större oro kring barnet. Lärarna uppgav också att om klassen var stor var det lätt 
att inte få tid för att se alla barn och vissa barn hamnade i skymundan. Men Isakssons (2016) 
doktorsavhandling visar att det finns en problematik kring hur vida skolkuratorer ser på barns 
problem jämfört med lärares. Lärare har en tendens att lokalisera ursprunget av problemet 
utanför skolan medan skolkuratorn allt mer tenderar att lokalisera problemet innanför skolan. 
Vilket gör att det kan skapas diskussioner mellan professionerna kring ett barns problematik 
och om det finns behov att upprätta en orosanmälan eller inte. Vilket i slutändan kan innebära 
att en anmälan inte upprättas på grund av deras olika syn på barnets problematik. Barnet i sin 
tur skapar även svårigheter för professioner att inte kunna anmäla då barn oftast inte berättar 
för en vuxen eller profession att dem befinner sig i en utsatthet. Jernbro (2015) menar att 
barnet saknar tillit, är för lojal mot föräldrarna och bär på en sån stor skuld och skam att det 
ska till mycket för att ett barn ska vilja berätta för en vuxen om sin situation. Men däremot har 
barn i Sverige en positiv upplevelse och positiv syn på elevhälsan, främst skolkuratorn. Vilket 
ger bättre förutsättning för skolkuratorn att nå ut till de utsatta barnen än exempelvis 
socialtjänsten. 

2.3   Bedömningars  variationer  
För att få en förståelse för variationerna i skolkuratorers bedömningar, är det av vikt att se vad 
forskare har funnit när det undersökt just detta. Skolkuratorers bedömningar av samma fall 
var svårt att finna. När det kom till bedömningar utifrån samma fall i en vinjettstudie visade 
studier att bedömningarna varierar. Variationer på barnets situation, föräldrarnas oförmåga 
samt åtgärder varierar beroende på exempelvis vilket land socialarbetaren arbetar i. I 
Brunnberg och Pecnik’s studie (2006) fanns det variationer mellan bedömningar hos svenska 
och kroatiska socialarbetare, dels på grund av deras olika sociala syn på föräldraförmåga och 
uppfostran men också beroende på tidigare erfarenheter. Om information kring barn var 
diffusa och inte helt självklara blir professioner osäkra i sin bedömning. Oftast väljer 
socialarbetare att leta och få fram mer information än att använda sig av andra mer ingripande 
åtgärder. Skolkuratorer är mer benägna att stanna kvar i sin misstanke istället för att göra en 
orosanmälan när en misstanke uppstår (Goldman & Padayachi, 2005). För att se när 
bedömningen om åtgärder för barn är aktuella har forskare delat upp informationen i olika 
steg i en vinjett för att lättare se bedömningens variation hos professioner. Socialarbetare var 
mer angelägna att göra en orosanmälan när informationen var mer självklar att barnet var 
utsatt. Socialarbetaren valde istället för att anmäla, utforma olika åtgärder i form av att stötta 
föräldrarna, förbättra deras föräldraförmåga eller försöka finna mer information som 
indikerar på att barn är tillräckligt utsatt för att upprätta en anmälan (Brunnberg & Pecnik, 
2006). Oavsett bedömningens variation utgick både socialarbetare och skolkuratorer ständigt 
efter att försöka se till barnets bästa (Brunnberg & Pecnik, 2006; Goldman & Padayachi, 2005).  
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Variationen av bedömningar kan också bero på bristande kunskap och problem i 
handläggningsprocessen, om en socialarbetare har bristande kunskap eller problem i sin 
handläggningsprocess kommer det skapa svårigheter i att göra rätt bedömning (Brunnberg & 
Pecnik, 2006). En annan viktig aspekt i förståelsen av bedömningens variation kan ha med 
dem negativa känslorna som uppstår i och med att en bedömning ska göras. Hos 84% av 25 
skolkuratorer upplevdes negativa känslor i samband med att göra bedömningen att en 
orosanmälan skulle upprättas (Sivis-Cetinkaya, 2015). I samband med att en sån stor del av 
skolkuratorerna kände negativa känslor kan bedömningen att göra en orosanmälan variera 
beroende på om skolkuratorn exempelvis är rädd för förövaren eller tidigare blivit hotad till 
livet. 

2.4   Skolkuratorns  roll  för  samverkan  
Isaksson (2016) menar att skolkuratorns roll har förändrats genom tiden. Från början var 
kuratorns roll att bistå med råd och stöd till familjer som hade barn med problem i skolan, dels 
att följa och stötta barnen men också göra hembesök. Under 1970-talet blev kuratorns roll mer 
förebyggande och blev en del av elevhälsan. Från 2000 blev rollen mer inkluderad i skolans 
team istället för endast elevhälsan. Idag har skolkuratorn rollen att ge psykosocialt stöd till 
elever samt att fokusera på samverkan med annan skolpersonal och myndigheter. Backlund 
(2007) menar att skolan skapar möjligheter för barn att ha en samverkan med andra aktörer. 
Genom skolan kan barnet få hjälp och stöd av andra professioner utanför skolan. Vilket tyder 
på att samverkan är en viktig del både för barnet, skolan men också andra aktörer. Rektorn 
och skolkuratorn är de professioner som kontaktas när andra aktörer utanför skolan vill 
samverka. Vilket visar att skolkuratorn har en viktig roll vad det gäller samverkan, det är även 
något som Isaksson (2016) beskriver i sin doktorsavhandling. Backlund (2007) anser att om 
det inte finns en skolkurator i skolan finns det en minskning i samarbete med andra aktörer. 
Skolkuratorn skapar möjligheter till förbättrad samverkan inom skolan, vilket författaren 
menar beror på att skolkuratorn är en del av socialt arbete. Det finns en koppling mellan 
skolkurator och andra aktörer utanför skolan som ingen annan inom skolan besitter kunskap 
om, men Isaksson (2016) lyfter att det även kan beror på att samverkan är en del i 
skolkuratorns arbetsuppgifter men på grund av att skolkuratorers arbetsbeskrivningar är vagt 
formulerade anser Isaksson (2014) att det försämrar samverkan, samverkan skulle kunna få 
ett ännu bättre utfall om deras arbetsbeskrivningar blev mer konkreta. 

3   TEORETISKT  PERSPEKTIV  

Studien utgår från tre teoretiska perspektiv. Det första perspektivet är det mänskliga 
tänkandet, genom detta perspektiv kan vi få en förståelse kring vad som kan påverka 
skolkuratorn genom sin tankeprocess för att göra en egen bedömning av barnet. Det andra 
perspektivet är helhetsperspektivet där Bronfenbrenner’s utvecklingsekologiska teori står som 
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grundpelare. Ur perspektivet kan studien se hur skolkuratorn förhåller sig till barnets miljö 
och hur den ser på sin samverkan med andra. Det tredje perspektivet är emotionellt stöd där 
det teoretiska ramverket är socialt stöd utvecklat av James S. House. Perspektivet lyfter fram 
det sociala stödets värde och det får oss att förstå vikten av vilket stöd som skolkuratorn bör 
använda sig av i sin kontakt med barn. 

3.1   Det  mänskliga  tänkandet  
När en skolkurator står inför att göra en bedömning kring oro för ett barn behöver vi förstå 
människans, i detta fall skolkuratorns sätt att tänka. Tänkandet menar Kahneman (2013) 
består av två olika system. System 1 där människan utgår från en automatisk tanke och snabbt 
gör en bedömning, vilket inte alltid är fel men kan i viktiga situationer skapa ett tankefel. 
Genom system 2 går människan igenom en process för att bearbeta fakta och tolkning. I system 
2 utgår människan ifrån ett mer kritiskt tänkande som skapar logiskt tänkande och en saklig 
grund. Men detta system är inte alltid felfritt då människan inte alltid kan tänka i flera 
dimensioner samtidigt och skapa ett handlande eller icke handlande utifrån flera dimensioner. 
Det krävs att människa använder sig av båda systemen samtidigt för att kunna göra en 
bedömning grundad på intuition. System 1-tänkandet är ett tänkande som vi föds med och 
utgår från människans instinkter för överlevnad. Medan system 2-tänkandet är något som vi 
utvecklar under livets gång utifrån ökande kunskaper och erfarenheter. Edvardsson och 
Vahlne-Westerhäll (2017) menar att, om skolkuratorn i detta fall utgår ifrån ett system 1-
tänkande jämfört med ett system 2-tänkande kan bedömningens utgångspunkt variera men 
samtidigt kan båda systemen skapa tankefel. Vidare beskriver författarna att ett tänkande inte 
är individuellt utan individens tänkande ingår i system där den samspelar med fysiska miljöer, 
normer och andra människor. Om de olika miljöerna förändras eller försvinner kommer även 
individens tanke att ändras eller se helt annorlunda ut. Exempelvis kan en skolkurators 
tankesätt ändras helt om denne byter arbetsplats (skola) eller får en ny chef. Vilket gör att varje 
skolkurators tanke är unik utifrån dennes erfarenheter, miljöer och normer.  

Det bör finnas en förståelse kring att varje människa är unik och består av unika variationer. 
Genom att se det unika som finns hos människan försvåras generaliseringen av ett beteende 
och felaktiga bedömningar (Edvardsson, 2003). Ett tankefel är vanligt och kan uppstå hos de 
allra flesta. När ett tankefel uppstår kan det resultera i många felaktiga utgångspunkter. 
Vanliga tankefel kan enkelt korrigeras genom att personen ändrar sitt påstående. Men när det 
kommer till tankefel inom bedömningar av andra människor exempelvis genom en 
barnutredning kan tankefelet skapa svårartade konsekvenser. Det problematiska med tankefel 
är att de oftast upptäcks efteråt när påståendet redan har gjorts. Förhastade slutsatser där det 
används otillräcklig och otillförlitlig information är ett vanligt förekommande fenomen. Men 
det finns många andra tankefel och de kombineras oftast tillsammans med varandra 
(Edvardsson & Vahlne-Westerhäll, 2017). Ändå bör ett påstående hos en skolkurator bestå av 
ett sakligt övervägande. Detta för att anmälan bör vara av den grund att socialtjänsten kan ta 
orosanmälan på allvar (Edvardsson, 2003).  



10 

3.2   Helhetsperspektivet  ur  den  ekologiska  utvecklingsteorin  
Om skolkuratorn utgår ifrån att se barnet ur ett helhetsperspektiv kan olika professioner 
samverka för barnets bästa. Utifrån helhetsperspektivet kan barnets utveckling ses 
tillsammans med dennes sociala, kulturella och socioekonomiska sammanhang. Barnets 
utveckling och behov utvecklas i samspel med miljön den befinner sig i (Socialstyrelsen, 2018). 
För att förstå barn som lever i en utsatthet måste skolkuratorer förstå att barn påverkas och 
utvecklas genom sina miljöer, både genetisk men också ur en social kontext. Professioner bör 
reflektera över hur barns olika miljöer spelar roll i uppväxten och dess framtida utveckling. 
Barn bär aldrig ett eget ansvar eller skuld för sin utsatthet utan Brodin (2008) menar att det 
är miljöerna som barnet samspelar med som skapar deras utsatthet. Så om skolkuratorer i 
detta fall använder sig av ett reflekterande förhållningssätt där barnet ses ur ett 
helhetsperspektiv tillsammans med barnets miljöer, skapas då bättre förutsättningar att kunna 
identifiera om barnet är utsatt samt finner de miljöer som påverkar barnet negativt. 

Bronfenbrenner skapade den utvecklingsekologiska teorin som är en förklaringsmodell kring 
individens utveckling i samspel med sin omgivning. Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk 
psykolog som levde mellan 1917 och 2005. Hans utvecklingsekologiska modell är vida spridd 
och idag används den flitigt inom pedagogik och andra områden (Bronfenbrenner, 1996). 

Modellen utgår från att personen, barnet, befinner sig i centrum. Runt omkring finns olika 
nivåer av strukturella miljöer, som till en början påverkar barnen men i samband med barnets 
ökande ålder kan barnet börja påverka sin omgivning (Bronfenbrenner, 1996). Genom att se 
barnet i centrum med hjälp av de olika miljöerna barnet befinner sig, kan skolkuratorn få en 
förståelse kring barnets beteende och behov av åtgärder. Närmast barnet finns familjen och 
det är den första miljön som barnet samspelar med. Här utvecklas barnets sociala grunder, 
såsom språk, sociala tillhörighet och subkultur. Barnet kan komma att påverkas av saker som 
sker inom familjen, som barnet själv inte kan råda över, till exempel om en förälder blir 
arbetslös. Vilket gör det viktigt för skolkuratorn att se hur barnets olika miljöer ser ut och hur 
det påverkar barnet. Barnet påverkas och föds in i ett socialt och kulturellt sammanhang, vilket 
inte alltid är påverkningsbart för barnet till en början. I samband med den ökande åldern 
skapas flera miljöer kring barnet, såsom kamrater, lärare och annan skolpersonal. Ett helt 
annat socialt och kulturellt sammanhang samspelar nu med barnet. Ju äldre barnet blir desto 
mer kan den påverka och välja vilka sociala sammanhang den samspelar med. I denna miljö 
ingår skolkuratorn och är en del av barnets miljö, även om skolkuratorn inte dagligen ser 
barnet, behöver skolkuratorn ha ett nära samarbete med andra som ingår i denna miljö.  

I den miljön näst ytterst finns ett område som barnet har svårt att styra över, här kan barnets 
bostadsområde spela in. Barnet kan inte påverka de möjligheter och risker som finns i den 
aktuella miljön. Barnets utveckling kan bli påverkad och skilja sig beroende på barnets 
geografiska område, det finns andra risker och möjligheter i ett segregerat område jämfört med 
ett icke segregerat område. I den yttersta miljön finns samhällets strukturer och normer. 
Denna miljö har inte barnet direkt möjlighet att påverka, men det påverkar barnet genom de 
andra miljöerna. Det kan handla om hur samhället arbetar med vissa saker, exempelvis hur de 
arbetar med aktiviteter för ungdomar och olika typer av samhällsarbeten. I och med miljöerna 
utvecklas en roll för barnet, rollen har en stor effekt på hur barnet kommer att bete sig, agera, 
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uppleva och tänka. Rollen utvecklas och skiftar i samband med hur interaktionen av det olika 
miljöerna ser ut. Ett beteende kan förändras i relation med att interaktionen i en miljö 
förändras eller påverkas. Exempelvis kan ett barn ha ett viss beteende som i sin tur påverkar 
föräldrarnas uppfostran, vilket vidare utvecklar ett nytt beteende hos barnet. Om ett 
helhetsperspektiv på barnet används av skolkuratorn och denne utgår ifrån att se barnet i 
samspel med dess miljöer, kan skolkuratorn också förstå barnets utveckling och behov men 
även förändrande beteende (Bronfenbrenner, 1996). 

3.3   Det  emotionella  stödet  
Hochschild (1990) definierar emotion genom att dela upp det i fyra olika komponenter. Dessa 
är: kunna skapa en bedömning av situationen, få förändringar i kroppens sinnesförnimmelser, 
kunna uttrycka fritt eller hindra känslofyllda uttryck och använda kulturell beteckning av de 
känslofyllda uttrycken som upplevs. Hochschild anser att emotion inte kan upplevas om inte 
de olika komponenterna är närvarande. Emotion är en känsla men alla känslor är inte 
emotioner. Det som utgör att en känsla är en emotion är beroende på hur länge känslan varar. 
En känsla som är en emotion utvecklas till ett stämningsläge som varar under en längre tid. 
Emotioner fyller en viktig funktion, genom det blir människan uppmärksammad på vad som 
sker runt omkring och snabbt upptäcker det väsentliga. Brodin (2008) beskriver att barn som 
vuxit upp under utsatta livssituationer oftast klarat sig rätt bra tack vare att barnen haft en 
person i sin närhet som den känt förtroende för och kunnat vända sig till. Vilket skulle kunna 
ses som det emotionella stödet som House (1981) utvecklat. Om skolkuratorn besitter socialt 
stöd kan det hjälpa barn som är utsatta och söker hjälp i skolan. En av skolkuratorns uppgift 
är att ge stöd åt barn, vilket gör att stödet kan spela en stor roll beroende på hur skolkuratorn 
ger sitt stöd mot de barn som mår dåligt eller lever i en utsatthet. Den amerikanske doktorn i 
socialpsykologi James S. House utarbetade teorin socialt stöd. Det sociala stödet delas in fyra 
olika sorters stöd. Informativt, emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Utifrån det 
olika stöden upplever personer olika effekter som påverkar deras situation (House, 1981).  

Det emotionella stödet anses vara det viktigaste stödet när det kommer till att förbättra 
personers hälsa. Däremot ska inget av de andra stöden undervärderas då de tillsammans i olika 
kombinationer kan förbättra personens situation avsevärt. En annan betydelse för de olika 
sociala stöden är vart den kommer ifrån, effekten av stödet kan variera beroende på vem som 
ger stödet. House menar att det sociala stödet inte enbart uppfyller ett stöd utan uppfyller även 
behov som trygghet och social interaktion som i sin tur påverkar hälsan positivt. Det 
emotionella stödet ges genom att personen själv får ta upp sin problematik, ibland kan ett stöd 
ges från ett håll för att sen förbättra ett problem av en annan sort. Exempelvis kan ett barn få 
emotionellt stöd genom att de berättar om personliga besvärligheter som sedan leder till 
förbättrade skolprestationer. Det emotionella stödet behöver inte fokusera på själva problemet 
utan utgår ifrån att skapa ett förtroende och få känslan av bekräftelse som sedan resulterar i 
att stödja personen ur andra sociala stöd. När ett barn söker efter stöd är det oftast ett 
emotionellt stöd barnet behöver i början som sedan utvecklas i att få ett informativt, 
värderande och instrumentellt stöd. Om barn inte upplever ett emotionellt stöd blir det svårt 
för barn att verkligen få stöd i att förbättra sin psykiska hälsa och även lösa djupare problem. 
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Som tidigare nämnt har skolkuratorn som uppgift att ge förebyggande stöd men också ge stöd 
i en aktuell livssituation som ett barn befinner sig i (House, 1981). 

4   METOD  

I metodavsnittet presenteras studiens olika metodiska delar. Först presenteras den metod som 
används och studiens urval och avgränsningar. Vidare beskrivs studiens litteraturgenomgång 
och varje steg i genomförandet av datainsamlingen. Därefter beskrivs studiens instrument, 
dataanalys, trovärdighet och tillförlitlighet. Slutligen beskrivs de etiska övervägande som 
studien valt att beakta. I metodavsnittet har vi valt att benämna oss som forskare.  

4.1   Val  av  metod  
Studien har en abduktiv ansats där forskarna valt att väga mellan empiri och teori, genom detta 
har studien kunnat sett empirin ur teorin och på så vis hitta nya utgångspunkter att utgå ifrån 
(Alvesson & Sköldberg, 2017). Den abduktiva ansatsen är en god förutsättning för att kunna se 
skillnader och likheter i skolkuratorers bedömningar. Innan intervjuerna skapade vi oss 
förståelse genom att sätta oss in i tidigare forskning och teori, för att sedan välja passade för 
denna studie och för att ha en grund innan vårt empiriska material samlades in. Studien 
baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en tillhörande vinjett. De 
semistrukturerade intervjuer har möjliggjort för studien att ha en mer flexibel utgångspunkt, 
där intervjuguiden med teman skapar intervjun mer strukturerad men samtidigt är det möjligt 
för forskarna att ha sonderingsfrågor eller förtydligande av en fråga (Bryman, 2011). Teman 
för intervjuguiden uppkom genom att vi hade studies teoretiska perspektiv samt tidigare 
forskning i beaktning. 

4.2   Urval  
Studien har ett målinriktat bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver att, för att kunna 
besvara studiens syfte, bör ett målinriktat urval användas. Denna studie har valt ett målinriktat 
urval där skolkuratorer valts ut som respondenter. Skolkuratorerna valdes utifrån ett 
bekvämlighetsurval där forskarna tog kontakt med tio tillgängliga skolkuratorer i en 
mellanstor kommun. Forskarna har inga tidigare anknytningar till det utvalda 
respondenterna.  
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4.3   Litteraturgenomgång  
För att få en kunskapsöversikt av området, har sju vetenskapliga artiklar använts. Fem 
internationella och två svenska, samt tre svenska doktorsavhandlingar. Forskarna har använt 
sig av Mälardalens högskolas databaser för sökning av vetenskapliga artiklar. De databaser 
som använts är SwePub, Social Services Abstract och ERIC (ProQuest). Orden som används 
vid sökningarna är “school counselor”, “abuse”, “child maltreatment”, “child at risk”, 
“assessment”, “report” och “professional”. De vetenskapliga artiklarna har valts ut med 
relevans utifrån studiens syfte och frågeställningar. Området är i viss omfattning relativt 
outforskat och därför har det funnits svårighet att hitta artiklar som behandlar den studerade 
professionen. Därför har forskarna valt vetenskapliga artiklar med professioner där 
skolkuratorer ingår. Den valda litteraturen till bakgrund och teoriavsnitt har varit litteratur 
som tidigare varit aktuell på socionomprogrammet, men även har relevant litteratur till 
studien sökts och används från Mälardalens högskolas bibliotek.  

4.4   Datainsamling  
För att få tag i respondenter valde forskarna att gå igenom kommunens hemsida för att hitta 
kontaktuppgifter till skolkuratorer på låg- och mellanstadieskolor. Därefter e-postades tio 
stycken möjliga respondenter, de valdes ut då de hade sina mailadresser publicerade på 
hemsidan. I e-postmeddelandet förklarades syftet med studien, vilka vi var, när intervjuerna 
planerades äga rum, den ungefärliga tidslängden på intervjuerna, att intervjuerna kommer 
behandlas konfidentiellt och till sist en fråga om de kan tänka sig att delta. En av dem ringde 
vi sedan upp då det fanns en osäkerhet om mailadressen var korrekt. Respondenterna fick 
själva önska tider för intervjuerna, under de två veckor vi föreslagit.  

En vecka innan intervjuerna e-postades respondenterna, då bifogades missivbrev (se bilaga A) 
och vi frågade om den bestämda tiden och platsen fortfarande passade. Forskarna skickade 
även med tre bakgrundsfrågor som önskades få besvarade innan intervjun. Detta för att spara 
tid vid intervjutillfället. Se frågorna under rubriken “bakgrund” i bilaga D. Innan de riktiga 
intervjuerna genomfördes två stycken prov-intervjuer med två studiekamrater i samma kurs. 
Detta för att vara väl förberedda inför de riktiga intervjuerna och för att få feedback på vinjetten 
samt intervjuguiden. 

Samtliga intervjuer genomfördes på skolkuratorernas arbetsplatser, det vill säga de skolor som 
de arbetade på. Inför intervjun skrevs missivbrevet och samtycket ut, respondenterna skrev på 
samtyckesblanketten vid intervjutillfället. I blanketten ingick samtycke för deltagandet i 
studien samt samtycke till inspelning av intervjun i forskningssyfte (se bilaga B). Intervjuerna 
pågick i 45 - 55 minuter och spelades in med mobiltelefoner. Forskarna utgick från de frågor 
som fanns i intervjuguiden men ställde även många följdfrågor, detta så att frågorna skulle 
kunna anpassas efter respondenternas svar samt för att få material som gjorde forskarna 
mättade samt möjliggöra att besvara studiens frågeställningar.  
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4.5   Vinjett  som  instrument  
Vinjett som metod beskriver Brunnberg och Kullberg (2013) är en datainsamlingsmetod som 
används för att samla in information till en studie och samtidigt studera jämförelser av 
respondenternas utsagor. Inom socialt arbete kan vinjetten användas för att se professioners 
bedömningar av samma fall med exempelvis ett moraliskt dilemma. I denna studie används 
vinjetten som underlag för att kunna se likheter och skillnader i skolkuratorers bedömningar 
utifrån samma barn. Studiens vinjett var utformad i tre steg, i varje steg tillkom mer 
information om barnet. Vinjetten utformades utifrån att den skulle kunna vara ett trovärdigt 
scenario för skolkuratorn. De tre olika stegen bestod av en kortare berättelse om barnet där 
tanken var att skolkuratorn själv skulle kunna bygga vidare på bedömning och hantering av 
situationen, se vinjetten i bilaga E. I vinjettens första steg beskrivs en pojke som går i tredje 
klass, han blir upprörd när läraren berättar att hen ska ringa hem för att barnet vid flera 
tillfällen glömt idrottskläder. Det som forskarna ville undersöka i denna del, är vilken 
bedömning skolkuratorerna gör utifrån barnets agerande. I den andra delen i vinjetten ser en 
fritidspedagog att samma barn har blåmärken på armarna, barnet döljer dem och vill inte 
berätta vart de kommer ifrån. Här vill forskarna se hur vida skolkuratorerna fångar upp 
tecknet, det vill säga blåmärkena i kombination med hur barnet agerar. I den tredje och sista 
delen berättar läraren för barnet att det är nog och kommer ringa hem till föräldrarna. Barnet 
vädjar om att läraren inte ska göra det och berättar för läraren att pappan kommer slå honom 
åter igen. Här önskade forskarna se hur skolkuratorerna bedömer och agerar utifrån att barnet 
rakt ut berättat att det förekommer våld. 

4.6   Dataanalys  
Efter att de sex intervjuerna var klara transkriberades de. Det blev sammanlagt 50 sidor färdig 
text i Word-format. Bryman (2011) beskriver att den tematiska analysen fokuserar på vad 
respondenterna säger, inte hur de säger det. Den tematiska analysen möjliggör att se likheter 
och skillnader i det insamlade materialet, vilket är en del av studiens syfte. Sedan 
tematiserades materialet med genom kodning med utgångspunkt från studiens syfte och 
frågeställningar. Forskarna valde att genomföra tematiseringen på datorn och markera 
materialet som ansågs relevant med hjälp av olika färgmarkeringar i texten. Åtta teman 
framkom, varav fyra var övergripande teman. Dessa var - kartläggning, svårigheter i 
bedömningen, variation i tillvägagångsätt och samverkan. Det skapades flera underrubriker 
för att underlätta orienteringen. Teaman framkom genom att vi delade upp respondenternas 
utsagor utifrån vinjettens tre steg för att lättare kunna se bedömningarnas likheter och 
skillnader. Resultatet strukturerades genom att dela upp det efter vinjettens tre steg, detta för 
att läsaren ska kunna orienteras sig enkelt. Innan de tre första temana presenteras den del av 
vinjetten som varit aktuell för kommande avsnitt. Vidare analyserades resultatet med hjälp av 
den tidigare forskning och den teoretiska referensram som valts.  
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4.7   Trovärdighet  och  tillförlitlighet  
Trovärdighet innebär frågan om huruvida studien undersökt det den avsåg att undersöka 
(Bryman, 2011). En av frågorna i intervjuguiden handlade om skolkuratorerna var bekanta 
med situationen i vinjetten, utifrån deras arbete som skolkurator, vilket de ansåg sig vara. I 
intervjuerna frågades även respondenterna vad de tyckte om vinjetten, samtliga respondenter 
gav positiv respons och ansåg den vara verklighetstrogen. Vilket gör att studien anser att, 
genom vinjetten, har studien kunnat undersöka det den avsåg att undersöka.  

För att stärka tillförlitligheten har genomförandet gjorts tillsammans. Exempelvis har båda 
forskarna närvarat vid samtliga intervjuer, vid transkribering och tematisering. Vilket har gjort 
att allt material har tolkats tillsammans som ett forskarlag. Tillförlitligheten innebär att 
materialet baseras på tolkningar som görs tillsammans och att tolkningar överensstämmer 
med varandra (Bryman, 2011). Vilket denna studie har haft i beaktning under genomförande, 
genom att tillsammans gjort det yttersta för att inte låta egna värderingar eller åsikter påverka 
tolkningen av resultatet. När det kommer till den tillförlitligheten innebär det även hur studien 
skulle kunna replikeras av andra forskare. I detta fall skulle det gå att replikeras då studien har 
varit noggrann i beskrivandet av genomförandet för studien men att resultatet skulle kunna 
skilja sig om andra forskare exempelvis intervjuade skolkuratorer i den privata sektorn eller i 
en annan kommun. Denna studie anses ha en trovärdighet men det går att diskuteras i vilken 
grad av trovärdighet.  

4.8   Etiska  överväganden  
Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning (se bilaga C), denna fyllde forskarna 
i tillsammans, skrev under och sedan skickades den till handledaren. Handledaren granskade 
och godkände den etiska egengranskningen och skrev sedan under den. I studien har de fyra 
etiska överväganden enligt Vetenskapliga rådet (2002) varit i beaktning. Inför intervjun 
skickades ett missivbrev till varje respondent. Brevet innehöll information om studiens syfte, 
frivilligheten att delta, samtycke till inspelning av intervjun och att respondenten när som helst 
kan avbryta sin medverkan. De informerades även om att allt material kommer behandlas 
konfidentiellt och förvaras varsamt. Respondenterna har i studien blivit tilldelade namn i form 
av R1, R2, R3, R4, R5 och R6. R står för respondent och siffran står för numrering för att kunna 
särskilja dem. Namnen har tilldelats för att stärka konfidentialiteten. Ljudinspelningen 
kommer raderas då uppsatsen har seminariebehandlats. Gällande nyttjandekravet har studien 
valt att informera respondenterna att materialet endast kommer att användas till denna studie 
och att studien eventuellt efter godkännande kommer att publiceras i DIVA-portalen. Vid 
intervjutillfället informerades respondenten igen och sedan fick de skriva under ett 
samtyckesavtal (se bilaga B). Under sammanställningen av det inkomna materialet har 
informationen varsamt hanteras och förvaras så att utomstående inte haft möjlighet att ta del 
av respondenternas utsagor. Genom detta har det fyra delarna konfidentialitet-, information-, 
samtyckes- och nyttjandekravet upprätthållits.  



16 

5   RESULTAT  OCH  ANALYS  

Fem respondenter var kvinnor och en var man. Fem respondenter har socionomexamen och 
en har en kandidatexamen i psykologi, flera av dem har även en påbyggnad med inriktning 
mot ämnena psykologi eller sociologi. Respondenterna har arbetat som skolkurator mellan 
fem månader till två år, men flera av de har arbetat inom socialt arbete under en längre tid. De 
har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, andra kuratorstjänster och behandlingsarbete. 
Samtliga respondenter arbetar på låg- och mellanstadiet i samma kommun och ingår i samma 
team med kuratorer. Skolkuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och de arbetar med 
förebyggande arbete, konflikthantering, enskilda samtal och gruppsamtal med elever, ger 
handledning till övrig personal på skolan och samverkar med föräldrar och andra professioner 
kring barnet. Skolkuratorerna går ofta in i klasser och pratar om aktuella ämnen, exempelvis 
självkänsla. Detta är en del av det förebyggande arbetet. Resultat och analys kommer 
presenteras stegvis utifrån vinjettens tre steg. Rubrikerna 5.1, 5.2 och 5.3 handlar främst om 
bedömningarna skolkuratorerna gjort i den variant av vinjetten de läst. Övriga rubriker är 
kopplade till vinjetten men handlar övergripande om skolkuratorers arbete i stort, och utgår 
inte enbart från vinjetten. I inledningen till de tre första avsnitten presenteras den del av 
vinjetten som tillhör varje tema. 

5.1   Vinjettflik  1:  Kartläggning  

Idrottsläraren kommer till dig för att han är orolig över hur det står till hemma hos Hugo som 
går tredje klass. Vid flera tillfällen har han glömt idrottskläder och när idrottsläraren frågar 
Hugo varför han inte har med sig kläder så får Hugo panik. Han skriker hysteriskt till 
idrottsläraren att han inte får ringa hem till föräldrarna. 

I första steget av vinjetten uttryckte många av respondenterna att de ville få en ökad förståelse 
kring situationen för de uppgav att det var svårt att direkt göra en bedömning för vilken oro de 
kände. Detta menar vi kan förstås i ljuset av att det finns svårigheter med att det inte existerar 
generella riktlinjer gällande bedömningar vid misstanke om att barn far illa. 

 

“Ja men det gör jag, vänta, nu ska jag tänka efter här.. oro… nej men jag tycker nog att det är bekymrad 
situation att han reagerar så starkt och man vill ju veta förstå mer vad det här handlar om” R1 

 

Citatet ovan kan tolkas som att R1 skiljer på oro och en bekymmersam situation. Genom att 
använda begreppet “bekymrad” skapar respondenten en utgångspunkt att få ut mer 
information innan en orosanmälan kan bli aktuell. Detta tyder på en viss grad av reflektion i 
sin bedömning eftersom valet av begrepp har betydelse av allvaret i det “problem” som R1 
identifierar men också åtgärder som kurator bör vidta. Det kan tolkas som att skolkuratorn 
behövde undersöka situationen mer för att kunna ta ställning och att det kan tänkas bero på 
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att skolkuratorn är medveten om att förhastade konsekvenser och antaganden kan medföra 
skada för barnet.  

I detta steg av vinjetten fanns det skillnader hur respondenterna närmade sig frågan om vilka 
missförhållanden som kunde tänkas ligga bakom det scenario som presenterades och vad som 
kunde vara de bakomliggande orsakerna till att pojken agerade som han gjorde.  

 

“..kan han bli slagen hemma, alltså man börjar ju måla upp olika scenarier… “ R2 

“.. de kan vara femhundra olika anledningar till att Hugo inte har idrottskläder med sig. och barn kan få 
panik över olika saker. Allt ifrån att han inte vill ha gympa till att han inte ha några gympaskor…” R4 

 

Genom dessa två citat kan författarna se att det finns en spännvidd i hur skolkuratorerna tolkar 
barnets agerande. Det spänner från beroende på mer allvarliga förhållanden (att barnet blir 
slaget hemma) till mindre allvarliga orsaker (att inte ha gympaskor med sig). Att bli slagen 
hemma är inte av samma dignitet som om den bakomliggande orsaken är att barnet inte har 
med sig gympaskor. Denna skillnad menar vi visar att vissa respondenter i detta skede av 
vinjetten inte ville låsa fast sig vid en förutfattad anledning till barnets reaktion medan andra 
(som till exempel R2 redan har börjat måla upp en mer allvarlig situation). Anledningen kring 
det stora spannet av hur det såg på de bakomliggande orsaker av barnets agerande kan bottna 
i skolkuratorernas erfarenheter, det individuella samspelet och deras skola (Edvardsson, 
2003). Sådana förhållanden gör förmodligen att det är svårt att göra liknande bedömning 
utifrån samma barn. 

För att förstå vilken oro skolkuratorerna har samt vad som ligger bakom barnets agerande, 
krävdes det att skolkuratorerna fick mer förståelse, det vill säga mer information kring barnet. 
Däremot hur det skulle gå tillväga för att få mer förståelse kring barnets agerande ser vi 
forskare att de gör på olika sätt. 

 

“Jag tror nog att jag skulle vilja göra någon form av kartläggning liksom kring Hugo, /.../Så att jag 
skulle framförallt vilja prata med idrottsläraren mer på djupet och ehh.. vem är den här Hugo, finns det 
andra saker kring Hugo som idrottsläraren reagerat på tidigare. Hur är han på lektionerna och sådära.. 
jag skulle också vilja stämma av lite grann med klassläraren och andra lärare kring alltså för att ibland 
så finns det ju, man kan lägga ett pussel lite grann och förstå bättre så det skulle jag nog göra. “R1 

“Nej men jag tänker ju då i första läget då att det är idrottsläraren som har uppmärksammat det här då 
tycker jag han ska ta det med föräldrarna.” R2 

“Det skulle jag prata med läraren om, på vilket sätt och vad hände och har det hänt ofta eller är det 
något nytt och så skulle jag få, det enklaste är ju att prata med Hugo. “R4 

 

Utifrån citaten kan skillnader ses i kuratorers tillvägagångssätt. Som framgår av citaten ovan 
skiljer sig respondenterna åt beträffande vilka tillvägagångssätt de vill använda för att få ut 
mer information kring barnet för att inte låsa fast sig vid ett antagande utan vidare 
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information. R1 sätt att hantera situationen kan förstås som att skolkuratorn ville få en 
helhetsbild av barnets situation, att flera aspekter och uppfattningar skulle vägas in. Detta kan 
tänkas bero på att R1 inte ville göra förhastade beslut innan det fanns mer information, då 
barnets agerande kan ha olika betydelse på bakgrundsorsaker. R2 ville däremot lägga ett större 
ansvar på idrottsläraren och ser att denna tar problemet vidare, dock var R2 benägen att 
samtala med föräldrarna och även använda sig av någon form av hot för att få dem att ställa 
upp på att samtal. Det kan tolkas som att skolkuratorn kände sig osäker i hur den ska hantera 
situationen och ville hellre lägga ett ansvar på idrottsläraren. Det kan också tolkas som att R2 
faktiskt menar att situationen är mer allvarlig än respondenten inledningsvis säger. Även om 
R4 ville få information genom läraren så säger R4 tydligt att denne ville prata direkt med 
barnet oavsett situation, då R4 ville gå direkt till kärnan. 

Om respondenterna i denna studie avstod från att anmäla i vinjettens första steg kunde det 
förstås genom att informationen kring barnet var oklar, det önskade mer förståelse. När det 
kom till brist på information var det något som Brunnberg och Pecnik (2006) lyfte fram i sin 
studie. Däremot ser vi skillnader mellan deras studie och våran, de menade att informationen 
handlade mer om att det fanns ett behov av att undersöka hur tillförlitlig det var och att 
socialarbetarna då behövde mer information för att känna tillit till informationen. Medan det 
var något våra respondenter aldrig uttryckte eller gav som känsla, respondenterna uppgav att 
dem ville ha mer information genom att göra en kartläggning för att på så vis få en ökad 
förståelse kring situationen. Varför skolkuratorerna valde att få ut mer innan de tog ett 
ställningstagande kan bero på att de inte ville göra förhastade slutsatser, vilket oftast beror på 
otillräcklig eller otillförlitlig information. Vilket gör att de går att förstå att skolkuratorer har 
en förmåga att förebygga ett tankefel innan det uppstår (Edvardsson & Vahlne-Westerhäll, 
2017). Det behöver inte bara handla om att förebygga ett tankefel utan det kan även bero på 
vilken slags inställning de olika respondenterna har när det tar sig an barnet.   

Respondenterna var eniga om att låta den som har bäst kontakt och relation prata med barnet. 
Vilket går att tolka till det emotionella stödet som House (1981) beskriver. Det går att se att det 
emotionella stödet är en viktig del i skolkuratorns arbete för att skapa trygghet och tillit till en 
annan person. Om skolkuratorn inte hade en relation till barnet uttryckte de svårigheter med 
att prata med barnet och få den att berätta om sin situation, istället skulle de låta den som har 
en god relation och känner barnet att genomföra samtalet. Vilket gör att de har en förståelse 
kring att se om sin relation är tillräcklig eller om det behövs en annan vuxen som har den 
emotionella kontakten till barnet. Slutligen kan det förstås att skolkuratorerna har svårt att 
avgöra om en anmälan är aktuell utifrån vinjettens första steg.  

5.2   Vinjettflik  2:  Svårigheter  i  bedömningen  

Efter två veckor kommer fritidspedagogen till dig och berättar att hon sett blåmärken på Hugos 
armar. Hon berättar vidare att när hon frågat Hugo vart dem kommer ifrån vill han inte svara 
och han försöker dölja dem. 
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5.2.1   Benägenheten  att  göra  en  orosanmälan  

Alla respondenter uttryckte en oro i andra steget i vinjetten. Trots oron kring barnet var det 
enbart tre som valde att göra en orosanmälan, två ställde sig tveksamma och menade att deras 
bedömning skulle bero på situationen och en skulle inte välja att göra en orosanmälan 
överhuvudtaget. I detta steg fanns tydliga skillnader i hur skolkuratorerna bedömde 
situationen. Hur de valde att agera och om och varför de valde eller avstod från att upprätta en 
orosanmälan. R1 menar att, efter en kartläggning skulle en orosanmälan upprättas, medan R3 
var tveksam till att upprätta en orosanmälan i detta steg. 

 

“Man kan ju försöka gå förbi lite fint och fånga upp liksom, hur mår du för det kan man göra också, där 
kanske man ruckar lite på sekretessen ibland… ehh.. för att man känner oro, att man lutar sig mot den” 
R2 

 

Tolkningen är att det fanns en svårighet kring bedömningen och R2 valde att gå utanför 
ramarna för att skapa sig en bättre bild av hur barnet har det. Oron skolkuratorn kände gör att 
R2 ville veta mer och valde att prata med barnet trots att det finns en lag som säger att samtycke 
måste inhämtas för att få prata med barn. Vidare menade skolkuratorn att man kan gå förbi 
sekretessen för att kunna prata med andra professioner på skolan för att tillsammans kunna 
diskutera hur de ska gå tillväga. Detta kan analyseras som att respondenten stod i gränslandet 
mellan sekretess och regler och att hjälpa barnet, övervägandet blir slutligen att hjälpen för 
barnet gick i första hand. Skolkuratorerna har en reflekterande tanke kring hur de ska agera, 
vilket kan förstås utifrån att de använder sig av system 2-tänkandet då de använder sig av en 
tankeprocess som får dem att överväga, reflektera och se vilken utfall som blir bäst, precis som 
den tankeprocess som Kahneman (2013) beskriver som ett typiskt system 2- tänkande. 

Det visade sig att kuratorerna uttryckte svårigheter i att göra ett ställningstagande utifrån 
informationen i vinjettens andra steg, trots att vissa av respondenterna var beredda att göra 
en orosanmälan så efterfrågade alla respondenter mer information för att lättare göra en 
bedömning. Däremot valde de olika sätt att få denna information. Det tyder på att varje 
skolkurators ställningstagande är unik utifrån deras kunskaper, erfarenheter och miljö. Därav 
kan det noteras att det finns en problematik och svårigheter kring att det inte finns generella 
riktlinjer gällande barn som far illa och dess bedömningar. Vidare presenteras 
respondenternas olika sätt att få ta del av information. R1 valde att först genomföra en 
kartläggning och säger att kartläggningen troligtvis kommer utmynna i en orosanmälan. Vilket 
kan förstås som att beroende på vilken ytterligare information som framkommer, kan en 
orosanmälan vara aktuell. Det visade att respondenten målar upp tänkbara utfall av 
kartläggningen och agerade därefter. R5 valde att inte prata med barnet och kände för att 
kontakta socialtjänsten för att få rådgivning i situationen och som högst troligt sedan skulle 
sluta med en orosanmälan. Detta kan tolkas som att respondenten redan bestämt sig för att 
situationen var allvarlig och att R5 var medveten om att oro existerar men uppfattas ändå ha 
ett behov av bekräftelse från socialtjänsten om att en orosanmälan ska upprättas. Även R6 
valde att göra en orosanmälan, då denne uttryckte stark oro men ville även ta hjälp av 
skolsköterskan för att undersöka barnet, dock hade respondenten valt att anmäla redan i första 



20 

steget. Agerandet kan förstås som att skolkuratorn var övertygad om sin oro men gjorde valet 
att använda sig av en profession som besitter annan kunskap och kan stärka övertygelsen kring 
att barnet far illa. 

För tre respondenter var det inte självklart att göra en orosanmälan. R2 skulle ta hjälp av sitt 
elevhälsoteam och sedan kommer skolkuratorn att prata med barnet, skolkuratorn bedömde 
inte att en orosanmälan var aktuellt. Även om respondenten var angelägen att få ta del av mer 
information går det att förstås att respondenten trots det inte påstå situationen så pass oroande 
att en orosanmälan var aktuell. Vilket kan betyda att respondenten var osäker i sitt 
ställningstagande. R3 ville ta hjälp av någon vuxen som känner barnet bättre för att få ut mer 
information och kände sig tveksam till att upprätta en orosanmälan. Agerandet kan betyda att 
respondenten hade svårigheter i bedömning och istället valde att överlåta ansvaret till någon 
som kan anses känna barnet bättre än skolkuratorn själv. R4 ville göra en kartläggning och se 
risk- och skyddsfaktorer, skolkuratorn kände sig tveksam till att upprätta en orosanmälan i 
detta steg men om annan vuxen på skolan känner stark oro kunde R4 tänka sig göra en 
orosanmälan. Detta tyder på en osäker bedömning då respondenten ställde för- och nackdelar 
mot varandra för att säkerställa att rätt bedömning skulle göras. Vilket kan tolkas som att 
respondenten använde sig av ett konsekvenstänk och såg flertalet möjliga utsagor.  

Som helhet kan samtliga respondenters bedömningar, genom sina olika tillvägagångssätt och 
åtgärder, tolkas som att de var målinriktade men bedömningar var olika men att det trots det 
försöker göra en bedömning av vad de anser vara barnets bästa. 

5.2.2   Finns  tillräckligt  med  underlag  för  en  orosanmälan  

Fler respondenter menade att det inte fanns tillräckligt med underlag för att det skulle anses 
aktuellt att upprätta en orosanmälan. 

 

“...vi har en skyldighet att anmäla när det är en oro och vi behöver egentligen inte veta… det räcker att 
vi har en misstanke att det är någonting som inte står rätt till. Så där hamnar väl jag någonstans nu 
tänker jag, okej, anmälan eller inte… vad beror det här på…” R3 

“Och jag försöker väl ha någon form av gradering i huvudet, alltså när jag, för när jag känner oro. då 
ska jag anmäla, men så finns det liksom en gråskala i det där” R1 

 

R3 var medveten om att skolan har anmälningsskyldighet när en oro finns, vid oro ska en 
orosanmälan göras, men att det finns svårigheter med det. Skolkuratorn uppgavs sig vilja veta 
mer innan en orosanmälan upprättades. Oro fanns men oron var inte av den karaktären att en 
orosanmälan ska göras. Men det går att tolka som att R3 egentligen väljer att delvis ta avstånd 
från sitt ansvar då skolkuratorn uttryckte en osäkerhet. Genom citatet från R1 går det att tolka 
att det finns ett spann mellan att misstänka och att göra en anmälan. Där skolkuratorn valde 
att väga mellan information och erfarenheter för att på så vis få fram en bedömning. Goldman 
och Padayachi (2005) såg samma sak i deras studie, att det fanns ett spann mellan att 
misstänka och anmäla men att det inte fanns någon förklaring varför socialarbetare hade dessa 
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svårigheter. Men det går att tolkas som att skolkuratorn är väl insatt i sin skyldighet att anmäla 
men att det inte alltid är lätt att göra en bedömning då det inte finns några exakta riktlinjer när 
en orosanmälan ska göras, vilken grad av oro som ska föreligga och att barnets bästa måste 
beaktas. 

5.2.3   Bristen  på  information  från  barnet  samt  konsekvenser  för  barnet  

I vinjettens andra steg framkom det även att det fanns andra typer av svårighet i samband med 
att göra en bedömning. Två av respondenterna påpekade att det var sällan som barn berättar 
öppet att de blir slagna. Vilket förstärker att det är av största vikt att skolkuratorerna kan se 
tecken att barn far illa, då de sa att barn inte berättar öppet. Deras påpekade kan tolkas som 
att de är medvetna om deras uppdrag att uppmärksamma tecken. Dock var inte alla 
skolkuratorer överens i denna fråga, då en respondent faktiskt hävdade att barn tenderar 
berätta för andra om de blir slagna hemma.  

Fler av respondenterna menade att bedömningen kan innebära svårigheter eftersom det kan 
skapa konsekvenser vad som gäller barnets hemsituation och vidare kunde det även bero på 
att de inte ville förstöra kommande process, till exempel socialtjänstens utredning. 

 

“Det har ju förekommit att eleven går hem, blir pressad, hotad, kanske blir utsatt för ännu mera våld 
för att den faktiskt har sagt till en vuxen, sen när eleven kommer tillbaka dagen efter, och det har inte 
längre hänt. Det har ju hänt. Så det är förekommande.” R6 

 

R6 menar att det var viktigt att tänka på konsekvenserna som kan bli när skolan upprättar en 
orosanmälan. Vilket betyder att det finns svårigheter i att anmäla då skolan finns för barnet på 
dagtid men när barnet kommer hem vet ingen på skolan vad som händer. Det kan tolkas som 
att en orosanmälan kan innebära mer skada än nytta för barnet, det är något som även Alvarez 
et al. (2004) såg i deras studie, att professionella ansåg att en orosanmälan kan ge upphov till 
mer skada.  Kahneman (2013) förklarar två olika typer av tänkande och vi ser att delar av 
skolkuratorerna i studien använde sig av ett system 2-tänkande eftersom vissa utav dem hade 
ett konsekvenstänk och att de reflekterade över vilken påföljd deras agerande kunde få. Det 
märks att de har ett kritisk tänkande, då de tänker långsiktigt på barnet och dennes situation. 
De påpekar att det handlar om flera delar än bara orosanmälan och vi har sett att kuratorerna 
är måna om att barnet får bra förutsättningar. Jernbro (2015) menar att det är av vikt att 
professionella kan se tecken att barn är utsatta, då barnen sällan berättar för en professionell 
om sin utsatthet men i vår studie fanns delade uppfattningar kring om barn berättade om sin 
utsatthet eller inte. Detta då vissa skolkuratorer menar att barn aldrig berättar om sin utsatthet 
medan andra säger att det är förekommande. Respondenterna menar att barnet väljer att inte 
berätta för att de vill skydda sina föräldrar så långt det går, även Jernbro (2015) påpekar att 
det har att göra med barnets lojalitet till föräldrarna, vilket gör att det går att förstå att barns 
lojalitet till föräldrarna skapar svårigheterna i bedömningen. 
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5.3   Vinjettflik  3:  Variation  i  tillvägagångssätt  
Ytterligare en vecka går och idrottsläraren berättar att Hugo har fortsatt glömt 
idrottskläder och känner att nu får det vara nog. När han säger till Hugo att han ska ringa 
hem till hans föräldrar säger han “snälla, ring inte. Då kommer pappa bli arg och slå mig 
igen”. 

I det tredje och sista steget i vinjetten gjorde samtliga bedömningen att en orosanmälan ska 
upprättas. I denna del var tveksamheterna obefintliga och alla ansåg att en anmälan var 
självklar. De som valde att göra en orosanmälan i steg två skulle i detta steg välja att 
komplettera den befintliga orosanmälan. 

 

“Oj oj oj… ja. Här skulle jag ju då göra en orosanmälan direkt, utan tvekan, liksom bara rakt av, och inte 
meddela föräldrarna. Antingen ringa eller skriva en orosanmälan, inga liksom… no mercy. Det är bara 
köra.” R2 

 

Citatet visar att det finns inga tveksamheter, nu ville respondenten agera. Citatet kan tolkas på 
så sätt att respondenten inte längre har svårigheter eller tveksamheter i sin bedömning, det 
kan bero på att barnet nu berättar om sin utsatthet. Det fanns ingen anledning att avvakta eller 
vänta, men det kunde förstås att tillvägagångssätt skilde sig åt. Rutinerna för hur orosanmälan 
ska gå till har varierat beroende på situation. Det kan ge uttryck åt att skolkuratorns 
anmälningsskyldighet står som en viktig grund i deras arbete och beslut om när en anmälan 
ska ske är enklare att vidta när barnet själv berättar om att denne far illa. Det kan förstås utifrån 
att skolkuratorerna uppgav att bedömningen av oro är enklare när barnet själv berättar om sin 
utsatthet och dess grad.  

Respondenternas berättelser gav indikationer att det fanns variationer på hur det praktiskt 
skulle gå till vid och efter en orosanmälan, samt variationer i vad skolkuratorerna fokuserade 
på. Vi kunde tyda en osäkerhet hos vissa respondenter, då de inte kunde svara tydligt på hur 
de skulle gå tillväga. R3 skulle fokusera på att prata med barnet och få denne att förstå 
processen, medan R2 var mer angelägen om att ta kontakt med socialtjänsten för att tilldela 
dem information. Dock kan det bero på att de hanterar situation utifrån det enskilda fallet. 
Edvardsson och Vahlne-Westerhäll (2017) beskriver att variationerna beror på människan, i 
detta fall skolkuratorns unika fysiska miljö, normer och andra människor runt omkring 
skolkuratorn. Det är något som går att förstås genom att samtliga skolkuratorer beskriver att 
de gör en bedömning efter deras skolas behov och resurser. Exempelvis om skolan har 
möjlighet att hjälpa barnet med sina egna resurser på skolan, görs det i första hand. Däremot 
är det intressant att respondenterna väljer att beskriva sina bedömningar utifrån skolans 
behov och resurser istället för att uppge att de utgår från barnets bästa. Det fanns även en 
betydelse i variationerna utifrån vilket geografiskt område de arbetar och vilka de samarbetar 
med. Det går att förstås som att det finns en betydelse i skolkuratorns unikhet om hur ett barn 
bedöms. Skolkuratorernas skilda bedömningar kan få konsekvenser för barn, då det visat sig 
att beroende på skolkurator, är bedömningarna olika. Vilket kan leda till att ett barn i utsatthet 
inte bedöms behöva en viss hjälp. Vidare blir konsekvensen att barns utsatthet kommer ha en 
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påverkan utifrån vilken skola, det vill säga vilken skolkurator som bedömer barnet, därav 
förstår vi att det behövs riktlinjer för att bedömningarna ska bli korrekt och att barn ska få den 
hjälp den är i behov av. En del skolkuratorer var mer avvaktande och eftertänksamma i de olika 
stegen för att det ska bli bra för barnet, medan andra ansåg att det inte fanns någon tid att 
vänta och ville agera på en gång.  

Gemensamt för samtliga var att en orosanmälan ska göras samma dag och alla var medvetna 
om att när en orosanmälan är gjord, är det viktigt att stå kvar vid barnet och vidta ytterligare 
åtgärder för att skapa en trygg och hjälpsam situation. Flera respondenter var noggranna med 
att hjälpa barnet i den mån det går, till exempel förklara för barnet vad de gjort och varför, 
samt berätta vad som händer härnäst, både i skolan och i processen med socialtjänsten. Det 
ger uttryck åt att samtliga respondenter såg att en orosanmälan var viktig men att det endast 
var en del i processen. Barnets utsatthet upphör inte när en orosanmälan upprättas, utan kan 
ses som att skolkuratorerna är medvetna om att deras åtgärder har en betydelse för barnet. 
Precis som i Goldman och Padayachi’s (2005) studie och Brunnberg och Pecnik’s (2006) studie 
visar även vårt resultat på att när det var tydligt att barnet var utsatt valde respondenterna att 
upprätta en orosanmälan. Men att tillvägagångssättet hos respondenterna var olika. 
Anledningen till att samtliga skolkuratorer använder sig av olika tillvägagångssätt går att 
förstås genom att varje skolkurators tanke är unik och utgår ifrån deras erfarenheter, fysiska 
miljö och normer (Edvardsson & Vahlne-Westerhäll, 2017). Däremot går det att ifrågasätta hur 
mycket en skolkurator får använda sig av sin unikhet när den utför sitt arbete då skolkuratorn 
är en profession och bör förhålla sig till att vara en profession och inte välja att låta sina normer 
och fysiska miljö styra dennes arbete. Vissa skolkuratorer förklarade att de är medvetna om att 
deras bedömningar kan härledas till deras tidigare erfarenheter, vilket kan förstås och ha en 
betydelse för deras val av tillvägagångssätt. 

Det är få respondenter som beskriver vilket stöd de faktiskt erbjuder barn. Fler berätta att de 
stödjer barn men är vaga i sina beskrivningar i hur. Däremot fanns det två respondenter, R5 
och R6, som stack ut och hade en tydlighet och medvetenhet i hur de valde att hjälpa barn.   

 

“Jag ser dig, jag hör dig, du finns. Det är min grundsten för där har jag fastnat…. Det är inte alla 
människor som dem grundläggande biten… det är ingen som lyssnar på mig, ingen som ser mig, jag finns 
inte. Råd- och stödsamtal kan vara kring allt… jag kan ta vissa verktyg… vi ska inte bedriva behandling 
som kuratorer men vi gör det ändå” R6 

 

R5 och R6 påpekade att det är viktigt att stödja barn, oavsett om de är utsatta i den utsträckning 
som beskrivs i vinjetten eller andra typer av utsatthet. Dessa två respondenter menar att för 
många barn kan det räcka med att visa att skolkuratorerna bryr sig och hör vad barn har att 
säga. Citatet förtydligar att tillvägagångssättet kan vara enkelt och att det inte behövs större 
eller mer komplicerade åtgärder än så. Respondenterna i studien uppger att dem vill ge barnet 
i vinjetten stöd på olika sätt. Det går att förstå att de erbjuder stöd till barn i olika situationer, 
barnet behöver nödvändigtvis inte vara utsatt. Stödet varierar och det kan exempelvis vara 
samtalsstöd, stöd i processen och även stöd i strategier hur barnet lära sig hantera sina känslor 
och beteenden. Vår tolkning är att de i första hand försöker skapa relation och tillit för att sen 
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kunna hjälpa vidare, de bygger upp det emotionella stödet för att sedan kunna använda de 
andra stöden (House, 1981).  

5.4   Samverkan  
Samverkan är något som alla respondenter lyfte fram, dock på olika sätt. Resultatet visar tre 
olika typer av samverkan, det är samverkan med barnets familj, samverkan inom skolan och 
samverkan med aktörer utanför skolan.  

R2 och R4 menade att det var viktigt att samverka med både barnets familj och med andra 
professioner i skolan för att kunna hjälpa barnet. Vi har kunnat se att det krävs ett 
helhetsperspektiv för att förstå och skapa förändring för barnet. Flera poängterar att det är 
viktigt att barnet känner en trygghet i att skolkuratorn eller annan personal finns till för barnet 
under hela processen och inte släpper barnet så fort en orosanmälan är gjord. Det kan tolkas 
som att samverkan ska ske över tid. 

 

“Det är lätt föräldrar att säga om du bara pratar med mitt barn så kommer det här bli bra. Fix it, då får 
jag säga det finns inga Quick fix. Okej, jag kan gärna lyssna på ditt barn men kan inte vi också ses? Så får 
jag liksom med föräldrarna också. “ R4 

 

Det går att tolka citatet som att föräldrar vill lämna över problemet, medan skolkuratorn menar 
att det är viktigt att alla samverkar tillsammans för att kunna skapa förändringar i barnets 
situation. Föräldern har en förmåga att se problemet i skolan medan skolkuratorn är benägen 
att se att det krävs samverkan tillsammans för en förändring. Bronfenbrenner (1996) menar 
att det är av största vikt att se barnet i ett helhetsperspektiv. Det vill säga alla barnens miljöer 
som den ingår i och samverkar med. Det kan tolkas som att skolkuratorerna i studien har 
mycket fokus på de olika miljöerna och dess egenskaper och fördelar. De samverkar på olika 
sätt beroende på hur deras oro för barnet ser ut. Det förstås då samtliga respondenter var 
medvetna om att problemet är komplext och eftersom de alltid vill se barnet i en fullständig 
kontext. Om skolkuratorerna använder sig av Bronfenbrenner’s helhetstänk kan samverkan 
fungera på ett optimalt sätt för att barnet ska få den hjälp denne är i behov av, vilket oftast 
handlar om samverkan med barnets familj, andra professioner på skolan och aktörer utanför 
skolan. Vidare visar resultatet att samtliga typer av samverkan är betydelsefulla men att 
barnets familj innehar den viktigaste rollen för att skapa förändring för barnet. I studien 
förstås att skolkuratorn har en viktig roll i elevhälsoteamet, skolkuratorerna påpekar att deras 
roll har utvecklats och är mer tillgänglig än förut. Detta är även något som Isaksson (2016) 
beskriver i sin studie. Detta kan tolkas som att skolan uppfattar att skolkuratorn har en 
betydande roll och uppdrag, samt att professionen kan göra skillnad för barn som befinner sig 
i utsatta situationer. 
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5.4.1   Samverkan  med  barnets  familj  

Studien visar att skolkuratorerna anser att samverkan med barnets föräldrar är viktig, men hur 
samverkan ser ut beror alltid på situationen och det är en bedömning som görs i varje enskilt 
fall. Vidare menar samtliga skolkuratorer att samverkan med föräldrar är en viktig grund för 
att nå förändring. Dock visade resultatet att det fanns en problematik gällande samarbetet med 
föräldrarna, dels att föräldrarna själva inte ville vara delaktiga men även att skolkuratorn var 
rädda för att det kan skapa konsekvenser för barnet. Även om det fanns en problematik var det 
flera respondenter som uttryckte att de arbetade regelbundet med föräldrar. Vilket tyder på att 
det finns en variation vad det gäller samverkan med föräldrar. Vidare förstås det att 
skolkuratorernas samarbete kan bero på den socioekonomiska status föräldrarna har, R2 
tyckte sig se att många föräldrar är högpresterande, de önskade hantera situationen själva och 
föräldrar inte ville ha hjälp från skolan. Skolans geografiska område och områdets 
socioekonomiska förhållande är även något som R1 och R3 påpekade. R1 berättar att området 
har betydelse för att föräldrarna är villiga att samarbeta eller inte, skolkuratorn menar att om 
området har högpresterande föräldrar är det mer villiga att samarbeta. Medan R3 sa att det 
finns svårigheter med samverkan med föräldrarna på grund av den socioekonomiska status 
som området har. Vilket kan förstås utifrån att skolkuratorerna har skilda tolkningar vad som 
gäller deras samverkan utifrån miljön. Det kan i sin tur tolkas som att skolkuratorerna drar 
slutsatser kring samverkan med barnets familj utifrån barnet miljö. Vilket kan leda till att 
skolkuratorerna redan bestämt om det går att samverka med barnets familj eller inte, beroende 
på om dem anser att föräldrarna är högpresterande eller inte. 

 

“... man skulle kunna säga såhär, jag skulle bara kunna välja att möta barn utifrån deras skolrelaterade 
problem, men nu är ju vi människor och vi är ju ganska komplexa, och det handlar ju om hela livet. “R4 

 

I citatet påpekar R4 vikten av att se helheten, barnets problem ska inte lokaliseras till ett ställe 
utan ska ses från olika vinklar. Problemen hänger ihop och det ena leder till det andra, för att 
barnet ska få rätt hjälp krävs det att skolkuratorn kan ser hela kontexten. R3, R5 och R6 såg 
ibland en problematik kring att samtala med föräldrarna. Det handlade främst om när våld var 
orsaken till barnets utsatthet. Dels för det kunde skapa problem i en eventuell kommande 
utredning speciellt om det förelåg misstanke om våld men också att många föräldrar ansåg att 
de kunde lösa problemet själva. Det kan tyda på att de är reflekterande i sin bedömning, med 
utgångspunkt att hantera situationen utifrån det som skolkuratorn anser är barnets bästa. 

 

“Att man gör det tillsammans, det går inte hjälpa ett barn om man inte har föräldrarna med sig. “R4 

 

Helhetsperspektivet är något som går att förstå att skolkuratorerna pratar undermedvetet om, 
liksom R4 menar att för att kunna hjälpa barnet måste föräldrarna vara med på samma linje. 
I och med detta uttryck ses att skolkuratorn undermedvetet pratar om ett helhetstänk. Men 
däremot menar andra respondenter att arbetet med barnet inom skolan går att göra utan 
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föräldrarna men det ger inte samma effekt och förändring som när skolkuratorn har 
föräldrarna med sig. Vilket visar att skolkuratorerna har skilda uppfattningar om vad som är 
bäst när det gäller samtal med föräldrarna. Men samtidigt har de en medvetenhet kring att den 
bästa förändringen ske tillsammans med barnets närmiljö. Bronfenbrenner (1996) beskriver 
att familjen ingår i barnets första miljö. Vår studie har visat att miljön med föräldrarna, anser 
skolkuratorn som viktig. Skolkuratorerna är även medvetna om att det är av betydelse att ha 
föräldrarna med sig, dels för att kunna förbättra för barnet men också att de genom familjen 
kan få en förståelse kring barnets situation och barnets beteende. Skolkuratorerna påpekar 
själva att det inte går att hjälpa ett barn bara utifrån skolan, det handlar om barnets alla 
miljöer. 

5.4.2   Samverkan  med  andra  professioner  på  skolan  

Samtliga respondenter ingår i ett elevhälsoteam på skolan men det framkom skillnader i hur 
skolkuratorerna arbetar med elevhälsoteamet. I elevhälsoteamet ingår vanligtvis skolkurator, 
rektor, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Vissa hade en nära kontakt och mycket 
samarbete, medan andra arbetade mycket själva eller främst enbart tillsammans med 
skolsköterskan. Vilket kan tolkas som att skolorna själva bestämmer graden av samarbete. 
Flera påpekade vikten av att ha ett nära samarbete i elevhälsoteamet då de erhåller olika 
professioner och är experter inom olika områden. De respondenter som uppgav att de hade 
nära samarbete med elevhälsoteamet ansåg deras samverkan betydelsefull vilket kan förstås 
utifrån att i och med att de arbetar som de gör, kan de också se fördelarna med det. Medan de 
som inte samverkar med elevhälsoteamet i stor utsträckning, eventuellt inte har insikten i vad 
de tillsammans kan åstadkomma. Vilket även förstärker vikten av samverkan inom skolan. 
Vidare visade resultatet att skolkuratorerna hade behov av att rådgöra och få stöttning för att 
möjligtvis kunna upprätta en orosanmälan. Som ovan nämnt, var det även många 
respondenter som valde att dra nytta av deras kunskaper från tidigare arbeten. Utifrån detta 
kan det förstås varför skolkuratorerna anses ha olika fokusområden i sina bedömningar och 
därmed använder sig av skilda tillvägagångssätt. Vidare visade studien att skolkuratorer som 
arbetat på socialtjänst uppgav att de kände sig säkra på sitt agerande och vad som händer med 
orosanmälan, medan andra behövde rådgöra med socialtjänsten då de var osäkra. Vilket 
förstärker att respondenternas erfarenheter och kunskaper har en betydande roll för deras 
ställningstagande. 

 

“Så där är det ju väldigt viktigt att samverkan. och att man tänker att vi kan se olika saker beroende på 
vad vi jobbar med på skolan” R3 

“Men ibland får man inte medhåll… från lärarna utan vi kanske ska kolla med föräldrar och det tar 
väldigt lång tid i skolan tycker jag. Visst det finns inget Quick fix men jag tycker ibland att då är det 
bara glasklart, så att man måste vara tuff och modig i det här jobbet.” R2 

 

R3 påpekar att de olika professionerna på skolan är experter inom olika områden och är 
medveten om att skolkuratorn själv inte kan skapa den bästa förändringen för barnet. 
Medvetenheten kring att samverka är viktig för att se hur barnet får den optimala hjälpen. 
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Även R2 menar att medvetenhet är viktig då skolkuratorn har förmåga att se saker som andra 
i skolan inte upplever på samma sätt eller vid samma tidpunkt. Helhetssynen ansågs vara viktig 
för skolkuratorn, då vissa väljer att ha nära samarbete med andra professioner på skolan, de 
använder sig alltså av Bronfenbrenner’s teori kring att det krävs ett samarbete med barnets 
olika miljöer för att uppnå en förändring. Tillsammans kan dem ge barnet och familjen det 
bästa stödet. Genom att skolkuratorerna samverkar med andra professioner på skolan kan de 
får en bättre uppfattning om barnets situation, då exempelvis lärare ser barnet varje dag och 
kan ge skolkuratorn en bättre uppfattning och få en bättre förståelse kring varför barnet agerar 
som den gör. I Webster et al. (2005) studie menar att om kunskapen brister hos 
professionerna, så minskar anmälningarna och Goldman och Padayachi (2005) är inne på 
samma linje då de menar att kunskap är avgörande för om en anmälan upprättas eller inte. I 
vår studie framkom det att skolkuratorer kan vara osäkra att anmäla på egen hand och väljer 
att ta hjälp av andra professioner på skolan, ibland även professioner utanför skolan. Det visar 
att de, istället för att låta sin osäkerhet utmynna utan åtgärd, kan de välja att ta hjälp och få 
kunskap från andra för barnets bästa, vilket överensstämmer med den tidigare forskningen. 
Isaksson (2016) har i sin studie kommit fram till att lärare och andra professioner har en 
förmåga att lokalisera problemen olika. Vår studie visar dock att det finns en annan 
problematik, det handlar mer om problem utifrån deras olika inriktningar. Skolkuratorerna 
har en social inriktning medan lärare är utbildade i det pedagogiska. Respondenterna i denna 
studie menar dock att även om det finns en problematik kring deras olika inriktningar så kan 
deras olika kunskaper komplettera varandra på ett bra sätt. 

5.4.3   Samverkan  med  aktörer  utanför  skolan  

Resultatet visar att det finns samverkan med aktörer utanför skolan, samverkan har visat sig 
ha skillnader beroende på skola och skolans geografiska område. Skolkuratorerna kan ha 
kontakt och samarbeta med exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och 
ungdomshälsan, familjecentrum och logoped. Vissa skolkuratorer ansåg att samarbetet med 
socialtjänsten var bra och de kunde även välja att ringa dem för att bolla tankar och idéer när 
det finns oro kring ett barn. Medan andra önskade ett närmare samarbete och förståelse från 
socialtjänstens sida. Samverkan med aktörer utanför skolan menade skolkuratorerna blev 
aktuellt då skolkuratorns och skolans resurser inte var tillräckliga. Samverkan inom skolan och 
med föräldrar var i princip alltid aktuellt men det krävdes något extra för att skolkuratorerna 
skulle ta hjälp utifrån. Vi kan tolka det som att när skolkuratorerna inte når tillräckligt med 
sitt emotionella stöd, valde de att skapa stödet för barnet någon annanstans.  

  

“Samverkan med socialtjänsten är ju jätteviktig” R5 

“Ja, jag hade kunnat ringt och bollat med soc också, att man ringer där och vad tänker ni?” R2 

“Kanske ta hjälp av familjecentrum innan det går så långt att det kanske blir en orosanmälan” R5 

 

Citaten ovan visar att finns en vilja att samverka med andra aktörer för att skapa bättre 
förutsättningar att se och uppmärksamma om barn far illa. Skolkuratorerna är medvetna om 
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att de inte kan hjälpa ett barn själva utan att det krävs att professionerna samverkar. I det sista 
citatet kan det förstås att skolkuratorn har oro men väljer att samverka för att lösa problemet. 
R5 ser utifrån situationen och vidtar åtgärder som kan passa, i detta fall ta kontakt med 
familjecentrum. Jernbro (2015) menar att barn har en mer positiv syn till skolkuratorn och 
elevhälsan än andra aktörer, exempelvis socialtjänst. I vår studie kunde det förstås att 
skolkuratorerna har skapat ett förtroende genom sin profession och att de har en viktig roll för 
andra professioner inom skolan. Det kan tolkas utifrån att skolkuratorn har det sociala arbetet 
som grund och har lättare att förstå och måste ta ansvar för den sociala delen i skolan, med 
hjälp av andra professioner. Men i huvudsak är det skolkuratorn som har i uppgift att handleda 
lärare och finnas till för barn i utsatthet. De förväntas vara en länk mellan skola och aktörer 
utanför skolan. Tack vare kuratorerna på skolorna ger de intryck att kunna skapa bättre 
förutsättningar till att barn får hjälp av socialtjänsten. Backlund (2007) menar att skolkuratorn 
har en viktig roll för att slussa barn vidare till aktörer utanför skolan. Det är ingenting som 
respondenterna själv påpekar men vi kan förstå att skolkuratorerna innehar en viktig funktion 
i att kunna möjliggöra hjälp utanför skolan genom deras goda kunskaper inom området och 
kan vägleda barn för en passande åtgärd.  

 

“Jag som själv har jobbat inom socialtjänsten vet vad jag ska skriva för att det ska leda till en utredning 
men det oftast skolorna har påpekat “vi gör orosanmälningar, ingenting händer”. Men när jag började 
jobba på skola så såg jag varför ingenting händer för det är inte fullständiga orosanmälningar, så det 
jobbar vi mycket med. Inte att jag ska sitta och göra alla orosanmälningar utan jag hjälper personal här. 
Har utbildningar med dem och hjälper dem även bredvid hur du ska skriva och sådär “R6 

 

R6 menade sig se brister i lärares orosanmälningar och efter handledning har deras kunskap 
förbättrats och flera orosanmälningar ledde till utredning. Citatet kan ge uttryck åt att 
respondenten menade att lärarna inte har tillräcklig kunskap inom området och hur en 
orosanmälan ska skrivas. Det kan tolkas som att respondenten är medveten om den kunskap 
R6 besitter och skolkuratorn ansåg sig ha ett ansvar gentemot lärarna, exempelvis vara med 
att förbättra deras kunskaper för att de tillsammans ska verka för barnets bästa. Skolkuratorn 
vill utveckla lärarnas kunskaper eftersom de, precis som skolkuratorn, befinner sig under 
anmälningsskyldigheten.  

Wiklund (2006) beskriver att 76% av anmälningarna från skola leder till utredning inom 
socialtjänst, vilket kan bero på att skolan har en profession, skolkuratorn, som vet hur och när 
en orosanmälan ska upprättas. Vår studie såg att skolkuratorerna skapade förbättringar i 
upprättande av orosanmälningar och efter att skolkuratorn börja arbete på skolan, så menade 
R6 att fler orosanmälningar ledde till utredning inom socialtjänsten. Enligt Bronfenbrenner 
(1996) är denna miljö svår att påverka. Aktörerna utanför skolan, är en miljö som finns långt 
ifrån barnet men som påverkar barnet genom dess struktur. I vår studie kan vi se att 
skolkuratorerna blev påverkade av miljön men att de samtidigt försöker samverka, påverka 
och vidta åtgärder från denna miljö för barnets bästa. Vidare menade skolkuratorerna att 
denna miljö kan vara svår, då de uppgav vilja ha mycket kontakt med aktörer utanför skolan 
men på grund av till exempel resursbrist finns inte möjlighet att slussa barn vidare till 
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exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin. Aktörerna utanför skolan är viktig miljö för barn då 
skolkuratorer känner att deras åtgärder inte är tillräckliga. 

6   DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer en diskussion kring resultatet, metoden och etiken presenteras.  

6.1   Resultatdiskussion  
Syftet var att studera skolkuratorers bedömningar kring barn som kan antas fara illa samt se 
hur skolkuratorer samverkar i sådana fall. Frågeställningarna som varit i beaktning är - vilka 
likheter och skillnader finns i skolkuratorernas bedömningar av barns utsatthet och 
tillvägagångssätt i samma fall? Hur beskriver skolkuratorerna sin samverkan och vilka 
bedömer de vara viktiga personer för samverkan? 

Utifrån den första frågeställningen har vi sett att det finns likheter och skillnader i 
skolkuratorernas bedömningar. Likheterna var främst att de arbetar och gör 
ställningstaganden utifrån vad de anser vara barnets bästa. Det visade sig även att det fanns 
likheter i deras bedömningar gällande när barnet i vinjetten berättade öppet om sin utsatthet. 
Skillnaderna var mer framträdande när det enbart fanns en misstanke kring att barnet far illa. 
Olikheterna var i hur skolkuratorerna agerade och uppfattade barnet i vinjetten utifrån de tre 
stegen. Skolkuratorerna ansåg i vinjettens inledande skede att situationen var allvarlig och en 
skolkurator var bredd att upprätta en orosanmälan, medan andra ansåg att de behövde mer 
information innan en orosanmälan var aktuell. Det fanns olika syn på vem som skulle ha 
ansvar och ansågs mest lämplig för att hantera en orosanmälan. Några respondenter ansåg sig 
själv ha ansvaret medan andra övergav ansvaret till någon annan. Det tyder på att finns skilda 
åsikter på vem som bär ansvaret för att upprätta en orosanmälan.  

Med fokus på andra frågeställningen sågs både likheter och skillnader i samverkan, samtliga 
respondenter berättade att samarbetet med föräldrarna är en viktig utgångspunkt för att 
kunna se barnet i ett helhetsperspektiv. Samverkan mellan professioner på skolan visade sig 
vara viktig för skolkuratorerna, de ansåg att de var i behov av andra professioners perspektiv 
för att kunna göra en bedömning. Det fanns dock variationer på hur nära samarbetet 
skolkuratorerna på de olika skolorna hade, men samtliga hade minst en annan profession att 
samverka med. När skolkuratorerna ansåg att deras resurser inte var tillräckliga, valde de att 
samverka med aktörer utanför skolan som kan ha betydelse för barnets situation och de kan 
då tillsammans skapa förändring.  

Eftersom studien bekräftade att skolkuratorerna gjorde skilda bedömningar kring barnet som 
misstänkes fara illa, innebär det att barnets stöd är beroende på vilken skolkurator som gör 
bedömningen. Detta får konsekvenser på mikronivå, då barn i så fall inte kan förväntas erhålla 
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samma förutsättningar till åtgärder. Däremot visade vår studie att skolkuratorn alltid har 
barns bästa i beaktning, vilket Goldman och Padayachi (2005) också såg att skolkuratorer hade 
i beaktning. Det finns alltså en problematik kring att det inte finns riktlinjer för hur och när 
orosanmälningar ska göras, som har konsekvenser på samhällsnivå, det vill säga makronivå. 
Denna problematik innebär, att samhället i stort får problem då barn inte får hjälp i tid. Om 
barnens utsatthet inte uppmärksammas kan det leda till långvariga konsekvenser för barnet 
och dess familj. För socialt arbete skulle generella riktlinjer för professioner som omfattas av 
anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen, innebära en gemensam grund att 
utgå ifrån när det kommer till barn som kan antas fara illa. Det anser vi viktigt då alla som 
arbetar med barn omfattas av samma skyldighet men att ställningstanden görs utifrån varje 
enskild individ eller skola. Vi kan förstå att om området upplevs resursstark kan barnet lättare 
fångas upp och få åtgärder som inte finns i områden med bristande resurser. Vilket innebär att 
åtgärderna kan vara utformades utifrån barnets geografiska område. Det kan i sin tur leda till 
att de utsatta barnen påverkar samhället i negativ bemärkelse genom deras utsatthet. För att 
samhället ska få ”friska” medborgare krävs det att barn uppmärksammas i tid, långsiktigt 
innebär det besparingar vad det gäller både resurser och pengar inom socialt arbete.  

Studien har visat att samverkan är något som inte bestäms på samhällsnivå, det är upp till 
skolan och individerna att bestämma hur samverkan ska se ut. Samverkan har sett olika ut på 
skolorna och vi uppfattar att skolkuratorerna som har nära samarbeten kan hjälpa utsatta barn 
i större utsträckning än de som inte samarbetar. Isaksson (2014) menar att skolkuratorn har 
ett stort inflytande vad som gäller samverkan med andra, men att den behöver stärkas genom 
mer konkreta arbetsbeskrivningar för skolkuratorer. Därav anser vi att det borde finnas 
riktlinjer gällande hur olika professioner ska samverka för att uppnå den bästa förändringen 
för barnet. Det är ett samhällsansvar när ett barn far illa och samverkan har en betydelse i att 
barnet ska få hjälp och det är inte lämpligt att det fulla ansvaret ska ligga endast på en enskild 
profession. För att andra samhällsaktörer ska vara delaktiga behöver det skapas fler resurser, 
då respondenterna uttrycket att resursbristen var en av anledningarna till varför 
skolkuratorerna inte hade möjlighet att samverka med aktörer utanför skolan. Vi anser att, i 
och med resursbristen, att det läggs ett större ansvar på skolkuratorerna. Resursbristerna inom 
aktörer utanför skolan, påverkar skolkuratorerna, men främst barnen, på en mikronivå. Som 
den utvecklingsekologiska teorin beskriver så är helhetsperspektivet nödvändigt för att förstå 
och kunna förändra barns utsatthet ur ett samhällsperspektiv. Det krävs en förståelse om hur 
samhället är uppbyggt utifrån miljöerna som beskrivs i Bronfenbrenner’s 
utvecklingsekologiska teori, för att få en förståelse på hur dessa påverkar barns utsatthet. Även 
om bedömningarna kring barnet görs på individnivå, påverkas bedömningarna av 
samhällsstrukturen eftersom skolkuratorn måste ta hänsyn till de yttersta miljöerna, såsom 
lagar och politiska beslut.  

6.2   Metoddiskussion  
Under studiens gång fanns en tidsbegränsning vilket gjorde att forskarna var tvungna att ta 
hänsyn till tiden som fanns och därefter bestämma antalet respondenter. Flera respondenter 
hade ökat studiens kvalitet, men däremot kändes studien mättad utifrån de sex intervjuer som 
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genomförts. Då vi märkte att de senare intervjuerna inte gav lika mycket nytt material. Om 
mer tid hade funnits, hade det möjliggjorts att kunna ta del av skolkuratorers bedömningar i 
flera kommuner och därmed kunnat göra en jämförelse mellan de olika kommunerna. Då hade 
resultatet kunnat utformas genom en jämförelse mellan olika kommuner som hade kunnat 
generaliseras. Att samtliga respondenter ingår i samma team var något vi fick reda på under 
intervjuerna, därav kan det förklaras varför materialet som samlats in upplevs mättat, då de 
omfattas av samma arbetsplan. Vidare hade vinjetten kunnat utformas i ett genusperspektiv, 
hälften av skolkuratorerna hade kunnat få ta del av en vinjett med en pojke och hälften med en 
flicka. För att se om det finns skillnader i hur de olika könen bedöms. Forskarna hade kunnat 
återkoppla till respondenterna för att se om vi som forskare tolkat respondenternas uttalande 
och upplevelser rätt. Vilket i såna fall hade kunnat förstärka studiens trovärdighet. 
Verkligheten är subjektiv, vilket gör att vi uppfattar världen olika. En kvalitativ studie har 
aldrig som uppgift att se den absoluta sanningen utan är ute efter hur skolkuratorer ser och 
tolkar saker (Bryman, 2011). Därav kan en framtida studie skilja sig åt beroende på vilken 
skolkurator som intervjuats men också beroende på om den jobbar hos en kommunal eller en 
privat aktör eller i en annan kommun. 

Valet av teorier grundar sig i att vi ansåg dem relevanta för att få en förståelse och förklaring i 
hur och varför skolkuratorer gör aktuell bedömning. Det mänskliga tänkandet gav oss en 
uppfattning om varför skolkuratorerna tänkte och bedömde som de gjorde. Vidare har 
Bronfenbrenner’s utvecklingsekologiska perspektiv fått oss att förstå vikten av att se barn ur 
ett helhetsperspektiv, samt gjort så att vi har kunnat se om skolkuratorerna använder sig av 
det. Det emotionella stödet har möjliggjort en insikt i hur skolkuratorerna använder sig av stöd 
och hur de går tillväga när de anser att deras stöd inte är tillräckligt. 

Styrkorna i studien ligger i att genomförandet har varit noggrant, både vad det gäller 
förberedelser inför intervjuerna, under intervjuerna och hur materialet har bearbetats till en 
färdig uppsats. Forskarna anser vinjettmetoden lämplig då syftet är att undersöka 
skolkuratorers bedömningar av samma barn. Det finns möjlighet att undersöka detta i en 
kvantitativ studie, då studien via enkäter hade kunnat få svar på skolkuratorers bedömning 
men att bedömningarna då riskerade hamna på en mer generell nivå än när en kvalitativ metod 
använts. Studien var mer intresserad av att ta del av skolkuratorers syn på orosanmälningar 
på ett mer ingående och djupare sätt. Forskarna upplevde ett engagemang och positiv respons 
från respondenterna i studien, då de som vi, ansåg att ämnet är relativt outforskat. Det ser vi 
som en styrka i studien. Den positiva feedbacken som har mottagits från skolkuratorerna har 
gjort oss inspirerade till att arbeta och undersöka vidare i ämnet. Sammanfattningsvis kan 
forskarna, efter att ha tagit hänsyn till tidsaspekten, erfarenheter och det empiriska materialet, 
tyda att studien har undersökt det den avsåg att undersöka, samt gett svar på 
frågeställningarna. 

6.3   Etikdiskussion  
Under studiens gång har de etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2002) varit i beaktning. 
Forskarna anser att det inte förekommit några etiska problem under studiens genomförande 



32 

men däremot går det att diskutera hur vidare urvalet av respondenter varit helt etiskt riktiga. 
Respondenterna valdes ut efter de målinriktade och bekvämlighetsurval som beskrivs i 
metodavsnittet. Skolkuratorerna valdes ut då de hade sina e-postadresser tillgängliga på 
kommunens hemsida. Forskarna fick senare under studien kännedom att samtliga 
skolkuratorer är anställda av samma arbetsgivare och inte från den enskilda skolan, tillskillnad 
från lärare och övrig skolpersonal som är anställda av skolan. En lärdom som forskarna 
reflekterat över att det hade kunnat kontakta deras gemensamma chef för att denne skulle 
slussa oss vidare till möjliga respondenter, det kan uppfattas som mer etiskt korrekt att gå via 
chefen istället för att kontakta respondenterna direkt. Då det kan tolkas som att vi har 
intervjuat skolkuratorer utan chefens medgivande. Dock hade det kunnat betyda att det hade 
tagit längre tid att få kontakt med respondenter och att chefen hade kunnat välja ut 
skolkuratorer denne anser lämpliga för studien.  

7   SLUTSATS  

Utifrån syftet och de besvarade frågeställningarna menar vi att det finns anledning att resa 
frågan om det kan vara så att det kan finnas en problematik kring att det saknas riktlinjer när 
och hur en orosanmälan ska upprättas. Detta eftersom studien visat att skolkuratorerna gör 
varierande bedömningar och använder sig av skilda tillvägagångsätt. Vilket också leder till att 
barn bedöms olika beroende på skolkurator. Trots skilda bedömningar framgick dock av 
studien att skolkuratorerna alltid gjorde sina bedömningar utifrån vad de ansåg vara barnets 
bästa. Samverkan visade sig vara viktig när det gäller att hjälpa barn i sin utsatthet i flera olika 
aspekter men att det finns ett problem kring samverkan. Det tyder på ett förkommande 
problem då vissa skolkuratorer inte använder sig av samverkan på ett optimalt sätt. Vi såg att 
de som har nära samverkan på skolan, kunde göra sina bedömningar enklare och ansågs mer 
säkra då de ofta valde att rådgöra med personal på skolan eller med socialtjänst. Av den 
anledningen föreslår vi att det skulle underlätta skolkurators bedömningar, om det finns 
generella riktlinjer för att skolkuratorerna ska samverka utifrån barnets utsatthet och behov 
av åtgärder.  

Vi anser det intressant att forska vidare då ämnet har visat sig vara relativt outforskat. Ämnet 
är viktig då det är fråga om barns utsatthet och vi tror att forskning inom socialt arbete kan 
skapa bättre förutsättningar för barn. Det vore spännande att studera hur riktlinjer, både på 
nationellnivå och lokal nivå, kan förbättra skolkuratorernas arbete med utsatta barn.  
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BILAGA  A  
Missivbrev 
 
Västerås 190129 
  
Hej, 
  
Denna studie utförs av Ida Andersson och Rebecca Christiansson som studerar på 
socionomprogrammet på Mälardalens högskola, termin sex. Studien följer de forskningsetiska 
principerna enligt Vetenskapsrådet. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. I studien genomför vi intervjuer med skolkuratorer. Studien utgör vårt 
examensarbete i socialt arbete som har syfte att ta del av skolkuratorers egna bedömningar av 
åtgärder kring barn som befinner sig i en utsatt situation. Vi arbetar utifrån frågeställningarna 
  

•   Vilka likheter och skillnader gör skolkuratorer i sina bedömningar? 
•   Hur beskriver skolkuratorer sitt stöd till barn de möter? 

  
Materialet som samlas in under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och enbart 
användas till denna studie. Data som redovisas från studien kommer att vara avidentifierade 
och du som deltagare kommer inte att kunna identifieras när materialet redovisas/publiceras. 
De data som samlas in i studien (intervjuerna) kommer att destrueras när 
studien/examensarbetet har seminariebehandlats, Du kan när som helst dra tillbaka din 
medverkan. Det gör du genom att meddela detta till någon av oss. Uppsatsen kommer 
publiceras i portalen DIVA. 
  
Om Du är intresserad får Du gärna ta del av arbetet då det är färdigt. Kontakta i så fall oss 
författare. 
 
Vid frågor är Du välkomna att kontakta oss eller vår handledare 
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BILAGA  B  
 
Samtycke 
 

Jag samtycker till att medverka i studien och medger att denna intervju jag deltar i spelas in i 
forskningssyfte.  
 
 

Ort och datum 
 
 

__________________________________________________ 
 

Underskrift 
 
 
 

__________________________________________________ 
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BILAGA  C  



 4  
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BILAGA  D  
 
Bakgrund (frågor som besvaras via mejl) 
Har du någon eftergymnasial utbildning?, om ja, vilket? 
Hur länge har du arbetat som skolkurator? 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i helhet? 
 
Anmälningsskyldigheten 
Känner du till att du har anmälningsplikt enligt 14:1 SoL? 
Upplever du svårigheter med att ha anmälningsplikt? 
Har du någon gång gjort en orosanmälan till socialnämnden? 
 
Barnet i vinjetten 
Steg1 
Är detta en bekant situation utifrån ditt arbete som skolkurator? 
Upplever du oro för barnet? 
Är det någon särskild aspekt du lägger märke till hos barnet? 
Hur skulle du gå tillväga med denna information? 
 
Steg 2 
Upplever du oro för barnet? 
Är det någon särskild aspekt du lägger märke till hos barnet? 
Hur skulle du gå tillväga med den nya informationen? 
 
Steg 3 
Upplever du oro för barnet? 
Är det någon särskild aspekt du lägger märke till hos barnet? 
Hur skulle du gå tillväga med den nya informationen? 
 
Är det någon gång under vinjetten som du upplever att du har en sån pass stark oro att du 
skulle överväga att göra en orosanmälan? Om inte, vad skulle mer krävas för att du skulle göra 
en orosanmälan? 
 
Kunskap 
När du känner oro för ett barn, hur samverkar du och med vilka? 
Anser du att du har kunskap för att se tecken på att barn far illa? 
Vilket stöd erbjuder du barn i utsatta situationer? 
 
Avslutningsvis 
Har du något att tillägga? 
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BILAGA  E  
 
Vinjett 
 
Idrottsläraren kommer till dig för att han är orolig över hur det står till hemma hos Hugo som 
går tredje klass. Vid flera tillfällen har han glömt idrottskläder och när idrottsläraren frågar 
Hugo varför han inte har med sig kläder så får Hugo panik. Han skriker hysteriskt till 
idrottsläraren att han inte får ringa hem till föräldrarna. 
 
Efter två veckor kommer fritidspedagogen till dig och berättar att hon sett blåmärken på Hugos 
armar. Hon berättar vidare att när hon frågat Hugo vart dem kommer ifrån vill han inte svara 
och han försöker dölja dem.  
 
Ytterligare en vecka går och idrottsläraren berättar att Hugo har fortsatt glömt idrottskläder 
och känner att nu får det vara nog. När han säger till Hugo att han ska ringa hem till hans 
föräldrar säger han “snälla, ring inte. Då kommer pappa bli arg och slå mig igen”. 
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