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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur skolkuratorer arbetar med 
att identifiera och stötta barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. 
Tidigare forskning visar att kompetens är betydande för kvalitén i arbetet med barn som har 
en eller flera föräldrar med svagbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning. Studiens resultat 
tematiserades utifrån frågeställningarna där systemteori kunde kopplas till resultatet. 
Skolkuratorerna beskriver problemen och lösningarna utifrån deras perspektiv och hur de 
olika systemen påverkar varandra. Resultatet av studien visar att barn till svagbegåvade eller 
lindrigt utvecklingsstörda föräldrar inte är osynliga i skolan utan tvärtom är duktiga på att 
signalera när något är fel. Skolkuratorerna menar att det är pedagogernas uppgift att tolka 
och uppfatta signalerna. Huruvida pedagogerna gör det beror på kompetensen. Kompetens 
är en viktig faktor i arbetet med barnen och kan kategoriseras i olika typer. Skolkuratorerna 
understryker hur viktigt det är med insatser och resurser för dessa barn och att hjälpa dem i 
tidig ålder. Skolkuratorerna efterlyser ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst, 
något som de för dagen inte anser att det finns. Vidare visar studien att barn till 
svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda kan vara en riskgrupp när det kommer till 
omsorgssvikt, till följd av att föräldrarna inte inser vikten av barnens behov.  

Nyckelord: föräldraskap, skola, skolkurator, resurser, socialtjänsten  
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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative interview study was to investigate how school counselor’s 
work to identify and support children of intellectually disabled or mentally retarded parents. 
Previous research show that competence is important for the quality of work with children 
who have one or several parents with an intellectual disability or mental retardation. The 
result of the study were based on different themes according to the question at issue and the 
theory of systems could be connected to the result. The school counselors describe the 
problems and solutions and how the different systems interact with each other. The result 
show that the children of intellectually disabled or mentally retarded parents are not at all 
invisible in school but on the contrary are capable of signaling when something is wrong. 
However, the counselors thinks that it is the educator’s task to interpret and sense the 
signals. How the educators do that depends on their competence. Competence is an 
important factor in their work with the children and it can be categorized by different types. 
The school counselors stresses how important it is with resources and measures for these 
children to help them at an early age. The school counselors wants a better cooperation 
between schools and social services, something they don’t consider exists today. The study 
show furthermore that the children of intellectually disabled or mentally retarded parents 
could be a risk group when it comes to neglect, because the parents don’t understand the 
importance of their children’s needs.  

Keywords: counsel, parenting, school, resources, social services 
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1 INTRODUKTION 

Inspirationen till denna studie har bland annat hämtats utifrån Lisbet Pippings bok “Kärlek 
och stålull” (2004). En självbiografi där Lisbeth beskriver sin uppväxt med en lindrigt 
utvecklingsstörd ensamstående mamma. Hon berättar om den misär som hon och hennes 
systrar levde i. Trots att myndigheter och skola delvis hade uppmärksammat att det inte stod 
helt rätt till gjordes det inga åtgärder. Existerar dessa barn fortfarande? Finns det barn som 
kan växa upp i misär utan att någon upptäcker eller agerar? Om de upptäcks, vad finns det 
för resurser för barnen då? Speciellt om det är så att föräldrarna avsäger sig de insatser som 
erbjuds då de är frivilliga. Vilka är det som har i uppgift att upptäcka dem? Vem har 
ansvaret?  

1.1 Bakgrund 

I början av 1900-talet var det inte en självklarhet för vem som helst att skaffa barn. Staten 
kunde bestämma huruvida individen var lämplig eller inte utifrån de funktionsnedsättningar 
de hade. Då kunde både kvinnor och män tvångssteriliseras på grund av sina 
funktionsnedsättningar om staten ansåg att deras gener inte skulle föras vidare. 1933 
skapades lagen om sterilisering som syftade till att sterilisera människor som ansågs vara 
olämpliga till att skaffa barn på grund av psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller 
liknande. Denna lag kunde appliceras även på de som inte hade samtyckt till sterilisering 
(SOU 1933:22). Lagen om tvångssterilisering av ovannämnda orsak fanns ända fram till 
1976. 

Idag har denna grupp samma rättigheter som alla andra att få skaffa barn, men med denna 
rättighet följer även skyldigheter och ett ansvar att leva upp till. Enligt Gustavson (2008) så 
fanns det år 2008 över 23000 barn i Sverige som har föräldrar som är utvecklingsstörda. I 
Sverige det föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barn. Med stöd av 
föräldrabalken 6:1 så står det att barn har rätt till trygghet, omvårdnad och en god 
uppfostran. Vidare i FB andra stycket i 6:2 så står det att vårdnadshavaren till barnet har 
ansvaret att se till barnets behov (FB 6:1) blir tillgodosedda. I FN:s barnkonvention (2014) 
har de i sina 54 artiklar bestämt att alla barn och ungdomar upp till myndig ålder (18 år) har 
samma rättigheter och samma värde och att deras bästa ska beaktas. Barnens bästa och deras 
rätt till inflytande, präglar stora delar av barnkonventionen. Att de samtidigt inte får 
diskrimineras och har rätt till liv och utveckling är också två viktiga grundprinciper i 
barnkonventionen.  

Till sist är det staten som har det yttersta ansvaret för att se till att alla barnen får dessa 
rättigheter. Förvisso har familjen huvudansvaret för sina barn, men staten har en skyldighet 
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att stödja och erbjuda hjälp till de familjer som behöver det, för att de ska kunna ta hand om 
sina barn på allra bästa sätt (FN:s konvention om barns rättigheter, 2014).  

Socialtjänsten i varje kommun har till uppgift att se till att barn och unga växer upp under 
trygga och säkra förhållanden. Socialtjänsten samarbetar med skola, polis och sjukvård för 
att kunna hitta och ge stöd till de barn som på något sätt far illa eller inte har de goda 
levnadsförhållanden hemma som de har rätt till (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Det betyder 
att de svenska barnen har stora rättigheter genom bl.a. Föräldrabalken (1949:381), 
Socialtjänstlagen (2001: 453) och även FN:s barnkonvention (2014) sedan Sverige anslöt sig 
till den.  

1.2 Omsorgsperspektiv 

Omsorgsperspektivet präglas av att barnen är sköra och beroende av de vuxna som finns i 
deras omgivning. Vuxna är de som ska förse barnen med kärlek, trygghet och omvårdnad, 
speciellt när det kommer till barnens första levnadsår. I detta perspektiv menar Klefbeck och 
Ogden (1995) att barnen till stor del modelleras och präglas av sina föräldrar, men att det 
även är förskola och skola som ser till att ansvara för att barnen får de bästa 
förutsättningarna till en god uppväxt. Ett villkor för den optimala uppväxten är naturligtvis 
att föräldrarna ger barnen den omsorg de behöver, samt att föräldrarna har ett samarbete 
med de pedagogiska verksamheterna såsom skola och förskola. (Klefbeck & Ogden 1995). 
Men vad händer när omsorgen sviktar? Klefbeck och Ogden kallar dessa barn för riskbarn 
vilket innebär bland annat: bristande omvårdnad, relationsstörningar, brist på stimulans och 
vanvård. 

Riskutsatta barn får oftast problem att hävda sig i de olika kontextuella sammanhangen och 
de arenor de spelar på. Barnen har svårt att leva upp till de förväntningar som omgivningen 
såsom skola och andra vuxna har på dem. Detta är många gånger till följd av föräldrarnas 
svårigheter eller oförmåga att ge barnen den omsorg som är önskvärd (Klefbeck & Ogden 
1995) 

Dessa riskutsatta barn är redan från början i en underordnad position, men det finns 
möjligheter att ändra detta. Antingen kan detta ske framförallt genom professionella insatser 
men i vissa fall kan den ändras till följd av naturliga anledningar (Klefbeck & Ogden, 1995). 

Barns uppväxtmiljöer innehåller oftast både fördelar och nackdelar. De motgångar som 
barnen möter under denna tid är en lika naturlig och nödvändig som medgång. Detta för att 
på sikt kunna utvecklas, men det är en fråga om vad barnen har för bemästringsförmåga 
samt hur miljön runt om kring dem ser ut (Klefbeck & Ogden, 1996). Det är ingen 
självklarhet att barn som är utsatta anmäler sin utsatthet själva. Lojalitet mot föräldrarna är 
en orsak, men även att barnen inte förstår att de lever i en miljö där föräldrarna är avvikande. 
Barnens överlevnadsinstinkt gör även att de är helt beroende av sina föräldrar vilket gör att 
de tar på sig skulden och skammen (Hindberg, 2006). 
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Frågan är hur det ser ut idag för de barn som lever tillsammans med svagbegåvade eller 
lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. Har de samma förutsättningar som andra barn? Får de 
det skydd och den trygga uppväxt som både socialtjänstlagen (2001:453) och 
barnkonventionen säger att de har rätt till? Barn i skolåldern tillbringar nästan lika mycket 
tid i skolan som i hemmet och detta innebär ett stort ansvar för skolan. Vad finns det då för 
resurser och möjligheter som skolan och skolkuratorer kan ge dessa barn idag? 

Skolkuratorer har i uppgift att arbeta med stödjande samtal för elever som kan ha problem i 
sin livssituation eller med studiemotivation. På så sätt kan skolkuratorn komma till grunden 
med problem och tillsammans med eleven finna den bästa lösningen. Skolkuratorns arbete är 
även förebyggande, speciellt när det kommer till mobbning. De har handledning med skolans 
personal när det kommer till att kontakter med socialtjänsten och andra myndigheter 
(Skolverket, 2015). Därför har skolkuratorer valts för intervjuer i denna studie. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om skolkuratorer anser att denna grupp av barn till 
svagbegåvade föräldrar är en osynlig grupp i skolan och vad som görs för dessa barn. 

Frågeställningar: 

• Anser skolkuratorerna att det är en grupp som inte upptäcks? I så fall varför, varför inte? 

• Hur ser insatser och resurser ut för dessa barn i skolan? Anser skolkuratorerna att det finns 
tillräckligt med resurser och insatser för att barnen ska få en trygg livsutveckling? 

• Bedömer skolkuratorerna att det finns tillräcklig kompetens bland professionella som 
kommer i kontakt med dessa barn för att tillgodose deras behov? 

• Hur upplever skolkuratorer att samarbetet mellan skola och socialtjänsten fungerar?   

1.4 Centrala begrepp 

Svagbegåvade föräldrar är de som brister i sin kognitiva förmåga och har svårigheter att lära 
och tillgodogöra sig ny information. Dessa svårigheter kan förväxlas med andra 
inlärningsstörningar som dyslexi eller dyskalkyli. För de personer som konstateras ha en svag 
begåvning är det viktigt att komma fram till vilka starka sidor de har. För att på så sätt kunna 
hjälpa dem att klara av de svårigheter och krav som arbetsliv och vardagsliv medför (Egidius, 
2008). Ungefär 1 % av den svenska befolkningen har en utvecklingsstörning och av dessa har 
cirka 70 % en lindrig utvecklingsstörning. Personer med en lindrig utvecklingsstörning har 
IK på under 70 och det innebär en permanent kognitiv funktionsnedsättning (Psykiatristöd, 
2011). 

Professionella i denna undersökning är de som har en akademisk utbildning och har ett 
kurativt eller pedagogiskt arbete, och att de i deras arbete kommer i kontakt med barn till 



4 

svagbegåvade/lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. I studien benämns lärarna som 
pedagoger. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Riskfaktorer för barn till lindrigt utvecklingsstörda och 
svagbegåvade föräldrar 

McGaw, Scully och Pritchard (2010) har i sin forskning fokuserat på att identifiera 
riskfaktorer hos föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar genom att analysera 
data från en verksamhet som specialiserade på föräldrastöd. Data var insamlad i 
Storbritannien, med samtycke från 101 föräldrar med svagbegåvning och 172 barn. 
Resultaten visade att högrisk föräldrar utmärkte sig genom att ha tidigare trauman, såsom 
fysisk eller psykisk misshandel, ytterligare speciella behov eller vårdade ett barn som hade 
speciella behov. Även moderns manliga partner som inte hade någon svagbegåvning kunde 
visa sig vara en riskfaktor där flera av dem hade en kriminell historia. Studien menade också 
på att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har blivit anmälda till 
socialtjänsten, hade i en högre utsträckning blivit det på grund av försummelse av sina barn 
än för att de medvetet har misshandlat dem. Den intellektuella funktionsnedsättningen kan 
uppenbara sig i brist på den kognitiva förmågan. Genom att inte kunna förstå eller lära sig 
leder detta till en högre risk för barnen att bli utsatta. Dessa riskfaktorer gäller dock alla 
föräldrar och inte enbart föräldrar med svagbegåvning. Slutsatsen av studien blev att det 
fanns vissa faktorer som kan identifiera högrisk föräldrar, men att inte alla föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar behövde hjälp eller ingripanden från socialtjänstens 
sida. 

Alexius och Hollander (2014) gjorde en kvalitativ fallstudie som undersökte hur 
socialtjänsten och domstolen bedömde i fall där det finns en eller flera föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning. Materialet som undersöktes omfattade 16 fall, med 30 
vuxna och 29 barn och valdes från förvaltningsdomstolarnas arkiv utifrån lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Forskarna visade att det mestadels var 
föräldrarnas brist på föräldrakunskap och förmåga som gav upphov till utredningar och 
omhändertagelser. Omsorgsbristen kunde handla om dålig tandhygien, skadlig fetma eller 
psykosociala skador på grund av bristen av stimulans och känslomässiga reaktioner från 
föräldrarnas sida. Dessa familjer hamnade hos socialtjänsten på grund av orosanmälningar 
om barnen. Dock är det inte ofta det påpekas att det är föräldrarnas funktionsnedsättning 
som är orsaken till deras oförmåga till föräldraskap, utan hanteras som alla andra föräldrar. 
Dessa familjer befann sig i en sårbar situation som kunde bero på socioekonomiska 
förutsättningar eller brist på rutiner och stöd (Alexius & Hollander, 2014). 
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2.2 Insatser och resurser 

I en norsk kvantitativ studie av Mörch, Skår och Andersgård (1997)  kartlades det hur många 
barn som föds till utvecklingsstörda föräldrar samtidigt som det gjordes en bedömning av 
barnens behov och funktionsförmåga. Studien innebar två strukturerade enkäter som 
skickades ut till hälsovårdspersonal i alla kommuner i Norge. Därefter följdes det upp med 
telefonintervjuer till samma grupp av respondenter. Resultatet av studien visade att 40 % av 
barnen led av omsorgssvikt i form av dåliga matvanor, bristande hygien, understimulans och 
föräldrarnas oförmögenhet att se över barnets uppförande. Runt 43 % av barnen i studien 
tycktes också ha inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, språkliga och psykosociala 
svårigheter samt medicinska och psykiatriska diagnoser. Denna överrepresentation av 
problem förklarades med en bristande föräldraförmåga. I studien framkom det ingen 
information om den fulla omfattningen av stöd eller kvalitén på stöd till familjerna. 
Hemtjänst och andra konsulttjänster fanns tillgängliga, men bara vissa familjer hade det 
stödet. En del familjer hade socialarbetare, hemassistent eller psykiatrin som stöd. Vidare 
visade resultatet att socialtjänsten var medvetna och involverade i denna grupp av barn. 
Detta genom att tillhandahålla stöd i form av kombinationer av utbildningsbidrag för skola 
eller förskola och kontakt med motsvarigheten till skolkuratorer. 

I en litteraturstudie framtagen av Azar och Read (2009) beskrev de att det fanns ett stort 
antal föräldrar med kognitiva funktionshinder såsom utvecklingsstörning eller lindrig 
utvecklingsstörning och som är i behov av hjälp. Studien beskrev vilka resurser och insatser 
barnen behövde och hur de olika verksamheterna som arbetar med denna grupp kunde 
behöva arbeta för att möta upp föräldrarnas behov. Litteraturstudien visade att en betydande 
del av de fall som CPS (Child Protective Services) har som innehar någon form av kognitiv 
funktionsnedsättning, hade en stor utmaning när det kom till deras föräldraförmåga. 
Exempelvis att föräldrarna hade svårt att ha ett rent hem, övervaka barnens säkerhet och ge 
barnen en god hygien. Utmaningen låg hos de professionella (CPS arbetare, terapeuter, 
tränare, skola o.s.v.) som arbetade kring barnen då det var de som behövde upptäcka denna 
grupp av barn. Det var även dessa professionella som behövde arbeta med föräldrarna med 
att stärka deras föräldraskap. Det var CPS arbetarna som ansvarade för denna grupp av barn 
och det var deras uppgift att fastställa barnens säkerhet och samverka med föräldrarna i 
största möjliga mån för att kunna behålla vårdnaden om sina barn. 

Azar och Read (2009) menade med stöd av tidigare forskning att svårigheten för CPS var att 
identifiera de föräldrar som inte var diagnoserade, eller som var diagnoserade som barn, men 
sedan av olika anledningar hamnade utanför systemet. De föräldrarna kanske inte ville 
identifiera sig med en etikett som upplevdes som stigmatiserande eller inte själva insåg 
relevansen med att berätta om sina kognitiva brister. En annan grupp var de föräldrar som 
inte var medvetna om deras bristande funktionsförmåga, de som vuxit upp och där varken 
skola eller föräldrar av olika anledningar inte uppmärksammat deras kognitiva 
funktionsnedsättningar. Slutsatsen av studien visade att en ökad kompetens hos 
yrkesverksamma underlättade arbetet med denna grupp av föräldrar.  
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2.3 Kompetens hos yrkesverksamma 

Socialstyrelsen (2007) har i sin rapport samlat forskning, studier och undersökningar om 
barn med föräldrar som har utvecklingsstörningar och den är skriven för yrkesverksamma 
inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Rapporten var även baserad på intervjuer 
med yrkesverksamma personer som har arbetat med dessa familjer. Rapporten visade att 
utbildning är en central grundsten för att barn ska kunna utvecklas till välfungerande vuxna. 
Det är därför viktigt att barnen får rätt verktyg och stöd med skolarbetet för att kunna klara 
sig bra i skolan och samhället. 

Barn till föräldrar med utvecklingsstörningar tenderar också att vara socialt isolerade på 
grund av mobbning, för lite stimulans och bristen av ett fungerande socialt nätverk. Detta 
kan i sin tur leda till sämre självförtroende eller försenad utveckling. Tillgången till ett gott 
nätverk är viktigt för både barnens och föräldrarnas utveckling och för att kunna tillgodose 
barnens och föräldrarnas behov. De sociala kontakterna och stödnätverket bör då särskilt 
beaktas och uppmärksammas i mötet med barnen.  

I Lalibertes (2013) studie undersöktes socialarbetares kompetens i mötet med föräldrar med 
vad hon kallar för ”Intellectual and or Development Disabilities” (IDD). Studien som var 
kvantitativ syftade till att svara på vad som påverkade kompetensen och vilka kunskapsbehov 
som finns för socialarbetarna när de arbetar med föräldrar med IDD. Studien använde 
enkäter med 32 frågor som handlade om kompetens och kunskap som skickades ut till ett 
urval socialarbetare från fem olika kommuner i en mellanvästern stat i USA. Enkäterna 
fördelades ut genom en kontakt i varje kommun som sedan skickades tillbaka till forskaren 
genom posten. Dessa enkäter innehöll både öppna och slutna frågor som skulle besvaras 
kortfattat eller genom att fylla i svarsrutor. Ett pilottest gjordes också där tio socialarbetare 
fick svara på enkäten för att försäkra att frågorna inte var otydliga. Det inkom sammanlagt 
114 svar. 

Resultatet visade en brist i evidensbaserad praktik för socialarbetare som arbetar med 
föräldrar med IDD. Det fanns för tillfället ingen policy eller guide på hur socialarbetaren ska 
hantera situationer där de möter föräldrar med IDD. Detta är på grund av att det inte finns 
tillräcklig data eller studier om forskningsfältet och för att det är svårt att identifiera och hitta 
föräldrar med IDD. I praktiken visade studien att föräldrar med IDD behandlas annorlunda 
av socialtjänsten i vissa stater. De avkrävs en annan standard än andra föräldrar eftersom de 
måste bevisa sina färdigheter och att hemförhållandena är tillräckliga. På ett sätt är det 
diskriminering när socialarbetarna dömer dessa föräldrar som otillräckliga endast på grund 
av deras IDD.  

Laibertine (2013) skrev i sin slutsats att ”In short, child welfare workers were seen as an ill-
prepared and untrained group of professionals charged with providing largely involuntary 
services to parents with IDD” (S. 654). Hon ansåg på så sätt att socialarbetare är oförberedda 
och saknar både kunskap och färdigheter inför mötet och arbetet med föräldrar med IDD. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Ekologisk systemteori 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori är en metateori som beskriver både 
psykologiska och sociala fenomen. Teorin skildrar processen i vilket identiteten formas och 
hur sociala samspel och strukturer uppstår i mänskliga relationer. Fokus ligger därför på 
mellanmänskligt samspel, processer och strukturer i gruppen i relation till andra system. 
Enligt systemteorin har alla system en hierarkisk ordning vilket kan uppenbara sig i att 
medlemmar har olika rangordningar eller status inom gruppen. Individen kan också ingå i 
många olika system som kan påverka varandra sinsemellan. Systemteorin menar att det finns 
en vilja att skapa balans i alla grupper i och med att det alltid finns krafter som strävar efter 
förändring i systemet, vilket kan skada gruppdynamiken och därför kan det finnas vissa 
medlemmar som motsätter sig förändring. (Det visar sig skapa en motbalans när någon inför 
något nytt i systemet).  

”Ett system är en helhet som fungerar som helhet på grund av det ömsesidiga beroendet 
mellan dess delar”, skriver Svedberg (2012, s. 53) och menar då att allting hänger ihop. Det 
finns inte endast en orsak till ett problem och det går inte att blicka tillbaka hela tiden för att 
leta efter uppståndelsen av felen, utan det är mer positivt att titta efter nya möjligheter 
framåt i tiden. Det är viktigt att inte begränsa individen genom att karaktärisera dem, utan 
istället se möjligheterna individen kan uppfylla.  

Systemteori delas upp system som mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Dessa system står i 
hierarkisk ordning, från mikro till makro, och teorin beskriver hur systemen samverkar och 
påverkar varandra på ett sätt som också visar sammanhang i hur systemen influerar andra. 
Mikrosystemet handlar främst om relationerna mellan individen (barnet) och familjen, 
vännerna, skolan och släkten. Mesosystemet förklarar hur representanter från 
mikrosystemets olika delar eller grupper interagerar och möts, exempelvis läraren med 
mamma eller pappa. Exosystemet är det system som individen (barnet) själv inte ingår i, men 
som fortfarande har en indirekt påverkan på individen, (barnet) såsom skolförvaltningen 
som influerar hur skolsituationen ser ut för individen (barnet). Tills sist handlar 
makrosystemet om politik och samhällsvärderingar som har direkt påverkan på individens 
(barnets) tillvaro (Klefbeck & Ogden, 1995). 

För att barn ska kunna utveckla goda kontakter med människor utom familjen som kan ge 
större stöd för barnet krävs det också kontakt och kommunikation mellan de olika delarna i 
barnets nätverk. Dessa olika delar i nätverket samverkar för att stödja och hjälpa barnets 
utveckling. De barn som däremot har splittrade nätverk har större risk att få brutna 
kontakter som kan leda till problematiska beteenden. Detta sker på grund av att ”beteendet 
är ett resultat av samspel i det sociala systemet, men också av en inre motivation som bygger 
på sociala erfarenheter” (Klefbeck & Ogden, 1995, s. 93). 

Systemteori handlar om hur olika individer relaterar till varandra och fokuserar på 
individens deltagande i andra system. Dessa system har olika strukturer och samverkar med 
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varandra på olika sätt. Olika system byggs upp av olika människoband, från 
familjemedlemmar till samhällsmedlemmar. Teorin koncentrerar på processen av relationer 
och samspel som uppkommer och utvecklas. (Payne, 2008). Systemteori utgår ifrån att förstå 
individen i situationen och de processer som uppstår mellan individ och situation. (Svensson, 
Johnsson & Laanemets, 2008). Människor som behöver stöd kan ta hjälp av andra i 
omgivningen, såsom grannar, vänner och familj vilket bildar ett effektivt socialt stödnätverk. 
(Payne, 2008).  

Payne (2008) beskriver socialarbetare som förmedlare av resurser, de har i uppgift att koppla 
samman klienten med rätt samhällsresurser. Socialarbetaren arbetar med nätverken i hopp 
om att klienten ska kunna finna tillräckligt med socialt stöd och kunna utvecklas i sina 
relationer. Systemteori handlar i grunden om systemens påverkan på varandra, det vill säga 
omgivningens påverkan på individen. Inom socialt arbete är systemteorin viktig då arbetet 
kan ske med individen, gruppen eller kollektiven och perspektivet ger en helhetsbild som 
beskriver olika företeelser olika nivåer. Detta är betydande då socialarbetaren kan synliggöra 
hur vissa åtgärder påverkar olika system. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Empirin från intervjuerna är basen för 
undersökningen. Den hjälper uppsatsförfattarna att ta del av de yrkesverksammas subjektiva 
erfarenheter, perspektiv och kunskaper i området. Kvalitativ forskning syftar till att ge 
beskrivande data om en individs attityder, tankar och kunskaper. Exempelvis utifrån 
intervjuer, observationer eller skriftliga dokument (Larsson, 2005). Denna studie har en 
induktiv ansats då valet av teori har tillkommit under studiens gång. ”Induktion är den 
process där man observerar ett antal fall i syfte att säga något generellt om den givna klassens 
fall” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 238). Detta betyder att induktion utgår från empiri, men 
om det framkommer fall som inte stämmer överens med frågeställningen så omdefinieras 
den och datainsamlingen fortskrider, enligt Bryman (2011).  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar konstruerades en semistrukturerad 
intervjuguide (se Bilaga A) som strukturerades efter de frågeställningar som skulle 
undersökas. Det syfte och frågeställningar som formulerades till intervjuguiden har senare 
under studiens gång förändrats vilket för att det slutgiltiga resultatet av denna studie har ett 
annat syfte och frågeställningar än de som intervjuguiden presenterar. Intervjuguiden 
formulerades under ett tidigt stadie, syftet och frågeställningar har ändrats längre fram 
under studiens gång. Den semistrukturerade intervjun gav möjlighet till flexibilitet och 
lyhördhet. Intervjuguiden var öppen för följdfrågor som inte fanns med från början. Detta 
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ger utrymme för respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter, enligt Bryman 
(2011). Författarna har samlat in utförlig och detaljerad information från ett fåtal 
respondenter. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvantitet ofta mäter hur ofta något 
förkommer dvs. mängden av detta, medan kvalitet mäter upplevelsen hos något.  

4.1.1 Urval 

Undersökningen handlar om skolkuratorernas arbete då det är dessa professionella som i 
skolan har i uppdrag att stödja och bistå de barn som är i behov av hjälp. Skolkuratorer har 
även valts på grund av deras bakgrund i socialt arbete. Undersökningen görs i två olika 
kommuner. Valet av respondenter var ett bekvämlighetsurval då uppsatsförfattarna hade 
kännedom om tre av dem. Två respondenter valdes utifrån en kommuns hemsida. 
Respondenterna bestod utav tre kvinnor och två män. Åldersspannet var mellan 30 och 55 år. 
Undersökningen avgränsas till att inrikta sig på skolkuratorer i låg- mellan- och 
högstadieskolor.  

4.1.2 Datainsamling och genomförande 

Inför intervjuerna har tidigare forskning och litteratur studerats och analyserats för att få en 
bredare kunskapsbas inom området.  

Skolkuratorerna kontaktades direkt via telefon och mail och där det planerades in tid för 
intervjuerna. Innan intervjuerna tog plats skickades det ut ett missivbrev via mail (se Bilaga 
B) till respondenterna. Där presenterades studiens bakgrund och syfte för att ytterligare 
förtydliga vad studien handlade om. Intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplatser 
och varade mellan 30-45 minuter. Inspelning skedde genom telefon och respondenterna har 
fått benämningen IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5. Efter intervjuerna transkriberades materialet. 
Då uppsatsförfattarna i ett senare skede ville ha svar på ytterligare en fråga som inte tagits 
upp under intervjuerna skickades det ut en tilläggsfråga via mail till samtliga respondenter, 
varav fyra av skolkuratorerna besvarade den (se Bilaga B). 

4.2 Databearbetning och analysmetod 

Intervju materialet har efteråt bearbetats, studerats och sammanställts. Därefter har det 
gjorts en tematisk analys, det vill säga, att fokusera på vad som har sagts och inte hur det har 
sagts (Bryman, 2011).  

Intervjuerna har analyserats och tolkats utifrån frågeställningarna, därefter har material och 
resultat kunnat kopplas till systemteorin. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är 
viktigt att det finns tillräckligt med material för att göra en teoretisk koppling samt att det 
krävs kunskap om teorin för att analysen ska ha relevans för undersökningen.  

Analys har gjorts utifrån undersökningens syfte och lämplighet för intervjuerna. Den 
slutgiltiga rapporten visar resultatet av undersökningen och tar samtidigt hänsyn till 
konsekvenserna av de etiska aspekterna, såsom även Kvale och Brinkmann (2014) menar.  
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4.2.1 Reliabilitet och validitet 

I kvalitativ forskning är det svårt att uppfylla kriteriet för reliabilitet då det är omöjligt att 
replikera exakta förutsättningar i sociala miljöer (Bryman, 2011). För att uppfylla kriteriet för 
reliabilitet så har det gjorts semistrukturerade intervjuer som innehåller kvalitativ data från 
respondenterna. Två kommuner har valts för att se om kommunerna arbetar på olika sätt. 
Det finns en bred och varierad data då respondenterna arbetar i låg- mellan- och 
högstadieskolor. Material och analys har under processen återkopplats till studiens syfte och 
frågeställningar för att kvalitetssäkra undersökningen. Kritik finns riktad mot kvalitativa 
forskningsintervjuer som menar att respondenter kan uppge falska redogörelser (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Respondenterna har intervjuats om deras erfarenheter och upplevelser, 
vilket gör att det är svårt att avgöra om all information har varit helt faktamässig. 
Uppsatsförfattarna har därefter analyserat och tolkat redogörelserna gemensamt och dragit 
samma slutsatser om det insamlade materialet. Detta menar Bryman (2011) att det kan ses 
som intern reliabilitet.   

Skolan undersöktes för att kunna få svar på studiens frågeställningar och få information om 
området. Förutsättningar för en god resultatvaliditet inom forskning kräver att man mäter 
det som man avser att mäta och inget annat. Således är hållbarheten i den valda teoretiska 
utgångspunkten och dess anknytning till studiens forskningsfrågor, en förutsättning till 
validitet i studien. Den självkritiska synen är särskilt viktig för validiteten av 
forskningsresultaten. Uppsatsförfattarna har försökt höja validiteten genom att frågorna som 
ställs är korrekta och samtidigt ska ge tillräcklig information för undersökningen. Frågorna 
handlar om intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar, på så sätt blir 
intervjupersonernas berättelser fokus för tolkning, något som Kvale och Brinkmann (2014) 
menar. 

Studien har haft ett begränsat urval, något som Bryman (2011) anser är problematiskt när det 
kommer till validiteten inom kvalitativ forskning. Detta i sin tur gör att det blir svårt att 
generalisera resultatet. 

4.3 Etiskt ställningstagande 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska aspekterna genom att uppsatsförfattarna har utgått 
ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra huvudkrav när det gäller 
individskydd (Vetenskapsrådet, 2002).  Informationskravet uppnåddes genom att 
respondenterna informerades om syftet med intervjun samt studiens frågeställningar. 
Samtyckeskravet uppfylldes när respondenterna tackade ja till att delta i undersökningen. 
Uppsatsförfattarna har även informerat om konfidentialiteskravet vilket är viktigt för etiken. 
Detta innebär att respondenternas identitet inte kommer att röjas, vare sig det handlar om 
personlig data eller identifierande detaljer i texten. Innan intervjun startades blev 
respondenterna muntligen informerade om möjligheten till att närsomhelst kunna avbryta, i 
enlighet med det Larsson (2005) skriver. Ingen av respondenterna har uttryckt någon oro 
över att detta. För att uppnå nyttjandekravet kommer de uppgifter som samlats in under 
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intervjuerna endast kommer att användas i forskningsändamål. Inga uppgifter kommer att 
lämnas ut för något icke-vetenskapligt bruk eller till något kommersiellt ändamål.  

Det kan uppstå etiska frågor under studiens gång, menar Kvale och Brinkmann (2014). I 
planeringen måste forskaren få intervjupersonernas samtycke och försäkra deras anonymitet. 
Under intervjun har stress och personliga förhållanden beaktats genom att läsa av 
stämningen. I utskriftsstadiet har uppsatsförfattarna försökt tolka respondenternas utsagor 
objektivt. Tillsammans ska alla dessa aspekter övervägas och beaktas så att undersökningen 
kan anses etiskt god, något som även Bryman (2011) skriver. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I denna undersökning har skolkuratorer fått berätta om hur de ser på barn till lindrigt 
utvecklingsstörda eller svagbegåvade föräldrar. Skolkuratorerna har fått beskriva hur deras 
erfarenheter med att arbeta med barn ser ut och då specifikt de barn som kan tänkas ha 
svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. De har även fått beskriva huruvida de 
anser att dessa barn anses vara osynliga och hur skolans insatser och resurser ser ut i form av 
stöd till dessa barn. 

5.1 De signalerande barnen 

Enligt majoriteten av skolkuratorerna som intervjuades ansåg de att dessa barn inte alls är 
osynliga, utan tvärtom en grupp som tidigt signalerar att något inte står rätt till, framförallt i 
låg och mellanstadiet.  

”För mig har det varit ganska självklart de senaste 15 åren att barnen larmar för att det är fel 
någon annanstans. Det är deras sätt att ta ansvar för sitt liv och de människor som de har 
omkring sig.” (IP1). 

Barnen blir utåtagerande, introverta eller har svårigheter att interagera med andra barn. 
Enligt Bronfenbrenners (2005) ekologiska systemteori visar kvalitén i samspel hur väl 
individen utvecklat sociala band på mikronivån. Dessa band kan handla om relationerna 
mellan barnet och pedagogerna eller kamrater. Skolkuratorerna är överens om att det är 
pedagogerna som först ser varningssignalerna. De menar också att det är pedagogernas 
uppgift att upptäcka barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar i första 
hand då de spenderar mest tid med barnen. Flera av skolkuratorerna anser att det är på 
grund av pedagogernas kompetens som de kan upptäcka dessa barn.  

Två av skolkuratorerna beskriver att barnen upptäcks när de exempelvis kommer på vintern 
utan vantar eller utan strumpor. Eller att de saknar ett språk och har svårt att ta kontakt med 
kamrater. Skolkuratorerna menar att det finns många sådana små signaler. Det är dessa 
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tecken som pedagogerna har blivit bättre på att uppmärksamma hos barnen. Pedagogerna 
kan sedan tolka dem som något som är avvikande och som kan ha en bakomliggande orsak 
till beteendet. 

Skolkuratorerna menar att samtidigt som pedagogerna har idag blivit bättre på att läsa 
signalerna och upptäcka denna grupp av barn, så går det inte upptäcka dem alla. En 
skolkurator menar att det gäller att våga se och att ha en intuitiv känsla. Ett annat sätt att 
urskilja dessa barn är deras oanmälda eller inkonsekventa frånvaro från skolan. 

Skolkuratorerna menar enhälligt att de inte tror att dessa barn far mer illa än andra när det 
kommer till misshandel, men majoriteten är övertygade om att barnen kan utsättas för mer 
försummelse och omsorgssvikt än andra barn. Detta till följd av att föräldrarna inte har den 
kognitiva förmågan att förstå och inse barnens behov. “Vanvård och omsorgssvikt tror jag, 
där känner man att där finns det saker att gå på. Att det inte finns några rutiner och regler för 
vad man ska göra och följa dem och så vidare.” 

Alexius och Hollander (2014) visar i sin studie också att den bristande föräldraförmågan kan 
leda till omsorgsbrist. Detta kan kopplas till vad skolkuratorerna beskriver när barnen 
kommer till skolan utan vantar och strumpor. Andra riskfaktorer som kan ge upphov till 
problem är föräldrarnas adaptiva förmåga och intelligens, barnets ålder och intelligens samt 
om det finns psykiatriska problem eller drogmissbruk i familjen (Socialstyrelsen, 2007).  

5.2 Skillnader mellan låg- mellan- och högstadiet 

Skolkuratorerna menar att det skiljer sig mellan låg- och mellanstadiet och högstadiet när det 
kommer till frånvaroproblematiken. I låg- och mellanstadiet säger en skolkurator att 

“...de ha en ganska så hög frånvaro i skolan. Även från så unga år, man tänker frånvaro och lite 
skolk sådär det är mer en högstadiefråga, men här är de här som går i ettan, tvåan, trean och 
man tänker att då tycker man om att gå till skolan oftast, men de är ofta hemma”. (IP2). 

En skolkurator påpekar att elever i allmänhet, har en annan problematik när de kommer till 
högstadiet, exempelvis nätmobbning, stress eller självskadebeteende. Då fokus ligger på 
studieresultat så upptäcker skolan endast de elever som är frånvarande eller har bristande 
studieresultat. Denna åsikt delas av flera skolkuratorer som menar att vid ströfrånvaro finns 
det finns en tydlig struktur. Skolkuratorerna berättar att när sjukfrånvaron överstiger x antal 
tillfällen på en månad så görs det en åtgärd. Vanligtvis i form av kontakt och samtal med 
föräldrar. Detta medför att det finns en stor grupp elever som inte blir upptäckta så länge de 
är närvarande i skolan. 

En skolkurator menar vidare att de elever som inte är bråkiga i klassen eller ute på rasten 
eller har kunskapsluckor, de kommer inte att upptäckas. Skolkuratorn menar att skolan nöjer 
sig så länge eleven ligger på en godkänd nivå betygsmässigt.  
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Klefbeck och Ogden (1995) menar att eftersom barnen tillbringar nästan lika mycket tid i 
skolan som hemma är det viktigt att de båda mikrosystemen fungerar tillsammans. Om 
barnet utsätts för mobbning eller har otillåten frånvaro är risken stor att varningssystemen 
inte fungerar. När nätverket mellan de olika mikrosystemen inte fungerar blir risken att det 
kollapsar. Bronfenbrenner (1979) menar att brister i familjen inte kan avläsas i skolan vilket 
kan ses som en svaghet i systemet på mikronivå mellan barnet och skolan. Något som Alexius 
och Hollander (2014) påpekar i sin studie är att dessa problem inte behöver vara kopplat till 
en sämre föräldraförmåga hos lindrigt utvecklingsstörda eller svagbegåvade. 

5.3 Kompetensen/attityder hos de yrkesverksamma 

Kompetens beskrivs av en av skolkuratorerna som att ”våga prova lite nya saker och tänka 
outside the box”, hur de löser situationer och vilken slags hjälp de kan behöva. Vidare så 
beskrivs kompetens i form av pedagogernas förmåga att bygga goda relationer med familjen, 
men att det inte bara handlar om den formella kompetensen utan även om den emotionella. 
"Ja, det skulle jag säga, absolut och kanske inte lika mycket formell kompetens utan den 
emotionella, att kunna känna in och ha ett schyst förhållningssätt". 

En skolkurator förklarar att en del av kompetensen ligger i att det bara krävs att man som 
professionell har en känsla och att våga ta ansvar för den känslan. Man behöver inte veta 
något konkret, oron i sig är tillräcklig för att anmäla, men att “en del är räddare för att 
anmäla än andra.”  

Flera av skolkuratorerna anser att kompetensen är mer individberoende än inom 
organisationen, och detta gäller alla de professionella som arbetar kring barnen. En 
skolkurator menar att det finns både handläggare och psykologer som är jätteduktiga men att 
det är mer på individnivå. En skolkurator beskriver att de i dag har ett salutogent 
förhållningssätt vilket medför att det är lättare för pedagogerna att vinkla problematiken “där 
man säger att barnet har det besvärligt och inte är besvärligt”. Däremot säger denne även att 
pedagogerna saknar det systemteoretiska perspektivet och inte har den kompetensen att se 
det här barnet i ett system där föräldrarna ingår. 

5.3.1 Bristande kompetens 

Däremot beskriver vissa av skolkuratorerna att det både finns och inte finns tillräckligt med 
kompetens hos pedagogerna. Med bristande kompetens menar en skolkurator att så länge 
eleverna uppnår studiemålen så läggs det ingen mer energi på dem om de inte själva 
efterfrågar hjälp. De elever som är hemmasittande får mer hjälp och insatser från pedagoger 
som är mer kunniga. Däremot menar en skolkurator det fortfarande är för lite kompetens för 
att verksamheten ska hålla en god kvalité. Denne tycker att det är fortfarande är väldigt lätt 
för pedagoger att säga att det är barnen det är fel på. 
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5.3.2 Medvetandenivå 

Enligt flera av skolkuratorerna så har medvetandenivån höjts. Idag är det ok att tala om de 
obehagliga och svåra frågorna som tidigare undvikits. Både de professionella och barnen kan 
prata om de problem och funderingar som kan finnas, det kan handla om omsorgssvikt eller 
att föräldraförmågan inte räcker till. Det är mer accepterat för föräldrar idag att prata om 
sina brister med skolan, även om det kan bli sårbart. Enligt Klefbeck och Ogden (1995) möts 
föräldrar och pedagoger, som representanter av mikrosystemen, i samtal med varandra. 
Tidigare har man inte vågat tala om ämnen som kan anses vara kränkande för svagbegåvade 
föräldrar, men idag har det blivit mer accepterat på grund av behovet av att lyfta dessa. 
Samtidigt menar flera av skolkuratorerna att man inte kan begära att pedagogerna ska ha 
samma kompetens och utbildning som en specialpedagog har för att handskas med 
föräldrarnas omsorgssvikt. Detta medför vidare att de barn som halkar mellan stolarna, beror 
på de professionella som blundar för problemen. Det handlar om bristande kompetens och 
inte resurs brister i skolan.  

Det verkar dock inte vara en självklarhet för pedagogerna att agera när dessa barn har blivit 
upptäckta, enligt skolkuratorerna. De kan upptäcka barnen, men vill inte gå vidare, utan vill 
lämna över det till någon annan då, helst till kuratorerna eller socialtjänsten. En skolkurator 
menar att pedagogerna helt enkelt saknar kunskap om hur man ska handskas med de här 
barnen att de hellre vill att någon annan ska ta tag i problemet.  

Kompetensen är något viktigt som även Laliberte (2013) belyser i sin studie. Hon menar att 
med för lite kunskap blir kompetensen svag hos de professionella. På så sätt kan dessa barn 
och deras föräldrar, på grund av okunskap behandlas annorlunda och inte få den hjälp som 
de behöver. Skolan är den del av barnets nätverk där det bör finnas en god kommunikation 
mellan de olika systemen. Så även om den formella kompetensen finns hos pedagogerna så 
räcker inte alltid den. Bronfenbrenner (2005) menar att det inte har så stor betydelse hur 
undervisningen bedrivs, men att kontakten och kommunikationen är större vikt för att 
barnen ska uppnå bättre skolresultat. 

5.4 Hälsofrämjande resurser och insatser i skolan 

En av skolkuratorerna menar att skolan är en friskhetsfaktor och arbetar hälsofrämjande. 
Denne menar att skolan har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande, men ifrågasätter om det 
verkligen efterlevs. En skolkurator poängterar vidare hur skolan är en viktig del av barnens 
liv, utveckling och vardag. Alla skolkuratorerna berättar att det finns många givande resurser 
och insatser. Utvecklingssamtalen brukar vara det första steget. Det är ett samtal som inte 
behöver vara endast en gång per termin utan kan hållas flera gånger efter hur behoven ser ut. 
Det finns även specialpedagoger, extralärare och möjlighet att omforma scheman om det så 
behövs som resurs. Skolkuratorerna berättar att finns även möjlighet för elever att gå på 
öppna lektionstimmar som är lärarledda för läxor eller andra ämnen som de kan behöva 
extra hjälp med. Klefbeck och Ogden (1995) menar att skolans extra resurser och insatser kan 
liknas vid ett stödnätverk som hjälper barnet och dess framsteg. Skolkuratorerna säger att 
dessa resurser och insatser är fokuserade på att elevernas studiemål ska uppnås. Däremot 



15 

finns inte utrymme till att utreda elevernas hemsituationer eller psykosociala hälsa och 
utveckling. Samtliga skolkuratorer beskriver att det finns tillgång till elevhälsoteam 
bestående av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och mentor 
som en viktig resurs. 

“Den typen av problematik så ska man ta upp det i det som kallas elevhälsogruppen eller 
elevhälsoteam. Och då gör man som nån sorts miniutredning och kollar hur det ligger till 
pedagogiskt och vad ser vi hur det är socialt och vad säger föräldrarna och vad säger eleven.” 
(IP3). 

Skolkuratorn jobbar i form av öppenvårdsinsatser tillsammans med föräldrarna med 
exempelvis samtal för att se om situationen kan bli bättre. Om dessa insatser inte fungerar 
ska det göras en orosanmälan till socialtjänsten. Bronfenbrennner (1979) skriver också att 
exosystemet har en indirekt påverkan på barnet i interaktionen med föräldrarna. Barn blir 
påverkade både av föräldrarnas agerande och icke-agerande. 

Kritiken som en skolkurator vill rikta mot skolan är när en insats som exempelvis 
elevassistent ska tillsättas, så prioriteras inte utbildning eller kompetens. “Man sätter in vem 
som helst. Det blir en person, man har inte råd att lägga pengar på en person som är väldigt 
kunnig på det. Så det blir de som har lägst utbildning får de svåraste eleverna.”   

Socialstyrelsens (2007) rapport påpekar vikten av utbildning för att barnen ska få tillräckligt 
goda förutsättningar för sin livsutveckling. Även närmiljön är en viktig faktor för at minska 
risken för att barn ska utveckla beteendeproblem där både det formella och informella 
nätverket är betydelsefulla stöd. Nätverken kan på så sätt ha en positiv påverkan på både 
barnet och familjen i vardagen.   

5.5 Bristen på resurser och insatser i skolan 

Det råder delade meningar mellan skolkuratorerna om huruvida det råder en brist på 
resurser och insatser i skolan, men de instämmer alla om att det behövs fler insatser och 
resurser. En skolkurator beskriver att det finns insatser som de kan använda idag, men att 
det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att insatserna ska räcka och kunna 
användas.  

“Man får fundera i andra banor. Så att man kan använda de resurser man har. Men jag anser 
att med de resurser vi har i dag skulle man kunna göra väldigt mycket mer för de här barnen 
som har det bekymmersamt.” (IP1).  

Alla skolkuratorerna berättar dock om de nedskärningar som kommunerna gör hela tiden. 
En skolkurator menar att det måste vara okunskap och för lite kompetens hos politikerna, för 
att pedagogerna hela tiden visar på många konsekvensbeskrivningar. På så sätt blir 
kommunerna, det politiska organet, den del av makrosystemet som har en direkt effekt på 
barnens livsvillkor, något som Klefbeck och Ogden (1995) bekräftar. Skolkuratorerna 
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påpekar att det behövs fler specialpedagoger, beteendevetare, fritidspedagoger och kuratorer 
men att kommunerna verkar tänka kortsiktigt.  

En skolkurator menar att det inte det inte bara handlar om den ekonomiska aspekten utan 
att det även är en generell inställningsfråga hur man ska använda resurserna. Samtliga 
skolkuratorer är dock bekymrade över den arbetsbelastning som de har. Det höga elevantalet 
kontra antalet skolkuratorer gör att det finns ingen tid ett genuint kvalitativt socialt arbete. 
De anser att det egentligen inte utgår så mycket från pengar utan mer är en fråga om 
inställning. En skolkurator beskriver det som att släcka bränder. Det handlar om att det finns 
elever som mår dåligt, har självskadebeteende, diagnoser eller familjeproblematik som är 
akuta och det är dessa som skolkuratorerna lägger fokus på i första hand. Men eftersom 
arbetsbelastningen är för hög finns det varken tid eller möjlighet att följa upp dessa fall när 
den akuta insatsen är gjord. Skolkuratorn säger att det är bara att hoppas på att det inte 
börjar brinna igen. 

Exempel på resurser som borde finnas tycker en skolkurator är fler vuxna i form av 
assistenter eller resurspersoner som arbetar med att stötta och hjälpa barnen. Vidare anser 
en skolkurator att pedagogerna ska kunna dela upp ansvaret för eleverna, bli bättre på att 
möta barnen där de befinner sig och utifrån deras behov. 

Azar och Reads (2009) studie visar problematiken med att identifiera föräldrar med 
svagbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning som gör att dessa då hamnar utanför 
systemet. Resurser kan inte tilldelas eller utnyttjas om föräldrarna och barnen inte upptäcks. 

5.6 Förbättringar inom skolkuratorernas arbete 

Skolkuratorerna är överens om att det finns saker att förbättra, en skolkurator ger som 
exempel att de kan öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen för människors olika 
förutsättningar. Skolkuratorn menar även att det är ett ständigt arbete som de bedriver 
tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar. Det kan jämföras med hur de olika 
systemen i det ideala fallet fokuserar på att förbättra barnens villkor genom att samverka och 
integrera med varandra (Payne, 2008). 

En skolkurator anser att ett annat exempel på vad deras uppdrag kunde gå ut på är att 
informera deras kollegor om nya rön och den forskning som hela tiden uppkommer. På detta 
sätt menar skolkuratorn att genom att lyfta föräldrarnas olika problematik och deras 
förutsättningar kan de bli bättre på att bemöta och stötta denna grupp av föräldrar. 

Ett annat exempel på förbättringar som ges av en skolkurator är att denne “...skulle kunna 
försöka möta upp behoven av föräldrasamtal, föräldrastöttning, att inte lägga tyngd på eleven 
utan på föräldrarna och se till att de får stöttning så att de kan vara föräldrar.”  

Majoriteten av skolkuratorerna påpekar även att det är viktigt att ha en god föräldrakontakt 
och genom en öppen dialog ta reda på vad som kan göras bäst för barnet. De hoppas på att 
skapa allianser och en fungerande samverkan mellan skola, föräldrar och socialtjänst, detta 
för att kunna ge barnet de bästa möjliga förutsättningarna. Socialstyrelsens (2007) rapport 
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visar också på att samverkan mellan yrkesverksamma och familjerna är viktig för att kunna 
stödja familjerna. Även Bronfenbrenner (1979) menar att systemen inte integrerar 
fullständigt när skolan endast ger information till föräldrar utan möjlighet till återkoppling. 
Risken blir då att det blir en envägskommunikation som i sin tur ger upphov till bristande 
skolprestationer för barnet. Detta påverkar både exo- och mikrosystemet med barnet i 
centrum. 

5.7 Samarbete mellan skola och socialtjänst 

Övervägande delen av skolkuratorerna anser att det brister i kommunikationen mellan 
socialtjänst och skola. När det görs en orosanmälan från skolan till socialtjänsten så sker det 
sällan eller aldrig någon återkoppling efteråt. Skolkuratorerna säger att de är medvetna om 
att socialtjänsten inte har någon plikt att ge en återkoppling, men det skulle underlätta både 
för skolan och barnen om den kommunikationen fanns. Detta visar på bristande övergångar i 
de olika systemen (Payne, 2008). Skolkuratorerna upplever att återkopplingen endast sker 
när det finns en beviljad insats.  

“Jag tror det är en blandning på att de är väldigt belastade men det måste vara nån jävla fel i 
prioritering på resurserna. Missar man att få in pengar på rätt sätt... blir okompetens. Sen blir 
det bara värre och värre. Men jag tror att det är stor belastning men givetvis spara pengar.”  
(Ip4). 

En skolkurator beskriver det som när en familj får en orosanmälan och tackar nej till insats, 
så händer det ingenting mer såvida det inte föreligger något tvång. Det som händer är istället 
att vissa familjer upplever att de blir kränkta, flyttar och byter skola istället. I och med flytt så 
försvinner barnen från skolan och därefter kan inget mer göras.  

Skolkuratorerna efterlyser ett större samarbete mellan skola och socialtjänst, detta för att på 
bästa sätt kunna ge barnen de förutsättningar de behöver för en friskare utveckling.  

“Om skolan nu är en sån viktig del för att man ska kunna fungera i framtiden. Det ger nån 
slags grundkunskap och möjlighet att hitta nya vägar i livet. Då borde man verkligen satsa mer 
på det. För det i sig är hälsofrämjande.” (Ip5).  

Professionella från olika myndigheter och verksamheter är ofta inblandade i barnens och 
familjernas liv. Huvudprincipen för samarbete är att det sker med samtycke från alla 
involverade parter, såsom föräldrar och verksamheter. Eftersom samverkan innebär att olika 
verksamheter arbetar mot ett gemensamt mål är det då viktigt att samarbetet mellan de 
professionella och familjerna fungerar. Detta för att insatser och resurser ska ges på rätt sätt 
(Socialstyrelsen, 2007). 
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6 DISKUSSION 

Denna studie undersökte huruvida skolkuratorer ansåg att barn till svagbegåvade eller 
lindrigt utvecklingsstörda föräldrar var en osynlig grupp i skolan. Frågeställningar som togs 
upp var vilka insatser och resurser som fanns för dessa barn. Om det fanns tillräcklig 
kompetens bland de professionella som kommer i kontakt med barnen och hur samarbetet 
fungerar mellan skola och socialtjänst utifrån skolkuratorernas perspektiv.      

Den föreliggande studien visar att barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda 
föräldrar inte är osynliga i skolan. Barnen kan upptäckas i tidig ålder och det finns insatser 
och resurser för att förebygga och åtgärda utvecklingsproblem.  

Resultatet kan kopplas till systemteori som förklarar hur den utgår ifrån barnen i centrum 
och sedan hur de olika systemen integrerar med varandra i enlighet med Bronfenbrenner 
(1979). Uppsatsförfattarna inser betydelsen av att alla system har ett samarbete och kan 
integrera med varandra. Uppsatsförfattarna ser hur det finns brister i hur systemen 
integrerar med varandra. Det vill säga otillräcklig kommunikation, kompetens och samarbete 
och att det är därför barnen blir lidande i vissa fall. Bättre samverkan och stöd mellan 
systemen ger ett starkare skyddsnät för barnen. Den problematiken som finns i familjen 
påverkar barnet och dess nätverk, svårigheterna med att utveckla sociala kontakter och 
inlärningssvårigheter i skolan. Nätverket nämns som en viktig del i stödet och utvecklingen 
för att tillmötesgå behovet för dessa barn och deras föräldrar, något som även nämns in 
Socialstyrelsens rapport (2007). Skolan och även sociala myndigheter är en del av det sociala 
nätverket utanför det minsta systemet, vilket har i uppgift att med hjälp av olika insatser 
vårda och värna om barnens intressen. De i sin tur påverkas av det politiska besluten som 
styr vilka resurser och insatser som finns.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 De signalerande barnen 

Det kan konstateras att skolkuratorerna inte alls anser att barn till svagbegåvade eller lindrigt 
utvecklingsstörda föräldrar är osynliga, men de blir svårare att upptäcka ju högre upp i 
åldrarna de kommer. Innan studien gjordes fanns det en förutfattad mening hos 
uppsatsförfattarna om att barn till svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar var 
osynliga och sällan upptäcktes. Dock kan det ifrågasättas om alla barn verkligen upptäcks och 
hur många som egentligen fortfarande går förbi obemärkta i skolan.  

Däremot menar skolkuratorerna att det finns riskfaktorer hos föräldrarna som gör att deras 
barn är mer utsatta när det kommer till omsorgssvikt och vanvård. Forskningen som McGaw 
et al. (2010) visar även att dessa riskfaktorer kunde påverka barnen eller riskera att de blev 
misshandlade eller försummade.  
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Skolkuratorerna menar även att flera orosanmälningar görs till socialtjänsten kring dessa 
barn till följd av omsorgssvikt. Vidare påtalar Alexius och Hollander (2014) om konsekvensen 
av vanvård och försummelse är en anledning till att de blir anmälda till socialtjänsten. 
Anmälningarna sker på grund av familjernas socioekonomiska förhållanden, deras oförmåga 
eller funktionsnedsättning. 

6.1.2 Olika sorters kompetenser i skolan 

Samtliga intervjuade skolkuratorer och stora delar av den forskningen som referats i 
uppsatsen betonar vikten av rätt och tillräcklig kompetens hos yrkesverksamma personer 
som arbetar med dessa barn till svagbegåvade föräldrar. Skolkuratorerna menar att det finns 
vissa föräldrar som väljer att byta skola för att de känner sig utpekade när skolan vill prata 
om problem. Med rätt kompetens så kanske familjerna hade kunnat bemötas på ett sätt som 
kan anses lämpligare för situationen. Detta är något som även Laliberte (2013) menar i sin 
studie, att kompetens är viktigt för att annars så kan dessa föräldrar känna sig 
diskriminerade eller stigmatiserade. Azar och Read (2009) menar också att kompetens 
underlättar arbetet för de yrkesverksamma som arbetar tillsammans med dessa föräldrar. 
Utbildning är därför betydande för att kunna stödja föräldrar med svagbegåvning eller lindrig 
utvecklingsstörning på ett effektivt sätt. 

Skolkuratorerna diskuterade även i denna studie att det behövs olika sorters av kompetens, 
mer än den formella för att arbeta med svagbegåvade föräldrar. Det kan beskrivas som tre 
olika kompetenser: signal-, emotionell- och aktionskompetens. 

Signalkompetens handlar om att kunna uppmärksamma och tyda barnens signaler på 
omsorgssvikt. En skolkurator poängterade vikten av att det inte är barnet i sig självt som är 
problemet, utan att barnet har ett problem. Detta medför att skulden inte ligger på barnet, 
utan att problematiken ligger i barnets närhet, exempelvis hemförhållanden och bristande 
omsorg. 

Den emotionella kompetensen där det är viktigt att kunna läsa av situationer och bygga 
relationer där pedagogerna idag vågar tala om ämnen som tidigare kunnat anses vara 
kränkande för svagbegåvade föräldrar. I dag har det blivit mer accepterat på grund av 
behovet av att lyfta dessa svåra frågor. 

Aktionskompetens innebär att ha förmågan att kunna kräva åtgärder och förändringar men 
samtidigt kunna lösa problem och utnyttja de resurser och insatser som redan finns på bästa 
sätt. Att agera när de signalerande barnen har blivit upptäckta verkar dock inte vara en 
självklarhet för pedagogerna, enligt skolkuratorerna.  

Studiens resultat visar att kompetensen finns hos de professionella som arbetar med barn till 
svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar, men är det så att vissa pedagoger inte 
vill och vågar ta sitt ansvar? Detta är något som kan ifrågasättas om kompetensen i så fall är 
tillräcklig, enligt Laliberte (2013).  
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6.1.3 Insatser och resurser 

Det finns resurser, men inte tillräckliga och de utnyttjas inte alltid på rätt sätt eller till sin 
fulla potential. Däremot påpekar skolkuratorerna att det alltid behövs mer resurser och 
insatser såsom tid och personal. En annan aspekt är att det handlar om ett ställningstagande 
till hur de olika medlen ska användas. Skolkuratorerna är oroade över sin arbetsbörda som är 
överväldigande vilket försvårar ett arbete som ska hålla hög kvalité.    

De insatser och resurser som finns handlar om stöd till familjen i form av kontaktpersoner, 
yrkesverksamma eller kuratorer. Mörch, Skår och Andersgård (1997) beskriver att resurser 
finns, men att det inte når ut till alla som behöver det. Det kan poängteras att insatser för 
både föräldrar och barn kan från socialtjänstens sida vara under tvång (socialtjänstlagen 
2001: 453). Dock har skolan, enligt skollagen (2010: 800), endast frivilliga insatser.  

6.1.4 Samverkan mellan skola och socialtjänst 

Skolkuratorerna menar att det skulle kunna finnas ett bättre samarbete mellan skolan och 
socialtjänsten. Kommunikation och återkoppling från socialtjänstens sida är önskvärt. Bättre 
samverkan skulle kunna betyda att barnen fångas upp tidigare och bättre än det görs nu. 
Skolkuratorerna upplever att det inte händer någonting från socialtjänstens sida och det ger 
upphov till frustration i arbetet med barnen. Uppsatsförfattarna kan tycka att det är otydligt 
om det beror på att de inte vet hur socialtjänsten arbetar eller bristen på återkoppling. 
Däremot anser uppsatsförfattarna att det skulle underlätta arbetet om det fanns en öppen 
dialog mellan skola och socialtjänst. Samtidigt är båda instanser låsta av politiska beslut som 
görs i kommunerna och som bestämmer deras handlingsutrymme. Det i sig påverkar 
samarbetet mellan skola och socialtjänst.  

För att det ska ske något ska skolan alltid anmäla för att socialtjänsten ska ha så mycket 
underlag som möjligt för att kunna agera. Det är skolans skyldighet att se till att det sker en 
orosanmälan varje tillfälle det uppstår en situation där de misstänker att ett barn far illa. 
Skolan kan inte förlita sig på att bara en anmälan räcker.  

Skolkuratorerna har vid flera tillfällen påpekat att insatserna från socialtjänsten bygger på 
frivillighet. Om föräldrarna inte är villiga att ta emot de insatser som erbjuds så finns det inte 
mycket att göra då frivilliga insatser tillämpas. Dock så menar både barnkonventionen artikel 
3 (Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, FNs konvention 
om barns rättigheter, 2014) och socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) att barnets 
bästa ska sättas i centrum, men det blir svårt att göra det då skolkuratorerna är bundna av 
föräldrarnas samarbetsvilja.  

6.2 Metoddiskussion 

Materialet har analyserats och tolkats utifrån de semistrukturerade intervjuerna samt ett 
flertal forskningsartiklar. Uppsatsförfattarna ville hitta forskning som rörde barn till 
svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar och problematik som kunde uppstå i 
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skolan. Fokus i artiklarna har varit på socialtjänsten och deras agerande mer än på skola och 
skolkuratorer som valdes som inriktning i studien. Detta är på grund av att det inte hittades 
adekvat forskning om skolkuratorer och deras arbete i detta område. Majoriteten av den 
forskning som hittades fokuserar på föräldrarna och deras föräldraförmåga. Då utifrån 
socialtjänstens perspektiv och dessutom så visade sig den forskningen som fanns skrevs till 
största delen under 80-talet eller tidigare. Stora delar av den forskning som finns idag är 
litteraturstudier som har grundats på de studier som gjordes under 80-talet vilket gör att det 
är svårt att veta hur aktuella de egentligen är.  

Kvalitativa intervjuer valdes som metod då intresset var att veta skolkuratorernas upplevelser 
och erfarenheter. Studiens validitet har stärkts av uppsatsförfattarna genom att 
respondenternas berättelser är i centrum precis som Kvale och Brinkmann (2014) menar. 
Validiteten i denna studie stärks genom reflektion över att det som skulle mätas verkligen har 
blivit mätt. Uppsatsförfattarna anser att frågorna i intervjun har kretsat kring studiens syfte 
och frågeformuleringar. 

Reliabilitet är huruvida studien har någon tillförlitlighet. Då kvalitativa intervjuer har 
använts har det varit svårt att inte helt undgått att påverka studiens resultat. Påverkan har 
skett på grund av aktiv tolkning av uppsatsförfattarna under insamlingen av empirin. Genom 
egna tolkningar har resultatet av materialet blivit påverkat. För att få ett bredare perspektiv 
kunde fler yrkesgrupper som också arbetar med denna grupp av barn blivit intervjuade för 
fler och annorlunda vinklingar på samma ämne. Exempel på dessa är specialpedagoger, 
psykologer eller socialtjänst.  

Med generalisering menas att det kan dras slutsatser utifrån studiens resultat. Generalisering 
handlar om att ha ett stort antal respondenter som svarar likvärdigt eller att flera likande 
studier får samma resultat (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna hävdar att det inte går att 
generalisera studiens resultat då urvalet är så pass litet.  

6.3 Etikdiskussion 

Det kan konstateras att det inte har uppstått några forskningsetiska dilemman i denna 
studie. De etiska aspekterna har övervägts och därför intervjuades professionella personer 
istället för barn och deras föräldrar. Det hade varit intressant att få barnens perspektiv, men 
hade inte varit etiskt möjligt att intervjua dem. Skolkuratorerna som ingick i studien hade 
ingen oro inför att bli identifierade. Valet av skolkuratorer har skett i två olika kommuner 
vilket också har minskat risken för att de ska bli igenkända.  
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7 SLUTSATS 

I denna studie konstateras det att barn till svagbegåvade och lindrigt utvecklingsstörda 
föräldrar inte alls är osynliga idag utan tvärtom så upplever skolkuratorerna att de signalerar 
när något är fel. Detta gäller speciellt när det kommer till barn som går i låg- och 
mellanstadiet. Dock visar föreliggande studie att barnen kan försvinna in i mängden när de 
kommer upp i högstadiet. Då upptäcks barnen sällan om de inte är påfallande utåtagerande, 
har hög frånvaro eller bristande betyg. Det kan diskuteras huruvida barnen har blivit bättre 
på att anpassa sig till den yttre normen och till det sociala. 

Vidare så kan det ifrågasättas hur skollagen efterlevs. Det finns tydliga riktlinjer om att 
barnens bästa ska vara högprioriterat enligt barnkonventionen. Dock verkar det vara svårt att 
följa i praktiken utifrån vad skolkuratorerna har berättat i denna studie. 

En annan slutsats som kan dras är att de politiska besluten om nedskärningar och 
åtstramningar som sker inom skolan, drabbar de barn som är i behov av stöd och hjälp.  

Uppsatsförfattarna anser att det finns en brist av forskning om just situationen för barn till 
svagbegåvade eller lindrigt utvecklingsstörda föräldrar och vilken slags stöd och hjälp barnen 
är i behov av. Det är betydelsefullt att inkludera skolan och deras resurser som en viktig 
faktor i barnens liv. Forskning kring hur lagarna efterlevs i praktiken eller hur skolorna 
arbetar med barnkonventionen är också ett intressant tema. Denna studie visar att skolan 
genom olika insatser tillhandahåller extra stöd och hjälp, dock främst för uppnådda studier. 
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BILAGA A, INTERVJUGUIDE  
Syftet med denna undersökning är att undersöka en "osynlig" grupp av barn till 
svagbegåvade föräldrar. Studiens fokus ligger på kuratorer i grundskolorna med tanke på 
handlingsplaner, resurser och kompetens hos de professionella. 

Frågeställningar: 

Hur kommer det sig att dessa barn är en osynlig grupp? 

Hur ska man synliggöra och tillgodose deras behov? 

Finns det större risker för att barn till lindrigt utvecklingsstörda och svagbegåvade föräldrar 
far mer illa än andra barn? 

Vilka insatser kan göras för dessa barn om föräldrarna motsätter sig hjälp? 

Intervju: Kurator 

• Hur upptäcker man barn till svagbegåvade föräldrar? Går det att upptäcka dem? 

• Behöver man upptäcka dem? Någon speciell kompetens för att lättare upptäcka dem? 

• Hur bemöter du dessa barn? Behövs det speciell kompetens där? 

• Vilka insatser och resurser finns det för att hjälpa dessa barn idag? Om inte, varför? 

• Finns det tillräcklig tid för att prioritera dessa barns behov? 

• Finns det några handlingsplaner för hur man kan hjälpa dessa barn? 

• Finns det insatser för dessa barn om föräldrarna motsätter sig hjälp? 

• Tror du att det finns större risker för att barn till lindrigt utvecklingsstörda och 
svagbegåvade föräldrar far mer illa än andra barn? 

• Vilka slags risker i så fall? Hur ser de ut? 

• Tid och okunskap hos skola? 

• Signalerar skolan vidare till socialtjänsten? 

• Upplever du att skolorna lägger sina resurser till rätt ändamål? 

• Anser du att barn till svagbegåvade föräldrar får de insatser och resurser som de 
behöver? Är de tillräckliga? Om inte, vad beror det på i så fall? 

Tilläggsfråga som mailades ut efter intervjun: 

• Vad kuratorer skulle kunna göra bättre i arbetet för elever med svagbegåvade 
föräldrar? 



  

BILAGA B, MISSIVBREV 
Hej!   

Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi är nu inne på 
termin 6 och håller på att skriva vårt examensarbete med fokus på socialt arbete. Vårt ämne 
är Barn till svagbegåvade/ lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. 

Syftet med detta arbete är att undersöka en ”osynlig” grupp av barn till svagbegåvade/ 
lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. Vi vill fråga om varför denna grupp är ”osynlig”, hur ska 
vi synliggöra dem och kunna tillgodose deras behov? 

Vi har genom forskning och litteratur fördjupat oss i det aktuella ämnet, men genom 
intervjuer av er verksamma kuratorer kunna få hjälp till ännu större förståelse. Därför vill vi 
intervjua dig som har utbildning, kunskap och erfarenheter som är värdefulla för vårt arbete. 
Intervjun tar uppskattningsvis 30-40 min och vi hoppas att du har möjlighet att delta. 

När vi gör intervjun tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 
innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed 
ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 
enbart att användas i forskningsändamål.    

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 
för mer information.    

Hoppas vi ses!   

Med Vänliga Hälsningar  

Mary Huynh 

mhh12001@student.mdh.se   

Veronica Wallenius 

vws12001@student.mdh.se   

Handledare: 

Gunnel Östlund 

gunnel.ostlund@mdh.se  
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