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Sammanfattning 

Våld i nära relationer anses som ett dolt och komplicerat samhällsproblem, där inte enbart den utsatta 

påverkas av våldet utan likaså de som bevittnar det. Genom att barn och unga som upplever föräldrars 

våld gentemot varandra kan negativa konsekvenser uttryckas i olika miljöer. Skolan kan anses vara en 

god arena för att uppmärksamma barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer. 

Syftet med studien är att undersöka hur två grundskolors elevhälsoteam arbetar delaktighetsfrämjande 

med elever som har lever eller har levt våld i nära relationer – med fokus på stödinsatser och 

samverkan. Studien baseras på fem stycken deltagare där samtliga ingår i skolornas elevhälsoteam. En 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes. Studiens dataanalys grundar sig på en 

kvalitativ innehållsanalys där två kategorier med tre till fyra underkategorier framställts. Resultatet har 

visat subjektiva tankar kring delaktighetsfrämjande arbete och stöd med elever som upplevt eller 

upplever våld i nära relationer, då inga specifika insatser framkom. Kring dessa elever råder det delade 

meningar om samverkan är av god eller mindre god karaktär. Studien visar således på att skolan har 

goda förutsättningar för att arbeta delaktighetsfrämjande både inom verksamheten, men också i 

samverkan med socialtjänsten. Det kan dock konstateras att arbetet kring elever som upplevt eller 

upplever detta bör utvecklas på flera områden. Studien kan vidare ge möjlighet för yrkessamma inom 

socialt arbete att synliggöra, avdramatisera och skapa välanpassade stödinsatser. Därigenom kan 

förutsättningar skapas för att minska den tabu som föreligger kring att tala om våldet.  

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, delaktighet, samverkan, stödinsatser, individanpassat 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Under tre års studier på det socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst har det växt 

fram ett intresse för oss båda att utföra det slutliga examensarbetet inom skolväsendet. Under 

studietiden insåg vi vikten av att lyfta och uppmärksamma frågan kring hur våld i nära 

relationer kan påverka en människas livssituation. Detta grundade intresset till att få en ökad 

och fördjupad förståelse för hur skolan skall hantera och arbeta med elever som utsätts för 

detta fenomen. Det har för oss varit väldigt givande, intressant och lärorikt att få ta del av 

skolors arbete kring detta och skriva denna uppsats.  

 

Uppsatsen hade inte kunnat genomföras utan de grundskolor och personal som deltagit i 

studien. Vi vill därför rikta ett speciellt tack till de två skolor och de fem informanter som tog 

sig tid för att delta i denna studie. Utan er vilja att dela med er av era kunskaper, tankar och 

erfarenheter hade vi inte kunnat genomföra detta uppsatsarbete.  

Vi vill även tacka vår handledare Anna Henriksen som bidragit med många kloka och 

intressanta synpunkter under uppsatsskrivandet. Din hjälp och återkoppling har varit till stor 

hjälp för oss och vår uppsats.  

Vi vill avslutningsvis tacka våra familjer, vänner och klasskamrater som har stöttat och hjälpt 

oss under denna uppsatsperiod och under hela socialpedagogsutbildningen.  
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Inledning/Bakgrund 

 

Våld i nära relationer (VNR) anses som ett stort samhällsproblem, där både män och kvinnor 

utsätts, men andelen kvinnor som blir utsatta är större. Här utsätts den ena partnern för den 

andre partnerns våldshandlingar. Detta gör våldet då komplicerat och till hög grad osynligt, 

då man oftast står sin partner nära och skall kunna lita på hen (Brottsofferjouren, u.å.). VNR 

ses ofta som ett mönster av handlingar som kan vara allt från subtila handlingar till grova 

brott. Våldet kan innefatta fysiska, sexuella, psykiska handlingar men den utsatta kan även 

drabbas av social, materiell eller ekonomisk utsatthet. Det kan uttryckas exempelvis genom 

att bli slagen, sexuellt ofredad, förlöjligad, socialt isolerad eller att den utsattas tillhörigheter 

blir förstörda avsiktligt (Socialstyrelsen, u.å.a; Socialstyrelsen, u.å.b). 

  

Det är inte endast den utsatta som drabbas av våldet. I och med föräldrars våld gentemot 

varandra kan deras barn bevittna handlingarna och därmed bli en del av våldet. I Sverige 

lever cirka 150 000 barn tillsammans med en förälder som har blivit utsatt av våld av den 

andra föräldern (Brottsofferjouren, u.å.). Barn som lever med våld i nära relationer kan 

innefatta att de ser våldet, känner det kroppsligen, hör det, upplever det genom mammans 

fysiska och psykiska smärta, ser konsekvenserna och upplever spänningarna som uppstår i 

hemmet där våldet kan ske. Det kan antas att de negativa konsekvenserna av våldet kan 

uttryckas i andra miljöer, såsom skolan (Överlien & Hydén, 2007). 

  

Skolan anses vara en lovande miljö för att uppmärksamma barn och ungdomar som är i 

behov av stöd och hjälp vid både inlärningsproblematik och socioemotionell problematik. Då 

skolan är en vardagsmiljö med tillitsfulla vuxna utöver barnets egna hem har skolan potential 

att erbjuda barn och unga stöd och hjälp (Sorbring & Bolin, 2016). 

I och med att den nya Skollagen (SFS 2010:800) implementerades slogs det fast 

att inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, gymnasiesärskolan, sameskolan 

och specialskolan skall ett elevhälsoteam finnas, vilket skall omfatta psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande 

och hälsofrämjande, där elevernas utveckling mot skolans mål skall stödjas. Inom 

elevhälsoteamet skall yrkeskategorierna skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och 

specialpedagog ingå. Elevhälsoteamet bör omfattas av tydliga mål, där ett av de mest centrala 
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målen är att alla barn skall känna sig trygga, må bra och trivas i skolan. Tanken är att om 

eleverna skall kunna lära sig måste de uppleva en trygg miljö och må bra (Hylander, 2011). 

  

Inom det svenska samhället är det vanligt att samverkan sker mellan olika aktörer inom den 

offentliga sektorn, inte minst inom social omsorg och utbildning. Myndigheter har skyldighet 

att samverka i frågor som rör barn under 18 år som riskerar att eller far illa, där skolan och 

socialtjänsten skall samverka gällande dessa barn (SFS 2010:800; SFS 2001:453). Då det har 

uppmärksammats att barn och unga som far illa inte får det stöd och skydd de behöver från 

samhället har behovet och kravet att samverka kring dessa barn konstaterats. Barn och unga 

som far illa kan hamna i en situation där inte endast en myndighet kan tillgodose hens behov 

och blir då beroende av en välfungerande samverkansprocess med de berörda myndigheterna 

(Germundsson, 2011). Detta bör inte endast beaktas utifrån olika myndigheter, utan även 

mellan olika professioner i en interprofessionell samverkan. Detta för att bidra till barnets 

eller den unges bästa och behov. Betydelsen av samverkan mellan skolans professioner, samt 

skola och socialtjänst kan således skapa lösningsfokuserat arbetssätt och insatser. Genom att 

få ta del av varandras verksamheter och skapa en gemensam målsättning ges förutsättningar 

till elever för att skapa begriplighet kring sin komplexa situation (Hylander, 2011). 

  

Det kan konstateras att elevhälsoteamet skall i det egna arbetet och i samverkan med andra 

aktörer arbeta för barns bästa. Brottsofferjouren (u.å.) förklarar VNR som komplicerat och 

osynligt där anmälningsbenägenheten kring barn och unga som far illa är liten och 

mörkertalet är stort. Det kan antas att det likaså finns ett stort mörkertal av barn som upplever 

våldet och lever i det vilket kan påverka deras liv, exempelvis skolgången. När elevhälsoteam 

arbetar med barns problematik bör upplevelsen av föräldrars våld gentemot varandra 

medräknas. Det har skett en förändring kring socialpedagogers bredd av arbetsområden 

då skolor under senare tid har börjat anställa socialpedagoger. Det har förts en diskussion om 

skolor skall anställa socialpedagoger eller inte, vilket har lyfts i en lokaltidning (Alvarsson, 

2018, 25 april) och därav bör betydelsen av ett socialpedagogiskt perspektiv inom skolan 

lyftas. Utifrån att applicera ett socialpedagogiskt perspektiv inom skolväsendet är det av 

intresse att undersöka hur skolors elevhälsoteam arbetar med elever som lever eller har levt 

med VNR för att främja deras hälsa och skolgång. Detta med ett fokus på elevhälsoteamets 

delaktighetsfrämjande stödinsatser och samverkan inom det egna teamet (internt) men också 

samverkan med socialtjänst (externt).   



8 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur grundskolors elevhälsoteam arbetar 

delaktighetsfrämjande med elever som lever eller har levt med våld i nära relationer – med 

fokus på stödinsatser och samverkan. 

  

Frågeställningar: 

• Hur arbetar elevhälsoteamet med delaktighetsfrämjande stödinsatser för barn och 

unga som lever eller har levt med våld i nära relationer? 

• Hur sker samverkan kring barn och unga som lever eller har levt med våld i nära 

relationer på ett internt och externt plan? 

  

Definitioner av studiens begrepp 

 

Barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer 

Det finns en rad olika sätt att begreppsliggöra barn och unga som lever i en hemmiljö där 

föräldrar utövar våld gentemot varandra. För att inte skapa otydlighet och egna tolkningar 

kring fenomenet kommer föreliggande studie att använda begreppet ” barn och unga som 

lever eller har levt med våld i nära relationer” när vi syftar till barn och unga som lever eller 

har levt med föräldrars våld gentemot varandra. Denna studie syftar således inte till att barnet 

eller den unge själv blir utsatt, utan här ser vi till att barnet eller den unge ser det, hör det, 

känner det kroppsligen, ser resultatet av våldet, samt lever i en hotfull kontext.  

 

Tidigare forskning 

 
I detta kapitel kommer tidigare forskning kring barn och unga som lever eller har levt med 

våld i nära relationer tas upp. Huvudsakligt fokus kommer ligga på det generella arbetet med 

dessa barn och unga, där områden som de negativa konsekvenserna, skolans arbete med 

elever som lever eller levt med föräldrars våld mot varandra och samverkan kommer tas upp. 



9 

 

 

Barn och unga som upplevt eller upplever med våld i nära relationer 

Att barn och unga som lever med våld i hemmet kan tänkas drabbas av olika psykosociala 

problem har konstaterats i Holts (2015) internationella kvalitativa och kvantitativa studie 

likasåväl som Kitzmann, Gaylord, Holt & Kennys (2003) internationella kvalitativa studie. 

Båda dessa studier har redovisat resultat kring hur interna psykosociala problem kan utspela 

sig psykologiskt, känslomässigt samt beteendemässigt, till exempel genom att barnen hamnar 

i depression, upplever lägre självkänsla, får ångest och kan lätt bli aggressiva eller irriterade. 

Resultaten visade även att barn och unga kan komma att uppvisa externa problem, vilket kan 

uppvisas i form av aggression genom mobbning eller att de slår andra elever på skolan. 

Vidare i en annan internationell kvantitativ studie framkom det att symtomen som barn och 

unga kan uppvisa tenderar att variera, vilket kan bero på olika omständigheter. Det kan bland 

annat bero på olika riskfaktorer såsom barnets sårbarhet, vilket kön barnet identifierar sig 

som, ålder och barnets utveckling, men även barnets kontextuella livssituation kan påverka 

(Osofsky, 2003). Genom att barnet eller den unge påverkas negativt har McGees (2000) 

internationella studie med en kvalitativ ansats visat att det vidare kan ledas till en känsla av 

rädsla och maktlöshet, vilket i sig kan leda till depression och försämrade sociala relationer, 

som kan ha effekt på barnets identitet. Barn och ungdomars förhållande till mamman men 

även till pappan kan också bli påverkat på grund av det våld som sker mellan föräldrarna.  

Under denna rubrik har våldets negativa konsekvenser som drabbar barn och unga som lever 

eller har levt med våld i nära relationer redogjorts. Uttrycken för barnet eller ungdomen som 

lever med föräldrars våld gentemot varandra kan variera stort då olika omständigheter och 

individuella påverkningsfaktorer föreligger. Våldet har exempelvis stor påverkan på barnet 

eller den unges sociala relationer, men det kan också leda till depression och ångest. Barn och 

ungas upplevelse av föräldrarnas våld mot varandra kan utmynna sig på olika sätt och det är 

av vikt att se alla barn och finnas där för dem när de ber om hjälp och stöd.  

 

Barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer och deras 

skolprestationer 

Münger och Markström (2019) redogör i sin kvalitativa nationella studie att skolans största 

ansvar ligger på att undervisa elever, men de har också ett socialt ansvar, vilket betyder att de 

som jobbar med barn och unga ska bemöta och stödja elever som har psykosociala problem. 
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Vidare har Münger och Markströms studies resultat visat på att skolor har olika typer av 

arbetssätt för att möta de elever som lever med VNR, bland annat med ett praktiskt 

tillvägagångssätt och stötta eleverna när de vistas i skolmiljön. De negativa konsekvenser 

som redovisats av Holt (2015) i avsnittet ovan menar Holt vidare på kan uttryckas inom olika 

arenor såsom skolan. Dessa negativa konsekvenser kan skolpersonal se som en indikator på 

att barn och unga far illa av föräldrars våld gentemot varandra i hemmet.  

 

Det har visat sig att det bör ske en förbättring gällande skolpersonals kunskap kring vilka 

slags beteenden barn och unga kan uppvisa för att tidigare upptäcka de elever som exponeras 

för VNR. Kompetensutveckling kring elever som lever eller levt med VNR bör således 

innefatta alla typer av tecken och beteenden, både fysiska som psykiska. Elever bör erbjudas 

ett emotionellt stöd och ges möjlighet att tala med skolans personal rörande hens 

hemsituation, där man öppet skall kunna diskutera kring svåra och tuffa ämnen. Om 

skolpersonal har medvetenhet om de olika slags beteenden dessa barn och unga kan tänkas 

uppvisa kan de vidare erbjuda hjälp och stödinsatser i ett tidigare skede (Holt, 2015).  

Genom de negativa beteendena som barn och unga kan uttrycka i skolan efter att ha upplevt 

VNR, kan det leda till att deras sociala kompetens eller skolprestation försämras (Kitzmann et 

al, 2003). Holt (2015) uttrycker att genom föräldrars våld gentemot varandra och det saknade 

stödet från hemmiljön kan elevernas skolprestation påverkas genom att de inte når sin fulla 

potential. Dessa elever har visat sig underprestera i skolan till högre utsträckning än de elever 

som inte exponerats för våld i hemmet, då de kan ha en sämre läsförmåga och outvecklade 

tal-och språkkunskaper. Barn och unga som upplever eller har upplevt VNR kan dock istället 

för underprestation visa ett stort engagemang till skolan och överprestera. Att elever som 

lever i en hemmiljö där föräldrar utövar våld gentemot varandra överpresterar inom skolans 

värld har även uppmärksammats i ytterligare en internationell studie med mixad metod med 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats. I och med överprestation kan barnet eller den unge 

öka sin självkänsla och skapa en känsla av värde när de får ett gott resultat. Det kan även 

indikera i att eleven försöker dölja sin familjehemlighet och flyr då in i skolans värld 

(Radford, Aitken, Miller, Ellis, Roberts & Firkic, 2011). 

Andra beteenden som skolpersonal kan lägga märke till hos barn och unga som lever eller har 

levt med VNR är bland annat låg självkänsla, de har svårt att vara stolta över det arbete som 

de gör i skolan samt att de har en generellt negativ självuppfattning. Skolpersonal har även 



11 

 

uttryckt att eleverna söker efter deras godkännande. Det är viktigt att i ett tidigt skede 

upptäcka de barn som lever i hem där våld förekommer för att kunna ge rätt stöd och insatser. 

På så vis kan det hjälpa dem att komma ifatt med skolan samt att utveckla deras läs- och 

talförmågor (Holt, 2015). 

På uppdrag av regeringen har Broberg, Almqvist, Axberg, Grip, Almqvist, Sharifi, Källström 

Cater, Forsell, Eriksson och Iversen (2011) utfört en nationell kvantitativ utvärdering kring 

stödinsatser för barn som bevittnar våld mot sin mamma, samt stödinsatser för mammorna. 

Utvärderingen visade att barn som lever eller har levt med VNR utgör en risk att skapa eller 

påvisa en generellt hög symtombörda och inskränkningar att fungera i vardagslivet såsom 

inom hemmet, skolan och andra sociala sammanhang jämfört med andra barn i allmänhet. 

Detta kan indikera på att samhället behöver anpassade stöd- och behandlingsåtgärder för att 

förhindra långsiktiga konsekvenser av våldet. Så väl som att Brobergs et al (2011) 

utvärdering visar på behovet av väl anpassade stöd- och behandlingsåtgärder har även Hydén 

och Johansson (2014) i sin nationella kvalitativa studie konstaterat liknande resultat kring 

stöd och hjälp inom skolväsendet vid barn och unga som lever med svåra uppväxtvillkor. I en 

nationell kvalitativ studie har det antagits att skolbaserade stödåtgärder kan ha en stor och 

viktig roll för att förbättra socialt utsatta barn och ungdomars liv och levnadsvillkor (Bolin & 

Sorbring, 2017).  

Sammanfattningsvis har det ansetts vara av vikt att bemöta elever som lever eller levt med 

våld i nära relationer med ett tillvägagångssätt som låter eleven känna sig stöttad och bemött 

med respekt. Skolpersonal kan få en indikation på att något inte är bra i elevens hemmiljö 

genom elevens uppvisande av olika beteenden, men även under- och överprestation i skolan. 

Skolor har visat sig vara i behov av kompetensutveckling kring detta fenomen för att få 

kunskap kring hur de skall upptäcka och stötta de elever som lever eller har levt med VNR. 

Stödinsatser för barn och unga som lever med våld i nära relationer 

De olika konsekvenserna för barn och unga som har lever eller levt med VNR ställer krav på 

att möta dem med medmänsklighet och att stödåtgärderna skall påvisa lyhördhet för den 

enskildes behov (Broberg m.fl., 2011; Hydén & Johansson, 2014). Därav måste aktörers 

arbete kring barn och unga utformas och anpassas utifrån individen och dess sammanhang. 

Det svenska samhället erbjuder stöd och insatser som kan hjälpa barn och unga som är 

exponerade för VNR att hantera sin situation och utifrån tidigare forskning finns en rad olika 
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stödinsatser som kan verka för barns bästa. Några av dessa insatser kommer redogöras för 

nedan. 

 

Stödinsatser för barn och unga som lever eller levt med VNR kan delas in i två kategorier, där 

den ena riktar sig till stöd i grupp och den andra till individuellt stöd. Syftet med stödinsatser 

i grupp är att man ges möjlighet till att förstå sina känslor och upplevelser genom att möta 

andra barn och unga, samt ta del av deras erfarenheter vid liknande situationer. Genom mötet 

kan barn och unga få ta lärdom om hur de själva och andra reagerar, samt hanterar sina 

upplevelser när de lever i ett hem med föräldrars våld gentemot varandra. Tanken är att 

insatsen skall bidra till att de minskar känslan av utanförskap, situationen blir talbar och inte 

längre en familjehemlighet, samt ge redskap för att klara av framtida situationer. Träffarna 

kan innebära samtal, lekar, övningar och att gruppen fikar tillsammans, vilket kan skapa 

trygghet och igenkännande för dessa barn och unga. Man bör dock inte utgå från att en 

gruppinsats är lämplig eller att barnen och ungdomarna själva vill delta. Här kan då ett enskilt 

individanpassat stöd krävas. Då risken finns att barnet utvecklar psykisk ohälsa såsom 

depression och ångest och kan uppvisa negativa beteenden kan barnen behöva särskilt 

anpassade metoder för den problematik de har (Broberg et al., 2011; Kitzmann et al., 2003; 

Holt, 2015).  

 

I Källström Cater och Ekboms (2014) nationella kvalitativa rapport i utvärderingen av 

trappanmetoden har Källström Cater och Helander i sitt kapitel utfört utvärdering kring barns 

offerskap och delaktighet i trappan-samtal. Resultatet visade att barn och unga vill och 

behöver tala om våldet som sker i deras hem, men då våld i nära relationer anses av många 

som ett tabubelagt ämne att tala om skapar det svårigheter i arbetet med barn och unga som 

lever eller levt med VNR. Detta grundat på att barnet eller den unge kan tänkas ha en rädsla 

att hamna i lojalitetskonflikt med sina föräldrar, samt en rädsla över vad den våldsutövande 

föräldern skall göra mot den andre föräldern eller barnet/den unge om det kommer ut i det 

öppna. Utifrån Hydén och Johanssons (2014) studies informanters utsagor har man kunnat se 

att inom skolan tar elever sällan det egna initiativet att prata med personal om sin situation, 

och det hålls ofta i det tysta. Istället får personalen gå på sin magkänsla och leta efter tecken, 

eller genom information på annat vis, exempelvis av elevens kompisar. Trots det tabubelagda 

fenomenet så upplever Källström Cater och Helander (2014) att barn och unga har förståelse 

att om förändring skall åstadkommas, måste de våga tala om våldet.  

 



13 

 

Att prata om sin situation och sina erfarenheter om våldet har visat sig vara meningsfullt stöd 

i arbetet med barn och unga som lever eller har levt med VNR. Genom att berätta om sin 

hemsituation kan barnet eller den unge minska de negativa konsekvenserna av bevittnandet 

och upplevelsen av våldet. Genom utvecklandet av kunskap och att använda sig av metoder 

för samtal anses vara en viktig del i arbetet med dessa barn och ungdomar. Insatser i form av 

samtal bör innefatta att personal visar närhet, förtroende, öppenhet och en ömsesidig respekt. 

Utifrån dessa samtal och förhållningssätt kan det resultera till delaktighetsfrämjande insatser 

och stöd för barn och unga (Källström Cater & Helander, 2014).  

 

Det har konstaterats att vid hjälp och stöd skall barn och unga känna sig trygga, stöttade och 

förstådda. Hjälpen bör vara anpassad efter barnet eller den unge och hens situation, samt 

grunda sig på att alla har olika sätt att tala om det man upplever. Att verbalt uttrycka sig 

genom samtal kan i vissa avseenden uppfattas som svårt och blottande (Källström Cater & 

Ekbom, 2014; Källström Cater & Helander, 2014). Stödinsatser i form av lek har visat sig 

vara en främjande insats i Källström Cater och Ekboms rapport (2014) såväl som i Halls 

(2019) kvantitativa internationella studie kring lekmetoder som insats för barn som lever med 

våld i nära relationer. Utifrån både rapporten och studiens resultat har lekinsatser visat sig 

vara ett alternativ till verbala samtal för yngre barn. Dessa lekaktiviteter skapar en kreativ 

atmosfär som låter barnet få tillgång till sina känslor och som kan öka inflytande, fantasi, 

delaktighet, inkludering och meningsfullhet. Enligt Hall (2019) är lek barns naturliga språk 

och kan möjliggöra för dem att uttrycka känslor som är förknippat med trauma, som annars 

skulle ha blivit lämnat i det ”tysta”. Genom leken kan barn visa och arbeta genom de 

destruktiva känslorna. Child-Centered Play Therapy (CCPT) är ett exempel på en effektiv 

lekmetod som utvecklats och används för att erbjuda barn terapi och möjlighet att förändra 

utfallet av traumat på barnets villkor. Genom leken kan barnen se våldet de upplevt i hemmet 

från olika perspektiv och börja förstå hur händelsen inträffade.  

  

För att kunna utveckla lämpliga stödinsatser för barnet eller den unge bör kunskap finnas hos 

professioner inom socialt arbete kring det komplexa fenomenet, barnets situation, samt vad 

insatserna innebär (Källström Cater & Ekbom, 2014). Vidare har Ekbom i sitt kapitel kring 

trappan-metodens bakgrund och utveckling i Källström Caters och Ekbom (2014) nationella 

kvalitativa rapport beskrivit vikten av att om man håller kunskapen om VNR ges möjlighet 

till kunskapsutveckling, som vidare kan leda till ett gott arbete med de barn och ungdomar 

som utsätts för föräldrars våld gentemot varandra. I Germundssons (2011) internationella 
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kvantitativa studie redogörs det för att om kunskap finns hos professionella inom socialt 

arbete bör de vidare spridas till barn och unga. Att barn eller unga som lever eller har levt 

med VNR har kunskap kring detta, kan det vara av vikt när de vidare skapar egna nära 

relationer utanför familjen.  

 

Att utforma stödinsatser utefter den enskildes behov och livssituation är något som ansetts 

vara av stor vikt när man arbetar med barn och unga som lever i en hemmiljö med VNR. 

Aktörer och verksamma professioner inom socialt arbete anpassar stödinsatserna efter den 

enskilde individen, vilket utgör att det finns flertal olika stödinsatser för dessa barn och unga. 

Att barnet eller den unge får ta del av stödinsatser såsom enskilda samtal eller gruppsamtal, 

samt lekaktiviteter när det är verbalt svårt att uttrycka sig kan ge möjlighet för barnet eller 

den unge att känna trygghet, stöttning, samt att man vågar tala om sin familjehemlighet.   

  

Skolans samverkan kring våldsutsatta elever 

Oftast, men långt ifrån alltid, ses samverkan att syfta till något gott, eftersträvat och ger en 

möjlig chans att kunna arbeta tillsammans med andra. Det kan vidare ses att det är av vikt att 

uppnå ett gemensamt mål eller kunna arbeta mer effektivt genom samutnyttjande av 

kompetenser och resurser från flera verksamheter (Germundsson, 2011).  

 

Den interna samverkan inom skolan 

I två kvalitativa nationella studiers resultat kring skolors elevhälsoarbete har det framkommit 

att elevhälsoteam är en mångprofessionell grupp som skall samarbeta för elevers rätt till en 

god skolmiljö, hjälpa dem uppfylla skolans mål på ett läromässigt, men också ett 

socioemotionellt plan. När ett barn eller ungdom far illa skall personalen inom skola arbeta 

för stöd och behandling, samt vidta åtgärder, här krävs det då en tydlig och god samverkan 

inom verksamheten. Om en organisation skall fungera effektivt finns det krav på tydliga mål 

för yrkesgrupperna och att professionerna tror på uppdraget, samt vill genomföra det. Genom 

att skolors elevhälsoteam har en gemensam bild av hälsoarbetet och tillit till varandras 

professioner kan ett främjande och delaktighetsanpassat arbete skapas. Vidare har resultaten 

utifrån dessa studier visat att elevhälsoteam innefattar olika professioner, uppdrag, mål och 

värderingsmönster som kan leda till perspektivombyten. Att man tydliggör allas perspektiv, 

och genom att de bryter mot varandra kan man arbeta för att finna lösningar och skapa en god 

samverkan. Att finna gemensamma nämnare i arbetet med elever som far illa kan i vissa 
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avseenden vara hindrande för elevhälsoteamet. Ofta präglas professionerna av olika 

värderingsgrunder och kulturskillnader och detta bör således endast inte ses som en 

främjande faktor. De olika värderings- och kulturskillnaderna kan skapa konflikter kring vad 

man skall värdera högst i en elevs skolgång. Vissa anser att kunskapsuppdraget skall 

dominera medan andra anser välbefinnandet (Höög, 2014; Hylander, 2011). 

Den redovisade forskningen ovan har påvisat att skolors elevhälsoteam kräver att man inom 

multiprofessionella teamet har en gemensam målbild och skall samarbeta utefter skolans 

uppdrag på både ett läromässigt plan, men också på ett socioemotionellt plan. Genom att 

elevhälsoteamet innefattar flertal olika yrkeskategorier så föreligger det olika perspektiv och 

värderingsgrunder, vilket verkar således ha visat sig kunna vara både främjande och 

hindrande inom den interna samverkan. Därav behöver skolors elevhälsoteam en gemensam 

målbild för att tillsammans kunna arbeta för elevers rätt till en god skolgång. 

Skolans externa samverkan med socialtjänsten 

Sorbring och Bolin (2016) har i sin forskning med kvalitativa och kvantitativa ansats ansett 

utifrån resultatet att anmälan till socialtjänsten ofta präglas av osäkerhet. För att bli säkrare i 

arbetet med elever som lever med våld i nära relationer menar Ekbom (2014) på att det 

således bör finnas ett krav att man de olika professionerna ingår i ett socialt sammanhang i 

form av sociala nätverk. Såväl som Hydén och Johansson (2014) ser att möjlighet finns till 

rådfrågning eller säkerhetsställande av likvärd bedömning, samt att konsultera med någon 

från socialtjänsten anser Ek, Isaksson och Eriksson (2017) i deras kvalitativa nationella studie 

att om denna möjlighet ges kan det leda till att personal från skolan upplever känsla av stöd, 

samt att man kan undvika splittrade åtgärder kring elever.  

 

När det talas om samverkan tycks det således ligga ett större fokus på de hindrande än de 

främjande faktorerna. Samverkan mellan skola och socialtjänst har inte alltid visat sig vara så 

välfungerande, vilket kan ha att göra med flera omständigheter. En nämnd faktor är 

okunskapen om varandras uppdrag och de olika regelverk varje verksamhet styrs av inte 

alltid är kompatibla. Verksamheterna har olika funktioner och uppdrag i samhället och dessa 

kan skilja sig åt. Socialsekreterare anser många gånger att skolpersonal saknar kunskap kring 

deras arbete och verksamhetsfält. Det skall dock uppmärksammas att det inte alltid är så 

simpelt att ha kunskap om varandras verksamhet och regelverk. Verksamheterna kan utveckla 

och organisera egna regelverk och beslutsmandat med hänsyn till deras uppdrag, som kan 
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påverka samverkan med andra aktörer (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017; Höög, 2014; 

Germundsson, 2011). Det har även konstaterats utifrån tidigare forskning att samverkan är 

personberoende, med andra ord kan samverkan hindras beroende på vem kontakten sker med. 

Vissa gånger fungerar det bra, andra inte (Höög, 2014). Genom att möta respektfulla 

professioner från socialtjänsten kan tillitsfulla relationer sinsemellan skapas, men det har 

visat sig finnas en strävan från skolan efter att skapa mer tillitsfulla relationer med 

socialtjänsten och närma sig socialtjänsten som verksamhet (Hydén & Johansson, 2014).  

 

Socialtjänstens återkoppling till skolor angående anmälan när ett barn misstänks fara illa 

anses ofta vara av negativ karaktär, då skolpersonal menar att den är för vag och att det vidare 

utgör negativ påverkan i deras arbete. De olika styrdokument och riktlinjer en verksamhet 

har, samt brist på kunskap kring dessa kan tendera till hinder i samverkansprocessen. 

Felaktiga uppfattningar och orealistiska förväntningar kan föreligga och ge bilden av den 

andre verksamheten som ointresserad, trots att denne kan vara styrd av tvingande regelverk 

som omöjliggör återkoppling. Att få ta del av återkoppling efter anmälan ses som en grund i 

samverkansprocessen kring barn och unga som far illa så oro kring hens situation reduceras 

(Hydén & Johansson, 2014; Germundsson, 2011).  

  

I tidigare forskning och studier (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017; Germundsson, 2011; 

Sorbring & Bolin, 2016) har det redogjorts att samverkaninsatser i form av gemensamma 

möten med olika professioner från olika aktörer (samverkansteam) visat sig vara 

verkningsfullt. Likaså har speciellt utformade team av professionella från socialtjänsten som 

vistas på skolor skapats och ansetts vara fruktbara i arbetet med elever som far illa. Dessa 

former av team skall arbeta mot ett gemensamt syfte och mål. Genom dessa 

samverkaninsatser har det skett en utveckling kring förbättrad kommunikation, tydligare 

ansvarsfördelning och ger en möjlighet för elever att söka stöd från flera olika professioner. 

Sorbring och Bolin (2016) förklarar dessa samverkansteam som en ”dörr in” för att skapa 

samordnade insatser och underlättat samverkan mellan aktörerna.  

 

Sammanfattningsvis kan man förstå att det finns behov för skolan att ha en god samverkan 

med socialtjänsten för barn och ungas bästa. Listan kan bli lång på olika påverkningsfaktorer 

till en god eller mindre god samverkan. Det har redovisats både främjande och hindrande 

faktorer kring samverkan med barn och unga som far illa, där forskning verkar således 

fokusera i högre uträckning på de hindrande än de främjande faktorerna. Detta skapar en 
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utmaning för yrkesgrupper inom socialt arbete för att samverka och att försöka skapa 

begriplighet för organisationerna, samt vad de kan vara behjälpliga med för barn och familjer 

i utsatta situationer.  

Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkt att beskrivas och vilken betydelse 

den har för vår studie. Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas i analysen för att 

belysa resultatet. Vi har valt att utgå från ett socialpedagogiskt perspektiv på delaktighet. 

Detta med inspiration att se delaktighet genom Molins begreppsfigur över olika former av 

delaktighet (2004). Detta för att skapa förståelse för hur skolornas elevhälsoteam arbetar 

delaktighetsfrämjande vid stödinsatser och samverkan för barn och unga som lever eller har 

levt med våld i nära relationer. Vi kommer först redogöra en kort presentation av det 

socialpedagogiska perspektivet på delaktighet, för att sedan fördjupa oss i Molins 

begreppsfigur och till sist landa i och motivera dess relevans för denna uppsats.   

  

Delaktighet 

 

Socialpedagogiskt perspektiv på delaktighet  

Att vara delaktig kan konkret sammanfattas som att människor är med och deltar och är med i 

hela livet – hela tiden (Myndighet för delaktighet, 2015). Denna definition av delaktighet kan 

anses vara tänkbar och användbar inom socialt arbete. Delaktighet kan innefatta olika 

betydelser och illustreras på olika sätt. Att människor erbjuds tillgång till 

samhällsgemenskapen och att frigörandet av de egna resurserna blir något annat än vad som 

förväntats utgör ett socialpedagogiskt perspektiv på delaktighet. Detta genom att försöka 

förstå och identifiera frigörandet av människors handlingsutrymme. Ett socialpedagogiskt 

perspektiv kan med andra ord se till; 

- vad människor gör för att skapa mening i sin tillvaro istället för att se människor som 

tillskrivna identiteter 

- att belysa det individuella och sociala hos en människa 

- understryka människors tillhörighetsdimension 

- beakta människors förmågor i relation till de förutsättningar som erbjuds 

 



18 

 

I arbetet med att främja det socialpedagogiska delaktighetsbegreppet skulle således kunna 

förklaras utförandet av iscensättande genom pedagogiska och dialogbaserade handlingar.  

(Molin, 2018). Att använda sig utav ett socialpedagogiskt perspektiv på delaktighet kan täcka 

många områden inom socialt arbete, exempelvis skolan.    

 

Begreppsfigur över olika former av delaktighet 

Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv på delaktighet konstruerade Molin (2004) i sin 

avhandling en begreppsfigur över olika former av delaktighet, där faktorerna engagemang, 

formell tillhörighet, informell tillhörighet, makt, autonomi samt interaktion återfinns. Dessa 

faktorer interagerar med varandra utifrån en individs aktivitet. Det kommer vidare ges en mer 

djupgående beskrivning över de olika delaktighetsformerna och vad de innebär enligt Molin 

(2004). 

 

Aktivitet  

En människas aktivitet ser till genomförandet av en uppgift eller handling. Detta syftar med 

andra ord till vad en person gör och att det kan genomföras på olika sätt. Aktivitetsbegreppet 

är den centrala delen inom Molins begreppsfigur över olika delaktighetsformer och formas 

och utförs utefter hur de resterande faktorerna upplevs och iscensätts.  

 

Engagemang  

Ett engagemang kan förklaras i denna bemärkelse hur en person utför sin aktivitet. Här ses 

det till vad som kännetecknar aktivitetens genomförande. Aktiviteten kan göras med olika 

grader av engagemang. 

 

Formell tillhörighet  

Den formella tillhörigheten kan kännetecknas genom att individer antingen tillhör ett socialt 

sammanhang eller inte, detta med en objektiv underton. Denna form av tillhörighet säger 

inget om huruvida individen är accepterad i ett sammanhang. 

 

Informell tillhörighet  

Tillskillnad från formell tillhörighet syftar den informella tillhörigheten till en subjektiv 

känsla av delaktighet. Här handlar det om en subjektiv känsla av att tillhöra något och en 

känsla av att vara accepterad i praktiken. 
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Makt  

Maktförhållandet bör räknas in, men är samtidigt svårt att applicera inom 

delaktighetsbegreppet. Detta för att maktbegreppet är komplext och mångfacetterat. I denna 

begreppsfigur över delaktighet innebär maktaspekten att en individ utövar en viss form av 

makt, men likaså kan delaktighet förekomma utan att maktaspekten involveras. Makten kan 

förklaras som att de inrymmer både aktiva (medagerande) som passiva (besitta exempelvis 

kunskap eller få ta del av information) dimensioner. 

 

Autonomi  

När man talar om autonomi rör det individens möjlighet till att göra självständiga val och 

själv bestämma över sin situation. Detta betyder dock inte att individen nödvändigtvis 

behöver utföra alla sysslor i vardagen utan hjälp. Dessa möjligheter grundar sig i individens 

kompetenser och färdigheter. Autonomi kan med andra ord förklaras som att stärka en 

individs färdigheter, samt att arbeta med attityder i omgivningen. 

 

Interaktion  

De tidigare delaktighetsformerna kan föreligga utan att de kännetecknas av ett ömsesidigt 

samspel mellan involverade parter. Därav bör delaktighetsbegreppet innefatta en form av 

interaktion. Interaktion sker genom ömsesidighet i ett socialt sammanhang. Detta bör 

genomsyras av ett givande och tagande utifrån förutsättningen att handlingar sker från 

individen själv och dennes sociala sammanhang. 

 

Samtliga delaktighetsformer omfattar både subjektiva och objektiva dimensioner och varje 

form av delaktighet bör således inte tillskrivas en dimension, utan ses som att de kan 

inrymma en objektiv likaså som en subjektiv omfattning. Figuren visar på hur 

aktivitetsformen är den centrala delen i Molins definition över delaktighet, där de resterande 

formerna hör samman med aktiviteten. Detta kan således betyda att aktiviteten påverkar de 

resterande formerna, men även att de påverkar aktiviteten i sig när de interagerar med 

varandra (Molin, 2004).   
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Figur 1. Begreppsfigur över olika former av delaktighet (Molin, 2004). 

 

Det finns en del kritiska synpunkter kring delaktighetsbegreppet. Genom att delaktighet 

innefattar en rad olika definitioner med både vetenskapliga, samhälleliga och ideologiska 

innebörder, samt att vissa inte har en tydlig definition över begreppet skapas en diffushet 

kring begreppet. Det finns med andra ord inget perspektiv på delaktighet som täcker in allt 

som har med delaktighet att göra, såsom alla situationer och typer av omgivningsfaktorer 

(Hedvall, 2017). Då det finns en rad olika sätt att närma sig delaktighet i ett sammanhang kan 

användandet av en specifik definition (se Molins begreppsfigur över delaktighet) innebära 

risk att missa andra viktiga påverkningsfaktorer av delaktighet. Tobin, Drager och 

Richardsson (2014) har studerat delaktighet utifrån ett socialt sammanhang och fokuserat på 

två viktiga former av delaktighet; 1) att en individ är socialt fungerande och 2) livskvalitén 

hos en individ. Dessa två perspektiv anses enligt denna definition påverka och vara av vikt 

för att en individ skall uppnå känslan av social delaktighet. Som nämnts ovan finns det många 

definitioner över delaktighetsbegreppet, och tillskillnad från Tobins et al (2014) definition, 

kan vi se att Molins definition inte täcker in perspektivet kring livskvalitén. Vidare menar 

Noonan, Kopec, Noreau, Singer, Dvorak (2009) att livskvalitén är något som man bör se till 

och skulle för föreliggande studie kunnat ge ytterligare ett perspektiv på hur delaktighet kan 

skapas av elevhälsoteamet i sitt arbete med elever som lever eller levt med VNR. 

Föreliggande studie kommer inte att inkludera ytterligare definitioner av delaktighet utöver 

Molins begreppsfigur över olika delaktighetsformer, då den inte syftar till att göra 

motsättningar mellan de olika definitionerna av delaktighet. Den korta beskrivningen av 

Tobins et al (2014) definition redogjordes enbart för att påvisa att Molins definition inte 

täcker in allt inom delaktighetsbegreppet.   
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Molins begreppsfigur över delaktighet i förhållande till elevhälsoteamens arbete med 

elever som lever eller levt med våld i nära relationer 

Trots kritiken som nämnts ovan anses denna teoretiska utgångspunkt vara fruktbar i 

förhållande till föreliggande studies syfte. Genom att applicera den ovannämnda definitionen 

av delaktighet i elevhälsoteamens arbete med elever som lever eller har levt med VNR kan 

det hjälpa studien att redovisa hur elevhälsoteamens delaktighetsfrämjande arbete kan 

påverkas av de olika faktorerna inom begreppsfiguren. Delaktighet kan ses som något vi 

människor skapar och att i arbetet med elever som lever eller levt med VNR inkluderar de 

olika former av delaktighet som nämns i Molins begreppsfigur och sätter den i sitt 

sammanhang kan förutsättningar för allas delaktighet skapas. I avsnittet ”Resultat och 

analys” kommer inte delaktighetsformen ”aktivitet” skrivas ut. Istället ses informationen 

som framkommer i resultatet inom varje avseende vara en form av aktivitet, och därigenom 

kommer det vara centralt för att vidare visa hur de resterande formerna av delaktighet 

påverkar eller blir påverkade av aktiviteten.  

 

Metod 

Val av metod 

För denna studie har en kvalitativ ansats valts med anledning av att om möjligt nå en djupare 

förståelse för hur elevhälsoteam arbetar delaktighetsfrämjande med stödinsatser till barn och 

unga som lever eller levt med våld i nära relationer, men även hur samverkan sker såväl 

internt som externt. Genom detta resonemang anses den kvalitativa metoden vara fruktbar för 

föreliggande studie genom att metoden syftar till en ökad och djupare förståelse kring ämnen 

som rör vardagsvärlden utifrån informanters utsagor. Att i detta sammanhang välja en 

kvantitativ ansats hade inneburit att det djup som avses nås med denna studie inte hade varit 

möjligt. Trots att den kvalitativa metodens empiriinsamling kan möjligt ta längre tid och 

omfattas oftast av ett mindre antal informanter än den kvantitativa, då den syftar till att 

generalisera och därigenom bör omfattas av fler informanter (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014) anses den kvalitativa metoden vara mer lämpad. Detta på grund av att föreliggande 

studies syfte inte är att generalisera skolors elevhälsoarbete med elever som lever eller levt 

med VNR. Valet av att använda sig av intervjuer istället för observationer som också kan 

utföras inom den kvalitativa ansatsen grundar sig i att studien vill åt mer än endast en 

överblick på elevhälsoteamets arbete, vilket observationer hade kunnat tänkas bidra med. 

Intervjuerna kan således bidra till denna studie med elevhälsoteamets upplevelser och syn på 
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deras verklighet kring det delaktighetsfrämjande arbetet med elever som lever eller har levt 

med VNR.  

 

Urvalsprocess 

I en av kommunerna där föreliggande studie är genomförd finns sex grundskolor där möjliga 

informanter skulle kunna medverka. Med anledning av detta kontaktades samtliga skolor via 

mail, där syfte presenterades, samt frågan om det fanns personal inom elevhälsoteamet som 

kunde vara intresserade av att medverka. Att kontakt med samtliga skolor skedde grundas i 

att det fanns en tanke om att ett bortfall av skolor skulle ske. En av dessa skolor angav 

omgående att det inte fanns intresse av att medverka. Till föreliggande studie har valet gjorts 

att vända oss till endast kommunala skolor och efter upptäckt att två kontaktade skolor var 

fristående utgjordes en avgränsning och dessa skolor tackades för möjlighet till medverkan 

men exkluderades. Efter att de övriga skolorna inte svarade på mailkontakten på en vecka, 

kontaktades rektorerna på återstående skolor per telefon.  

 

Vid telefonkontakt med skolornas rektorer svarade endast två rektorer, varav endast en skola 

valde att medverka. I de resterande skolor som rektorerna inte svarade gjordes kontakt med 

biträdande rektor, där endast en svarade. De andra skolorna som inte svarade valdes att 

exkluderas. Utifrån detta kan slutsatsen dras att skolornas rektorer har visat sig svåra att få 

kontakt med.  

 

Då endast en skola inom den valda kommunen valde att medverka, gjordes valet att kontakta 

två skolor i en närliggande kommun. Första kontakt gjordes genom mail där samma 

information gavs som till de tidigare skolorna inom den andra kommunen. Då inget svar 

inkom inom ett par dagar gjordes valet att ringa samtliga skolors rektorer, där endast en skola 

svarade och var positivt inställd till medverkan. Därav exkluderades den andra skolan då det 

ansåg finnas tillräckligt med informanter för denna studie i förhållande till syftet.    

Vid urvalet av informanter fick de medverkande skolorna bestämma vilka professioner som 

skulle medverka i studien, detta på grund av det inte gavs möjlighet att ta kontakt med 

elevhälsoteamens personal. De kriterier som fanns och ställdes till skolorna när de valde ut 

informanter var att de medverkande skulle ingå i skolornas elevhälsoteam, samt att de skulle 

omfattas av tre olika professioner. Trots att lika kriterier till vardera skola gavs, utfördes 

endast två intervjuer på en av skolorna. Anledning varför gavs inte och valet gjordes att inte 
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vidare försöka göra ytterligare en intervju på den skolan på grund av att det ansågs att 

föreliggande studie skulle inhämta tillräckligt med information med fem intervjuer. Därav har 

studiens begränsats till fem intervjuer med två intervjuer med yrkeskategorierna kurator och 

specialpedagog, och endast en med yrkeskategorin skolsköterska.  

Begränsningar med studien 

I föreliggande studie har en medveten avgränsning gjorts att inte inkludera socialtjänstens 

professioner och deras perspektiv på samverkan mellan skola och socialtjänst vid barn och 

unga som lever eller levt med våld i nära relationer. Detta för att det inte anses vara av eget 

intresse för denna studie, samt att det inte ansågs hinnas rymmas inom vår tidsaspekt. Detta 

kan således begränsa att studien inte visar i lika stor utsträckning en helhetsbild på 

elevhälsoteamets arbete med barn och unga som lever eller har levt med VNR som om 

socialtjänsten hade medverkat.   

Konstruktion av intervjuguide 

Innan datainsamling påbörjades utformades en intervjuguide som skulle ligga i linje med 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden grundar sig på den semistrukturerade 

intervjuansatsen som valts för denna studie med anledning av att kunna ställa öppna frågor 

och få till ett mer naturligt samtal, då detta fenomen kan anses vara svårt att tala om. Här ges 

även föreliggande studies informanter möjlighet att själva styra över sina svar, samt utveckla 

dem. Detta utgör att studiens resultat möjligen kan nå en djupare förståelse över 

informanternas syn på deras verklighet kring barn och unga som lever med VNR, som 

möjligtvis inte hade kunnat uppnås med den strukturerade intervjuansatsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denna intervjuguide avses som ett stöd för att på bästa sätt hålla ämnet 

och skapa trygghet då risk för oklara och ledande frågor annars skulle kunna tänkas uppstå. 

Intervjuguiden tjänar således då till att skapa klarhet, ordning och struktur, vilket anses bör 

återfinnas i all forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuguiden består av tio frågor som rör 

områdena stödinsatser, samverkan och delaktighet. Frågor som ställdes i intervjuguiden (se 

bilaga 1) exemplifieras nedan; 

- Finns det specifika insatser för denna målgrupp, och i så fall, kan du beskriva hur ni 

arbetar mer konkret med dessa stödinsatser för våldsutsatta barn och unga? 

- Kan du beskriva hur samverkan mer konkret ser ut i dessa sammanhang, inom 

elevhälsoteamet samt socialtjänst? 
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- Hur arbetar ni med delaktighet i era stödinsatser? 

   -med eleverna 

   - med familj 

   - med socialtjänst? 

I intervjuguiden har begreppet ”våldsutsatta barn och unga” använts tillskillnad från 

begreppet ”barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer” som använts i 

resterande avsnitt i föreliggande studie. Detta på grund av att det förstnämnda begreppet 

användes i början men valdes sedan att exkluderas då våldsutsatthet ansågs kunna innefatta 

våld mot barnet eller den unge, vilket inte föreliggande studie avser att undersöka.  

 

Datainsamling 

Datainsamling har genomförts genom kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad 

ansats. Denna form av intervjumetod ger möjlighet för de deltagande att förklara sina tankar, 

vilket kan leda till en djupare förståelse kring föreliggandes studies ämne. Här erbjuds 

struktur, flexibilitet och spontanitet där svarsalternativen inte är fasta, vilket då genererar till 

att informanten får en större chans att påverka intervjuns process (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). Detta anses kunna utforma närhet till föreliggande studie informanter och 

dess utsagor, vilket är något vi vill åstadkomma.  

Då en lika utformad intervjuguide har använts vid varje intervjutillfälle har 

samtliga informanter fått ta del av samma frågor. Svaren från informanterna har påverkat 

vilka följdfrågor som ställts, vilket vidare har öppnat upp för ytterligare kategorier och 

perspektiv, som tillskillnad från en mer strukturerad intervjumetod möjligt inte kunnat bidra 

till (Dearnley, 2005). Utifrån dessa grunder har val av metod för datainsamling motiverats. 

  Intervjuerna hölls i vardera skolas lokaler, där valet grundar sig i att 

informanterna skulle få vistas i sin “hemmiljö” med välbekanta lokaler som kan tänkas skapa 

trygghet och ge mer naturliga svar på föreliggande studies frågor (Jacobsen, 2007). Innan 

varje intervjutillfälle gjordes en kort presentation av författarna till föreliggande studie, med 

tanken att det skulle skapa en närhet till informanterna. Vidare informerades informanterna 

om studiens syfte och de fick ta del av missivbrevet (se bilaga 2). Därefter fick informanterna 

skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3) som säkerhetsställde deras godkännande av att 

medverka och användandet av deras utsagor i studien. Efter godkännande från informanterna 

att spela in intervjuerna användes ljudupptagningsutrustning i form av diktafon, där varje 

intervju tog mellan 25–50 minuter. Valet att använda diktafon grundar sig på att det ges 



25 

 

möjlighet att koncentrera sig på ämnet och den dynamik som kan uppstå vid 

intervjutillfällena som anses vara svårare att nå om det valts att endast skriva ned vad som 

sägs. Vidare kan diktafonen bidra till att lyssna om intervjuerna och finna ämnen som inte 

uppmärksammades under intervjutillfällena. Det fanns en medvetenhet över att 

ljudupptagningar inte återspeglar kroppsspråk, och därav skrevs kroppsspråken ned om det 

ansåg tillföra något i informanternas utsagor. Genom att vi tidigare införskaffat oss kunskap 

kring användandet av ljudupptagningsutrustning och dess förutsättningar bad vi 

informanterna tala tydligt och vara i lokaler som inte omgavs av störande ljud (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta visade sig vara lyckat, då ljudupptagningarna ansågs vara av väldigt 

god kvalité. Valet att använda sig av en diktafon istället för annan ljudupptagningsutrusning 

kommer vidare beskrivas i avsnittet ”Etiska överväganden”.  

Dataanalys 

Då insamling av empiri genomförts utfördes transkriberingar av materialet, vilket gav en 

överblick över den insamlade informationen och kan vidare hjälpa oss i den analytiska 

processen. I utförandet av transkriberingarna har båda författarna till föreliggande studie varit 

delaktiga, vilket har ställt krav på att vi förhållit oss lika i utskrifterna för inte skapa språkliga 

svårigheter i jämförelserna av de transkriberade intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Kraven var följande; 1) längre pauser skulle skrivas ut med ”…”, 

2) uttryck i form av ”mm” och ”ehh” skulle skrivas ut om det ansågs tillföra något, 3) 

kroppsspråk som hade skrivits ned på separat papper skrevs in i materialet inom parantes vid 

de meningar där de uttrycktes. Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger där de 

relevanta områdena för studiens syfte färgmarkerades, vilket innefattade ”Stöd”, 

”Samverkan” och ”Upptäcka våldsutsatta elever”. Områdeskategorin ”Upptäcka våldsutsatta 

elever” har senare i studien omarbetats till ”Upptäcka elever som lever eller levt med våld i 

nära relationer” på grund av det tolkningsutrymme som gavs, då det även kan innefatta att 

eleven själv blir utsatt för våldet.  

För föreliggande studie har vi använt oss av Granheim & Lundmans (2004) 

rekommendation i användandet av kvalitativ innehållsanalys för att kunna analysera insamlad 

empiri. Efter de färgmarkerade ämnesområdena som gjordes av det transkriberade materialet 

valdes ett flertal av informanternas utsagor ut, vilket utgjorde meningsenheter. Dessa utvalda 

meningsenheter lästes sedan igenom flertal gånger för att finna innebörden med själva 

meningen och därefter kondenserades. De kondenserade meningsenheterna utformade sedan 

koder som ger ytterligare en mer övergripande innebörd av vad som sagts, se tabell 1. 
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Koderna utformades så de låg i linje med studiens syfte och frågeställningar. Flertal koder 

skapades som skrevs ut på post-it lappar för att få en överblick och sorterades sedan in i olika 

områden utefter om de hörde samman på något vis. De samlade koderna i varje område 

formade studiens underkategorier, som sedan utgjorde två stycken gemensamma nämner, 

som kom att bli studiens kategorier, se tabell 2 och 3 (Granheim & Lundman, 2004). 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod  

”… vi har nog hittat en form 

som, upplever jag, där vi 

kan, vi stöttar varandra och 

kan hjälpa varandra…” 

Vi stöttar och hjälper 

varandra 

Samarbete 

Tabell 1. Tabell som illustrerar hur koder har skapats 

Meningsenhet 

  

Kondenserad 

meningsenhet 

  

Kod Underkategori Kategori 

”… det går ju 

inte att arbeta 

med insatserna 

om eleven inte är 

delaktiga, för då 

är det ju liksom 

döfött” 

Går inte arbeta 

med insatser 

om eleven inte 

är delaktig 

Delaktighet Stödinsatser 

kring elever 

som lever eller 

har levt med 

våld i nära 

relationer 

Elevhälsoteamens 

arbete från upptäckt till 

delaktighetsfrämjande 

stödinsatser 
 

Tabell 2. Tabell som illustrerar hur underkategorier och kategorier har skapats   

Elevhälsoteamens arbete från 

upptäckt till 

delaktighetsfrämjande 

stödinsatser 

 

Upptäcka barn och unga som 

lever eller har levt med våld i 

nära relationer 

Att bemöta barn och unga 

som utsatts för våld i nära 

relationer utifrån ett 
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Tabell 3. Kategorier och underkategorier som kommit fram ur analysen 

 

Tillförlitlighet och äkthet 

Vid kvantitativa studier använder man begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva 

studiens trovärdighet och kvalité. Det anses inte vara lämpligt att använda sig utav begreppen 

reliabilitet och validitet för föreliggande kvalitativa studie, då de inte sker under samma 

omständigheter, samt inte utförs på samma tillvägagångssätt som begreppen syftar till inom 

den kvantitativa metoden. Istället väljer vi att använda oss av begreppen tillförlitlighet och 

äkthet, inte som synonymer, utan som motsvarande begrepp (Bryman, 2011). Trots att vi följt 

Granheim och Lundmans (2004) rekommendation för kvalitativ innehållsanalys väljer vi i 

föreliggande studie att förhålla oss till Brymans (2011) definition av tillförlitlighet och äkthet, 

delaktighetsskapande 

förhållningssätt 

Stödinsatser kring elever 

som lever eller har levt med 

våld i nära relationer 

Hindrande och främjande 

faktorer, samt 

utvecklingsmöjligheter i det 

delaktighetsfrämjande 

arbetet med elever som lever 

eller har levt med våld i nära 

relationer 

Samverkan kring elever som 

lever eller har levt med våld i 

nära relationer 

 

 

 

Intern samverkan inom 

elevhälsoteamet 

Extern samverkan med 

socialtjänsten 

Hindrande och främjande 

faktorer, samt 

utvecklingsmöjligheter i 

samverkan med elever som 

lever eller har levt med våld i 

nära relationer 
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då den anses vara fruktbar i förhållande till föreliggande studie. Nedan kommer denna 

definition av dessa begrepp förklaras och redogöras för hur de har använts i förhållande till 

föreliggande studie.  

Tillförlitlighet som är i liknelse med validitet består av fyra delkriterier; 1) trovärdighet, 2) 

överförbarhet, 3) pålitlighet och 4) möjlighet till att styrka och konfirmera, medan äkthet bör 

innefatta kriterierna; 1) rättvis bild, 2) ontologisk autencitet, 3) pedagogisk autencitet, 4) 

katalytisk autencitet och 5) taktiskt autencitet (Bryman, 2011) 

För att föreliggande studie skall nå så pass hög tillförlitlighet och äkthet som möjligt har 

dessa begrepp noga granskats och arbetats med. Studien måste vara trovärdig (1), vilket 

syftar till den sociala verklighetens olika beskrivningar, och verkligheten bör säkerställas så 

att den uppfattats korrekt. Vid varje intervjutillfälle har informanterna tagit del av följdfrågor 

på sina svar eller att deras utsagor konfirmerats, för att säkerställa att det som informanterna 

uttryckt uppfattats korrekt. Överförbarheten (2) kan liknas med den kvantitativa metodens 

generaliserbarhet och skall således handla om att skapa tillräckligt ”fylliga” förklaringar så 

läsaren ges möjlighet att dra slutsatser om resultatets överförbarhet till en annan kontext. Det 

har förts en diskussion kring om föreliggande studie möjligen är överförbar till en annan 

kontext. Slutsatsen av diskussionen utmynnade sig i att studien inte anses vara överförbar, då 

den bedöms vara för liten för att uppnå överförbarhetens kriterier. Pålitlighet (3) visas genom 

att studiens process tydligt redogörs, samt att varje del i processen har beaktats så det ligger i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Möjlighet att styrka och konfirmera (4) 

innebär att vi som författare till föreliggande studies egna värderingar eller förförståelse inte 

skall påverka studiens riktning åt något håll. Genom att ha skapat en förförståelse innan 

intervjutillfällena genom tidigare forskning var det av vikt att ställa frågor som gav 

informanterna utrymme att styra innehållet själva. Detta gjordes genom att ställa öppna 

frågor. Att informanterna ges möjlighet att styra sina utsagor reducerar risken för att våra 

egna värderingar skall ha styrt studiens resultat i önskad riktning (Bryman, 2011). 

De kriterier som ryms inom äkthet kommer inte vidare att redogöras eller behandlas i den 

färdiga studien. Detta på grund av att ingen av skolorna uttryckt eller visat tydligt intresse att 

de vill ta del av den färdiga studien. Vi upplyser läsarna att trots detta har dessa kriterier 

diskuterats och legat i åtanke under hela studiens process, om skolorna önskar ta del av 

studien.  
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Etiska överväganden 

Våld i nära relationer kan anses som ett känsloladdat fenomen att tala och forska kring. Det 

har gjorts ett övervägande och medvetet val att inte inkludera elevers perspektiv av 

elevhälsoteamens arbete kring detta fenomen. Då studien har fokus på elevhälsoteamens 

arbete med barn och unga under 18 år antas det finnas risk att barnen eller ungdomarnas 

önskan att medverka eller inte medverka kan påverkas av föräldrars perspektiv. Trots att inga 

namn eller vilka skolor studien utförts på nämns vill vi även försäkra oss om att det inte finns 

någon risk att dessa barn och ungdomar skall kunna härledas om de skulle ha medverkat. 

Därav kommer studien enbart fokusera på elevhälsoteamens egna perspektiv på deras arbete 

kring stöd och samverkan med barn och ungdomar som lever eller har levt med VNR. Då 

möjlighet inte gavs att kontakta professionerna inom elevhälsoteamet vid valet av deltagande 

i föreliggande studie kontaktades skolornas rektorer. Att rektorerna är de som påverkat 

urvalet i denna studie skulle kunna innebära att informanterna känt tvång att delta för att 

tillfredsställa deras chefer. Vi vill uppmärksamma att deltagandet från informanterna i 

föreliggande studie verkar ha skett på en frivillig grund och de inte blivit påverkade av 

rektorerna, då de hade en positiv inställning till att delge sina utsagor vid intervjutillfällena. 

Ytterligare i de etiska övervägandena som gjorts valdes intervjuerna att genomföras på 

informanternas arbetsplatser, då det har antagits efter kontakt med skolorna att detta är ett 

känsligt ämne att tala om. Därav har intervjuerna skett i en miljö där informanterna kan 

uppleva en känsla av trygghet och vana. Det finns flertal olika ljudupptagningsutrustningar 

och i föreliggande studie valdes det att användas en diktafon. Här exkluderades exempelvis 

mobiltelefoner bort på grund av etiska övervägande kring risk för härledning. Att använda 

mobiltelefoner kan anses riskfyllt då mobiler är mer lättillgängliga för andra och risk finns för 

att mediafilerna kan tänkas delas av misstag på exempelvis sociala medier. Det bör 

uppmärksammas att det finns en känslighet i ämnet och att det fortfarande behöver göras 

etiska övervägande och följa riktlinjer i forskningen för vad som kan delges i studien och om 

det delges; hur det inte skall kunna härledas till varken informant eller verksamhet. För att 

hålla god etik genom hela studien har vi valt att följa de fyra etiska principerna (Bryman, 

2011).   

Ett missivbrev gjordes till de informanter som deltog i studien där de fyra etiska 

principerna togs upp och beskrevs i förhållande till studien, se bilaga 2. För att uppnå 

informationskravet delgavs studiens syfte, upplägget av intervjuerna, samt 

användningsområdet för studien, samt vid varje intervjutillfälle. Informanterna fick även 
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skriva under en samtyckesblankett innan intervjuerna, se bilaga 3. Vidare i missivbrevet togs 

samtyckeskravet upp, där informanterna blev informerade om att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång. Information gavs även om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. Konfidentialitetskravet redovisades 

genom att deltagandet är anonymt då informanter och verksamhet har avidentifierats på så 

sätt att uppgifter som delgetts inte går att härleda till specifik informant. Detta syns även i 

studiens resultat- och analysavsnitt där informanterna har avidentifierats genom att de 

benämns med ”Informant 1”, ”Informant 2” och så vidare. Tillgången till de uppgifter som 

lämnats har endast blivit hanterade av författarna till föreliggande studie, samt handledare. 

Information om att uppgifterna bevarats oåtkomligt för andra och att de kommer förstöras 

efter godkänd examination uppgavs även. Slutligen i missivbrevet togs det upp att det 

insamlade materialet enbart kommer att användas i syftet för examensarbetet och 

sammanfattas till ett resultat. Det stod även med att slutrapporten kommer att sedan tänkbart 

bli offentlig. Denna information och tillvägagångssätt utgör nyttjandekravet. 

 

Artikel och litteraturinhämtning 

I föreliggande studie har noggrann granskning av relevant litteratur gjorts i linje med studiens 

syfte. Detta ökar chansen för föreliggande studies trovärdighet inom forskningsämnet barn 

och unga som lever eller har levt med VNR (Bryman, 2011). Den tidigare forskningen som 

använts har satts i förhållande till studiens syfte och endast inte enbart redovisats. Vi fann det 

svårt att finna relevant forskning kring skolors arbete med elever som lever eller levt med 

VNR och därav valt att basera föreliggande studie på arbetet med barn och unga som lever 

eller levt med VNR på ett mer övergripande plan. Vid artikel- och litteraturinhämtning kring 

samverkan mellan skola och socialtjänst hittades desto fler studier. Artikel och 

litteratursökningen har skett på egen hand genom att vi sökt efter både internationella och 

nationella artiklar genom databaserna DIVA, Google Scholar, Sociology Source Ultimate, 

PsycINFO samt PsycARTICLES, eBook Academic Collection (EBSCOhost). När vi skulle 

finna relevant tidigare forskning kring barn och unga som lever eller har levt med VNR, samt 

samverkan mellan skola och socialtjänst har vi använt oss av sökorden samverkan och 

elevhälsan, skola och samverkan, socialtjänst och skola, (domestic violence and children) 

AND “school”, *våld i nära relation* OR “barn”, *domestic violence* OR *school* OR 

*children* samt *support* OR *children* OR *domestic violence*. Utöver dessa sökord 

söktes även forskning gjord av Åsa Källström Cater. Utifrån de ovannämnda sökorden gavs 
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det 3 210 980 träffar där 50 stycken ansågs enligt studiernas titel möjligen kunna vara 

relevant för föreliggande studies syfte. Genom att vidare läst 35 stycken studiers abstrakt i de 

utvalda tidigare studierna gjordes ett urval om de ansågs relevanta för föreliggande studie 

eller inte. Här gjordes bedömningen att 21 stycken studier var av relevans och som kom att 

sedan användas i föreliggande studie.  

 

Källkritik 

När sökning efter relevant tidigare forskning och litteratur påbörjades, förhåll vi oss kritiska i 

våra val kring vilken litteratur som ansågs vara passande samt vad studien skulle byggas på. 

Genom att ha varit källkritiska visas en medvetenhet kring användandet av andras tidigare 

forskning (Bryman, 2011). Under inhämtning av tidigare forskning har det förts diskussioner 

kring forskningens relevans för denna studie, tidsaspekten (är forskningen för gammal?) och 

att forskningen varit vetenskapligt granskad. Att finna relevans i de tidigare studier och 

forskning som hittats visade sig vara till hög grad komplicerat. Detta genom att mycket av 

den forskningen vi fann delvis fokuserade på ett barnperspektiv som föreliggande studie har 

exkluderat och även genom de sökord som använts fann relativt marginell forskning kring 

skolors arbete med barn och unga som lever eller levt med VNR. För varje redovisad källa 

har vi förhållit oss kritiskt till vad som sagts och valt att välja ut relevant information från den 

använda forskningen i förhållande till studiens syfte. Irrelevant information har sållats bort 

för denna studie, såsom litteratur som berört skolors samverkan med polis, BUP och så 

vidare. Detta på grund av att det inte ses vara i linje med studiens syfte och frågeställningar. 

 

Resultat och analys 

 

Följande avsnitt kommer presenteras utifrån resultatet av föreliggande studie. Först 

presenteras kategorin elevhälsoteamets arbete från upptäck till delaktighetsfrämjande 

stödinsatser där underkategorierna (1) upptäcka barn och unga som lever eller har levt med 

våld i nära relationer, (2) att bemöta barn och unga som utsatts för föräldrars våld gentemot 

varandra utifrån ett delaktighetsskapande förhållningssätt, (3) stödinsatser kring elever som 

lever eller har levt i våld i nära relationer, och (4) hindrande och främjande faktorer, samt 

utvecklingsmöjligheter i det delaktighetsfrämjande arbetet med elever som lever eller har levt 

med våld i nära relationer presenteras djupare. Därefter kommer nästa kategori samverkan 
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kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer presenteras, där 

underkategorierna (1) intern samverkan inom elevhälsoteamet, (2) extern samverkan med 

socialtjänsten och (3) hindrande och främjande faktorer, samt utvecklingsmöjligheter i 

samverkan med elever som lever eller har levt med våld i nära relationer, likaså presenteras 

djupare. Informanterna har avidentifierats och kommer benämnas i följande citat som 

redovisas med ”Informant 1”, ”Informant 2” och så vidare.  

 

Elevhälsoteamens arbete från upptäckt till delaktighetsfrämjande stödinsatser 

 

Upptäcka barn och unga som lever eller har levt med våld i nära relationer 

Resultaten visar entydigt att det är svårt att upptäcka barn och unga som lever i hem där våld i 

nära relationer sker. Detta på grund av att de har olika uttryckssätt för att visa att de mår 

dåligt. Det finns sannolikt ett stort mörkertal av barn och unga som upplever denna form av 

våld, vilket också kan vara en familjeangelägenhet där barnen inte vill göra ett övertramp mot 

deras föräldrar genom att berätta familjens hemlighet. Vilket kan bero på lojalitet mot sina 

föräldrar och därav inte talar om sin hemsituation, vilket vidare utmynnar sig i att 

elevhälsoteamet har generellt lite information om hur eleven har det i sin hemmiljö. Detta kan 

illustreras med följande citat:  

 

”… barn har ju också ett, otroligt lojala och dom, det är dom ju mot sina föräldrar, så 

nånstans tycker och mår dom inte bra i hur dom gjort ett form av övertramp om dom berättar 

familjens hemlighet.” (Informant 1) 

 

Tidigare forskning har visat på att barn vill och behöver tala om våldet men att våldet ofta 

anses vara tabubelagt för många och att barn och unga upplever en rädsla av att tala om det. 

Om de yttrar sig om sin hemsituation finns en rädsla över vad den våldsutövande föräldern 

skall göra om detta kommer ut i det öppna. Genom att detta kan ses som en familjehemlighet 

blir arbetet kring barn och unga som lever eller har levt med VNR komplicerat. Dessa elever 

kommer oftast inte på eget initiativ och berättar för skolpersonalen om sin hemsituation. När 

informationsbrist föreligger kring elevers hemsituation får skolpersonal arbeta utefter sin 

magkänsla eller skaffa information på annat vis, såsom genom andra elever (Källström Cater 

& Helander, 2014; Hydén och Johansson, 2014). Utifrån resultatet i föreliggande studie kan 

det konstateras att likaså som den ovannämnda tidigare forskningen anses föräldrarnas våld 
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gentemot varandra som en familjehemlighet och att skolan har generellt lite information om 

elevers hemsituation då de inte talar om det, vilket därigenom kan tänkas grundas på den 

lojalitetskonflikt som den tidigare forskningen berör. Barn och unga förstår dock att om en 

förändring skall kunna åstadkommas måste de våga prata om våldet (Källström Cater & 

Helander; 2014 McGee, 2000).  

Resultatet i föreliggande studie och den tidigare forskningen (Källström Cater & Helander, 

2014; Hydén & Johansson, 2014) har visat på barn och unga som lever eller levt med VNR 

sällan talar om sin hemsituation på eget initiativ. Professioner inom skolan får då i arbetet 

med upptäckandet av de elever som lever eller har levt med VNR leta efter tecken och gå på 

sin magkänsla av att något inte står rätt till hemma, vilket således kan indikera på brist på 

information. Barnet eller den unge bär på viktig information som kan förändra hens 

livssituation om tillgång ges för andra att ta del av den. Med hjälp av Molins begreppsfigur 

över olika delaktighetsformer (2004) kan det således ses som att barnet eller den unge besitter 

en form av passiv makt och kan utöva detta genom informationsutbyte. Vid interaktion med 

professioner från elevhälsoteamen kan eleven tala om sin situation och möjlighet ges att 

elevhälsoteamen inkluderas och blir delaktiga i arbetet mot förbättrade levnadsvillkor för 

eleven. Här kan det vidare tänkas att elevhälsoteamen i sin tur kan utbyta viktig information i 

form av råd och stöd till eleven som kan främja hens delaktighet i arbetet mot bättre skolgång 

och levnadsvillkor. 

 

Elevhälsoteamen har generellt lite information om elevers hemsituation som nämnts ovan, 

men uttryck ges för att alla elever är individer och varje situation i sig är unik och att barn 

och unga reagerar på olika sätt på föräldrarnas våld mot varandra. Därför krävs det av 

elevhälsoteamen att inta ett arbetssätt där det fokuseras på att identifiera enskilda barn och 

unga med ett normbrytande beteende.  

 

”Hur elever reagerar på våld i nära relationer är väl väldigt olika. Många reagerar på något 

sätt och då kan det vara att avvika från normen…” (Informant 4) 

 

Att eleverna ges tillgång att möta elevhälsoteamen och dess individanpassade och 

delaktighetsfrämjande arbetssätt som resultatet i föreliggande studie visar kan det vidare ses 

utifrån Molin och hans begreppsfigur (2004) hur elevhälsoteamen intar olika grader av 

engagemang. Detta genom att se till den enskildes beteende och behov utifrån hens kontext. 
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Det kan tänkas att om elevhälsoteamen inte intar detta arbetssätt att finna de individuella 

normbrytande beteenden som elever kan uppvisa, utgörs inte ett lika stort engagemang i 

upptäckandet, men även vidare stöd och hjälp för att förändra barnet eller den unges 

livssituation. 

 

Det framträder skillnader i elevhälsoteamens arbetssätt beroende på vilken 

professionstillhörighet man besitter. Specialpedagoger intar ett tydligare fokus mot 

skolprestationer medan övriga professioner såsom kuratorer och skolsköterskor ser i högre 

utsträckning till elevernas välmående. När elever far illa på olika sätt har de svårt att 

tillgodogöra sig undervisningen i skolan och kan därför tendera att prestera sämre 

skolresultat. Detta genom att de visar sig omottagliga, tankspridda och är underpresterande. 

Detta exemplifieras genom följande citat: 

 

”Jag menar det här med att man är ofokuserad, man kan inte fokusera på lektioner, absolut, 

det är väl ett tecken på att någonting inte är bra.” (Informant 3) 

 

Tillskillnad från det tidigare nämnda finns det en grupp som är mycket svårare att upptäcka, 

vilket har att göra med barn och unga som istället är överpresterande och riktar allt sitt fokus 

mot skolan genom att nå höga resultat för att således få bekräftelse och erkännande att de har 

ett värde och är dugliga. Detta illustreras följande;  

 

”De är de som överpresterar som är svårast.” (Informant 1) 

 

Samtliga informanter konstaterar att de tidigare nämnda avvikande beteenden som en elev 

kan uppvisa inte med nödvändighet behöver betyda att de är utsatta för VNR, utan det är mer 

subjektiva tankar om vad de skulle kunna leta efter vid misstanke eller uppmärksammandet 

av elever som lever eller har levt under föräldrars våld gentemot varandra.  

 

” … för en del elever är ju skolan en andningspaus, det behöver ju inte betyda att man lever i 

en våldsam miljö men det kan vara en socialt orolig miljö…” (Informant 2) 

 

Utöver elevers skolprestationer kunde även informanterna se till elevers välmående genom 

uppvisande av olika normbrytande beteenden. Detta uttrycks individuellt och behöver 

nödvändigtvis inte betyda att eleverna lever eller har levt med VNR, men informanterna 
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kunde se tecken genom att eleven påvisar att de är utåtagerande, inåtvända, har en svag tillit, 

är deprimerade och socialt begränsande.  

 

Utifrån resultatet i föreliggande studie kan det konstateras att båda skolors elevhälsoteam 

intar ett arbetssätt där samtliga ser till den enskilde eleven och hens behov, men att det utgörs 

skillnader i vad man lägger fokus på vid uppmärksammande av normbrytande beteenden 

eleverna uppvisar som kan ge indikation på att en elev far illa i hemmet. Utifrån 

informanternas utsagor kan det ses skillnader beroende på yrkeskategorin, vilket även har 

uppmärksammats i Höögs (2014) studie kring elevhälsoteams samverkan, där det resoneras 

kring att man beroende på yrkeskategori har olika värderingsmönster man ser till, här ser 

vissa till kunskapsuppdraget, medan andra ser till elevens välbefinnande.   

 

Tidigare forskning på området kring barn och unga som lever eller levt med VNR har påtalat 

att dessa barn och unga uppvisar olika konsekvenser av föräldrars våld gentemot varandra. 

Jämfört med elever som inte utsatts för VNR i hemmet kan de elever som lever med 

föräldrars våld gentemot varandra visa svårigheter med läsförmåga, tal-och språkkunskaper, 

samt generellt sätt underprestera och då inte nå sin fulla potential. De kan dock även 

uttryckas i motsatt riktning och i form av överprestation genom att fly in i skolans värld för 

att uppnå en känsla av värde och att våldet förblir deras familjehemlighet. Såväl som 

skolprestationer kan dessa barn och unga uppvisa sociala konsekvenser i form av aggression, 

sämre social kompetens och sociala relationer. (Holt, 2015; Radford, et al., 2011; Kitzmann 

et al, 2003; Osofsky, 2003; McGee, 2000). Vissa av de negativa konsekvenser dessa barn och 

unga kan uppvisa kan återspeglas i föreliggande studies resultat. Resultatet har visat att 

föreliggande studies informanter kan indikera normbrytande beteenden som konsekvenser av 

föräldrarnas våld gentemot varandra och att det kan uppmärksammas både inom 

skolprestationer och i andra sociala sammanhang.  

 

I ett delaktighetsfrämjande arbetssätt vid upptäckandet av elever som lever eller har levt med 

VNR bör det innefattas att man ser dessa normbrytande beteenden i olika sammanhang. De 

tecken som föreliggande studies resultat påvisar som rör både skolprestationer och övriga 

beteenden kan upptäckas genom elevhälsoteamens interaktion med eleven. Då både 

professionerna inom elevhälsoteamen och eleverna ingår i ett gemensamt socialt 

sammanhang kan elevens handlingar synliggöras mer eller mindre tydligt. Genom att ingå i 

en formell tillhörighet och skapa interaktion sett utifrån Molins begreppsfigur (2004) kan 
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uppmärksammandet av våldet ge elevhälsoteamet möjlighet att arbeta delaktighetsfrämjande 

med stöd- och hjälpinsatser för den enskilde eleven. Här bör då således eleven inkluderas och 

hens egen autonomi beaktas om hen vill ta del av skolans elevhälsoteams stöd och hjälp eller 

inte. 

 

Sammanfattningsvis har det visats att det finns en komplexitet i att upptäcka barn och unga 

som lever med våld i nära relationer inom skolan. Därav har samtliga informanter utgått från 

sina subjektiva tankar om vad som tänkbart skulle kunna vara tecken att vara uppmärksam på. 

Resultatet i föreliggande studie visar att beroende på profession ses det till olika tecken när 

det kommer till VNR, där vissa ser till skolprestationen och andra till välmående, men allt 

utgår från den enskilda individen. Delaktigheten i barnets situation kan således omfattas till 

stor del av delaktighetsformen interaktion, men även elevens egenmakt och autonomi över 

sin situation.  

 

Att bemöta barn och unga som utsatts för våld i nära relationer utifrån ett 

delaktighetsskapande förhållningssätt 

Elevhälsoteamen visar på vikten av ett gott bemötande mot elever som lever med VNR, där 

samtliga informanter anser att ett gott bemötande skall grunda sig på att möta elever med 

respektfullhet, vänlighet, visa förståelse, möjlighet för elever att knyta an, samt att se alla och 

utgå från den enskilde individen. Detta tordes leda till att eleven möjliggörs att uppleva en 

känsla av trygghet, tillit och värde.  

 

”… bemötande av och det handlar ju av barn inte mår bra helt enkelt, förståelse, betydelsen 

av bemötande och förståelse, det tror jag säkert att man skulle kunna utveckla…” (Informant 

3) 

 

Flertal tidigare studier har visat att barn och unga med social och psykologisk problematik 

bör möta vuxna som inger en respons som syftar till att hjälpa och stödja, samt som anpassar 

både sitt bemötande och vidare arbete utefter den enskilde individen och hens problematik. 

Här bör således skolor inte antas att endast se till ett utbildningsmål utan även till elevers 

sociala sammanhang. Vidare menar dessa tidigare studier på att genom ett gott bemötande 

kan tillitsfulla relationer skapas mellan eleven och skolors professioner, både för stunden men 

även långsiktigt. (Broberg m.fl, 2011; Källström Cater & Helander 2014; Münger & 
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Markström, 2019; Hydén & Johansson, 2014; Sorbring & Bolin, 2016). Genom bemötandet 

som beskrivs av både informanterna i föreliggande studie, men också av den forskningen som 

nämnts ovan ökar chansen för föreliggande studies skolors elevhälsoteam att skapa tillitsfulla 

relationer som kan tänkas hålla i längden och därigenom få de elever som lever med VNR att 

våga tala om sin situation och åstadkomma en förändring i deras komplexa sammanhang.  

 

Föreliggande studies informanter belyser vikten av ett gott bemötande och förhållningssätt 

gentemot den enskilde eleven och därigenom erbjuds delaktighet. Då Molins begreppsfigur 

över olika delaktighetsformer (2004) visar att interaktion med andra bör genomsyras av ett 

givande och tagande från samtliga parter, anses det att elevhälsoteam inom skolan bör inta ett 

gott bemötande för att delvis bjuda in, men också att elever själva ges möjlighet att bjuda in 

sig själva till tillhörigheten och skapa ömsesidiga relationer. Vidare kan detta givande och 

tagande i interaktionen mellan elevhälsoteamet och elever innefatta förståelse för varandra så 

att möjlighet för tillitsfulla relationer kan skapas och därigenom en känsla av att vara 

accepterad i sammanhanget, vilket Molins begreppsfigur (2004) har benämnt som informell 

tillhörighet.  

 

Resultatet som redovisats kan sammanfattningsvis visa att skolornas elevhälsoteam anser 

vikten av ett gott bemötande och förhållningssätt i mötet med elever som lever eller har levt 

med VNR, där de alltid utgår den enskilda individen. Genom det goda förhållningssättet som 

redovisats kan möjlighet för delaktighet skapas genom interaktion som vidare ger möjlighet 

till tillitsfulla och ömsesidiga relationer.  

 

Stödinsatser kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer 

Resultatet visar entydigt att det inte finns några specifika insatser på vardera skola för barn 

och unga som lever eller har levt med VNR. Samtliga informanter hänvisade endast till 

kuratorsamtal i arbetet med elever som lever eller har levt med VNR, men menade att detta 

inte endast var en specifikt riktad insats för denna målgrupp.  

 

” … men det jag tänker att man skulle kunna erbjuda en elev i en sådan här situation handlar 

ju kanske om kuratorsamtal i skolans regi då.” (Informant 4) 
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Samtal kunde delvis ske enskilt med eleven, men också med elevens familj. Svaren utifrån 

informanterna skiljde sig emellan om de skulle inkludera och göra familjen delaktiga i sitt 

delaktighetsfrämjande arbete. En utav informanterna uttryckte att hen inte har skyldighet att 

inkludera familjen: 

 

”… finns våld i hemmet så är det inte så att jag ringer upp dem och förklarar. Utan då är det 

ett samtal med eleven, som vet om det.” (Informant 1) 

 

Medan en annan informant uttryckte; 

 

”… jobbar vi med lite mer omfattande eller varaktiga insatser kring eleven, så är det ju 

viktigt att kommunicera det med vårdnadshavare” (Informant 4) 

 

Källström Cater & Helander (2014) har påvisat att barn och unga som far illa behöver och vill 

tala om våldet som sker i hemmet för att en förändring i deras komplexa situation skall kunna 

ske, där samtal visat sig vara en fruktbar och meningsfull stödinsats för barn och unga som 

lever med föräldrars våld gentemot varandra. Vidare menar Källström Cater & Helander att 

få verbalt uttrycka sina erfarenheter om föräldrarnas våld mot varandra har visats ge 

möjlighet att minska våldets negativa konsekvenser för barnen och ungdomarna. Likaså som 

den tidigare forskning som nämnts ovan, kan man i föreliggande studies resultat se att samtal 

således verkar vara en tänkbar och fruktbar delaktighetsfrämjande stödinsats för elever inom 

skolan som lever eller har levt med våld i nära relationer. Bolin och Sorbring (2017) menar 

på att om skolor erbjuder stödinsatser för socialt utsatta barn och ungdomar kan 

förutsättningar skapas för att förbättra deras levnadsvillkor, vilket i föreliggande studies 

delaktighetsfrämjande elevhälsoarbete bör innefatta.  

 

Föreliggande studies samtliga informanter utgav samtal som en subjektiv och tänkbar insats i 

det delaktighetsfrämjande arbetet med elever som lever eller har levt med VNR. Här erbjuds 

delaktighet i form av en ömsesidig relation utifrån elevens sammanhang, vilket skall 

återspegla interaktion för delaktighet, som kan återfinnas i Molins begreppsfigur över olika 

delaktighetsformer (2004). Vidare kan dessa samtal utifrån att se till ovannämnd 

begreppsfigur visa på ett engagemang från elevhälsoteamets sida kring att förbättra elevens 

situation, som i sin tur kan överföras till eleven att våga tala om föräldrarnas våld gentemot 
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varandra och engagera sig i att förändra sin egen situation. Detta genom att man ser 

engagemang till hur en person utför sin aktivitet i Molins begreppsfigur (2004).   

 

Trots att samtal enligt både tidigare forskning (Källström Cater & Helander, 2014) och 

resultatet i föreliggande studie verkar vara en fruktbar stödinsats för elever som lever eller har 

levt med föräldrars våld gentemot varandra kan vi genom informanternas utsagor för denna 

studie ställa oss kritiska till samtal som enbart en insats av god karaktär, då det således verkar 

finnas en komplexitet i frågan om föräldrars delaktighet vid samtalen. Källström Cater & 

Helander (2014) menar att föräldrar har rätt till insyn i barnets skolsituation, men genom 

detta kan elevens egen röst hämmas då föräldrar kan utöva kontroll eller elevens rädsla över 

att hamna i lojalitetskonflikt med föräldrarna. Detta skulle således kunna påverka 

elevhälsoteamets delaktighetsfrämjande arbetssätt då det kan ses som både eleverna och 

elevhälsoteamen utsätts för föräldrarnas maktutövande.  

 

Då resultatet i föreliggande studie har redovisat meningsskillnader och en komplexitet kring 

att göra föräldrar delaktiga vid samtal rörande elevens situation, kan samtalen innefatta 

svårigheter av elevhälsoteamens egna, samt elevernas delaktighet. Genom att elevers röster 

kan tänkas hämmas av föräldrars makt som tidigare forskning (Källström Cater & Helander, 

2014) påtalat och blir påverkade av detta vid samtal finns risken att barnet eller den unges 

autonomi minskas, vilket sett utifrån Molins begreppsfigur (2004) skall innefattas för att 

uppnå en känsla av delaktighet. Att kunna och ges möjlighet att göra självständiga val och 

bestämma över sin egen situation är en förutsättning inom den egna autonomin och 

delaktighet enligt denna begreppsfigur (2004).   

 

Utöver samtal som stödinsats har det i resultatet för denna studie endast framkommit 

subjektiva tankar kring vidare insatser som kan tänkas vara av stöd till elever som lever eller 

har levt med VNR. Dessa har dock utformats för samtliga elever på skolorna. Här gavs 

exempel på mobilförbud, elevassistenter i varje klass och ett likabehandlingsteam som utgörs 

av utvalda elever, samt att möjlighet finns att kunna arbeta med sociala berättelser i form av 

bilder, leksaker etc;  

 

”… som små barn då kan rita serier, sociala serier, sociala berättelser heter det. Och då kan 

man ju liksom hur en dag ser ut, och frukosten vad hände då, nån som skällde…”(Informant 

5) 
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Då att verbalt uttrycka sig kan vara svårt och blottande för barn och unga har insatser i form 

av lek utformats som ett alternativ till verbala samtal. Här erbjuds barn och unga öka sin 

känsla av inkludering och delaktighet, samt ges tillgång till en kreativ atmosfär (Källström 

Cater & Ekbom, 2014; Källström Cater & Helander, 2014; Hall, 2019). Dessa fruktbara 

stödinsatser skulle kunna liknas med föreliggande studies undersökta skolors sociala 

berättelser, som ger möjlighet för barnet eller den unge att berätta om sin situation genom 

annat än ord. Detta anses indikera på ett delaktighetsfrämjande arbetssätt då man utgår från 

den enskilde individens behov och inkluderar eleven och dess behov i skolans olika 

stödinsatsformer.  

 

Det har tidigare i föreliggande studies resultat redovisats att elevhälsoteamens arbete kring 

elever som lever med VNR genomsyras av ett engagemang över att förbättra elevers situation 

sett utifrån begreppsfiguren över olika delaktighetsformer (Molin, 2004). Detta kan även ses i 

arbetet kring att anpassa stöd när orden är svåra att få fram. I tidigare forskning har det 

diskuterats om olika alternativ till verbala stödinsatser, där lekaktiviteter är en fruktbar insats 

(Källström Cater & Ekbom, 2014; Källström Cater & Helander, 2014; Hall, 2019). 

Föreliggande studies resultat har inte visat på att sådana lekaktiviteter utförs i skolorna men 

vi har sett en liknelse till de sociala berättelserna som framkommit ur resultatet. Genom att 

utforma alternativ till de verbala stödinsatserna kan elevhälsoteamen då utifrån ovannämnd 

begreppsfigur (Molin, 2004) visa på ett stort engagemang kring att utforma lämpliga metoder 

och erbjuda individanpassad hjälp och stöd utifrån det enskilda behovet, vilket således tyder 

på ett delaktighetsfrämjande arbete.  

 

Samtliga insatser som nämnts ovan, likaså de subjektiva som de objektiva skall grunda sig på 

delaktighet enligt samtliga informanter. Om det varken gavs eller fanns delaktighet från 

elevernas sida blev insatserna svårarbetade. Eleverna skall enligt båda elevhälsoteamen känna 

begriplighet och meningsfullhet med de insatser som rör dem. Detta kan illustreras genom 

följande citat; 

 

”… det går ju inte att arbeta med insatserna om eleven inte är delaktiga, för då är det liksom 

döfött” (Informant 4) 
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Genom föreliggande studies resultat verkar det finnas en medvetenhet kring att elever bör 

vara delaktiga i elevhälsoteamens arbete kring stöd och hjälp angående detta fenomen. Då 

denna medvetenhet finns och om professionerna har kunskap kring vad delaktighet kan 

innefatta, såsom exempelvis Molins begreppsfigur över olika delaktighetsformer (2004), 

skulle deras delaktighetsfrämjande arbete kunna skapa delaktighet i sin helhet. Detta genom 

att man kan se till vad de olika formerna av delaktighet kan innefatta och därigenom arbeta 

utifrån det.  

 

Resultatet har sammanfattningsvis visat att skolornas elevhälsoteam i det stora hela utgår från 

subjektiva tankegångar kring insatser för elever som lever eller har levt med VNR, där varje 

insats skall grundas i delaktighet. Samtliga informanter fastställde att det inte fanns några 

specifika insatser i deras verksamhet för barn och unga som lever med VNR. Det 

delaktighetsfrämjande arbetet kan således här genomsyras och påverkas av engagemang, 

autonomi, interaktion och makt.  

 

Hindrande och främjande faktorer, samt utvecklingsmöjligheter i det 

delaktighetsfrämjande arbetet med elever som lever eller har levt med våld i nära 

relationer 

Det slås fast utifrån samtliga informanter att det finns både hindrande och främjande faktorer 

i arbetet med elever som lever eller har levt med våld i nära relationer. Båda skolornas 

elevhälsoteam ansåg sig ha kompetensbrist kring fenomenet vilket utgjorde ett hinder för dem 

i det delaktighetsfrämjande arbetet. Dels visste de inte vad de skulle titta efter och dels visste 

de inte vad de skulle fråga efter. För att få förutsättningar till delaktighetsfrämjande arbete 

kring elever som lever eller har levt med VNR menar informanter att möjlighet till utbildning 

krävs; 

 

”Jag tycker att man kan utbilda personalen mer, så dom ser, kompetensen, så dom lär sig 

känna igen signaler och allting sådant här och den här processen där vardag, där dem lär 

sig, där personalen kan se att det här, att den här vardagen som den här eleven har som hon 

tycker är vardag, tycker vi inte är normal…” (Informant 5) 

 

Forskning på området rörande barn och ungas konsekvenser som upplever föräldrars våld 

gentemot varandra har visat att det finns en okunskap kring destruktiva familjeförhållanden, 
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som en vidare komplexitet i arbetet med barn och unga som far illa. Vidare redovisar 

forskningen att skolpersonal gett uttryck för kompetensutveckling kring VNR och därav bör 

möjlighet till kunskapsutveckling erbjudas för att ett förbättringsarbete skall kunna ske. 

Genom att ges möjlighet att ta del av kunskap kring fenomenet och att det sedan hålls vid liv 

kan lämpliga stödinsatser utvecklas (Hydén & Johansson, 2014; Holt, 2015; Ekbom, 2014; 

Källström Cater & Ekbom, 2014).  Utifrån den tidigare forskningen som redovisats ovan kan 

det förstås vikten av kunskap kring detta fenomen i arbetet med barn och unga som lever med 

VNR och att inom skolan bör, som det uttrycks i föreliggande studies resultat, erbjuda 

professioner kompetensutveckling. Germundsson (2011) uttrycker att om olika aktörers 

professioner har kunskap kring VNR kan kunskapen spridas vidare till barn och unga, som 

kan vara av betydelse när de senare skapar egna nära relationer utanför den egna familjen, 

vilket kan återspeglas i föreliggande studies resultat som presenteras nedan.  

 

En av skolorna deltog i en utbildning om våld i nära relationer, vilket ansågs som utvecklande 

av delaktighetsfrämjande arbete. Utbildningen ledde till att skolpersonalen vidare kunde 

sprida kunskap kring VNR till eleverna. Skolan uppmärksammade efter utbildningen behovet 

av att utbilda elever om normativa förhållanden och har därefter infört utbildning till eleverna 

om detta. Samtliga informanter ansåg att utbildningen kan vara främjande för att nå ut till 

elever som lever eller har levt med VNR och leda till en förändring. Detta visas genom citatet 

nedan; 

 

” Genom det samtalet, hur kan ni som ungdomar bete er mot varandra i olika typer av 

relationer, så sätter vi också ribban i vad som är normalt i ett förhållande och 

förhoppningsvis kan dom se att förhållandet mellan mina föräldrar är inte normalt, det ska 

inte vara så, det ska inte behöva vara så.” (Informant 4) 

 

Genom att elevhälsoteamen har fått tagit del av utbildningar kring VNR som framgår av 

resultatet ges förutsättningar för ett delaktighetsfrämjande arbete i form av att elever möts av 

en vuxen som kan visa förståelse grundat på kompetens och skapa en ömsesidig relation. 

Utifrån begreppsfiguren över olika delaktighetsformer (Molin, 2004) skall interaktion 

omfattas av ömsesidighet, som i detta avseende skulle vidare kunna leda till elevernas 

subjektiva känsla av att bli accepterad i sitt sammanhang, som begreppsfiguren anser ingå 

inom den informella tillhörigheten. Efter utbildningen som elevhälsoteamen tagit del av som 

nämnts tidigare i föreliggande studies resultat har en av skolorna påbörjat att sprida denna 
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kunskap kring VNR vidare till eleverna. Utifrån Molins begreppsfigur över olika 

delaktighetsformer (2004) kan det ses att maktaspekten inom denna figur kan illustreras 

följande genom att eleverna får möjlighet till att ta del av kunskap och därigenom göras 

delaktiga. Genom att eleverna får ta del av denna kunskap kan de i sin tur dela med sig av 

kunskap kring fenomenet, både till elevhälsoteamet men även till andra elever, och där med 

bli medagerande inom maktaspekten. Att de olika delaktighetsformerna kolliderar, såsom 

makten och interaktionen med andra i detta avseende kan förutsättningar skapas för att arbeta 

tillsammans för en förbättring kring elever som lever eller har levt med VNR, samt det 

delaktighetsfrämjande arbetet.  

 

Det verkas således finnas hindrande som främjande faktorer i elevhälsoteamens 

delaktighetsfrämjande arbete och stöd kring elever som lever eller har levt med VNR. Utifrån 

resultatet anses möjlighet till utbildningar som mest främjande, medan kompetensbristen var 

det tydligaste hindret. Resultatet visade entydigt att dessa två påverkningsfaktorer var 

tänkbara utvecklingsområden för att skapa delaktighet. Delaktighet här har således innefattat 

en maktaspekt, formell– och informell tillhörighet och interaktion för det 

delaktighetsfrämjande arbetet.  

 

Samverkan kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer 

  

Intern samverkan inom elevhälsoteamet 

Samtliga informanter förklarade sitt eget elevhälsoteam som en sammansvetsad grupp med 

olika professioner som samverkar mot ett gemensamt mål – att eleven skall få en god 

skolgång. Genom att ingå i ett team av samorganiserade professioner ansåg sig båda skolors 

elevhälsoteam tillhöra en god grupp där de litar på varandra och varandras arbete. Samtliga 

ansåg sig genom att känna en acceptans och att de ingick i ett team lägga grunden för deras 

delaktighet i de gemensamma och varandras arbete. Det framkom enhetligt att 

professionernas autonomi i det enskilda arbetet inte ger en negativ påverkan för delaktighet i 

hög utsträckning. Att vara delaktig och gemensamt arbeta tillsammans ansåg sig 

informanterna kunna skapa förutsättningar för elever som lever eller har levt med VNR; 

 

”Vi diskuterar problembilden, vi identifierar någonting vi vill gå vidare med och kommer på 

lösningar tillsammans.” (Informant 4) 
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” Ingen kan göra allt men alla kan ju göra något, och det vi behöver göra är ju att peka i rätt 

riktning…” (Informant 4) 

 

Det har utifrån samtliga informanter visats sig entydigt att de anser sig själva ha ett bra och 

sammansvetsat elevhälsoteam där de litar på varandras professioner, dock uttrycker en 

informant i sin utsaga att det finns perspektivskillnader; 

 

”…det kanske finns någon som inte tycker att det är så allvarligt kanske och ser saker och 

ting annorlunda, men det brukar inte vara många, det kanske är en eller två som kanske är 

så, annars så funkar det jättebra.” (Informant 5) 

 

Att ha en tydlig gemensam målbild som samtliga professioner skall arbeta mot är något 

mycket önskvärt för en god samverkan. Det har dock visat sig inte alltid vara så enkelt. Då 

samverkansteam ofta innefattar olika professioner med olika värderingsaspekter och 

kulturskillnader kan det skapa konflikter sinsemellan professionerna menar både Höög (2014) 

och Hylander (2017) på i sina studier kring elevhälsoarbete, samt Germundsson (2011) i sin 

studie kring samverkan. I detta avseende som inryms i föreliggande studies resultat som 

nämnts ovan kan det ses som att det således inte verkar vara ett undantag. Föreliggande 

studies resultat visar att dessa olika värderingsmönster framkommer i samverkan när 

perspektivombyten sker, och att det kan utmynna sig olika.  

 

Utifrån resultatet i föreliggande studie redovisas det att professionerna inom elevhälsoteamet 

utgör goda grunder för att göra varandra delaktiga i både de gemensamma och 

professionernas eget arbete med elever som lever eller har levt med VNR. Endast en av 

informanterna hade en avvikande syn i detta avseende att de olika perspektiv som 

yrkeskategorierna präglas av kan påverka delaktigheten negativt.  Utifrån resultatet kan vi 

med hjälp av Molins begreppsfigur indikera på att delaktighetsformer såsom autonomi och 

formell- och informell tillhörighet verkar således finnas, vilket utgör ett 

delaktighersfrämjande arbete inom samverkan för barn och unga som lever med våld i nära 

relationer (Molin, 2004).   

 

Sammanfattningsvis visar resultatet sammantaget att den interna samverkan är av mycket god 

karaktär. Skolornas elevhälsoteams professioner ansåg sig ingå i ett bra socialt sammanhang 
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som genomsyras av stor tillit och delaktighet. Delaktigheten verkar således kunna uttryckas 

genom möjlighet till formell- och informell tillhörighet, interaktion och autonomi. Resultatet 

har visat på stor enhetlighet, där det endast framkom en avvikande utsaga utav mer negativ 

karaktär.  

 

Extern samverkan med socialtjänsten 

Det slås fast utifrån samtliga informanter att det sker samverkan mellan skola och socialtjänst 

i ärenden där barn och unga far illa på båda skolorna. Samverkan ansågs vara av god 

karaktär, med vissa undantag, som genomsyras av goda kontakter och att socialtjänsten har 

god kompentens, samt utför ett gott arbete kring barn och unga som lever med VNR. 

Samverkan på skolorna med socialtjänsten sker i form av telefonbaserade dialoger, 

gemensamma möten, samt att socialtjänsten kommer ut och vistas i skolorna.  

Vardera skolas elevhälsoteam ansåg sig ha möjlighet att ringa anonymt till 

socialtjänsten för stöttning och rådfrågning. Att ges möjlighet att rådgöra eller ha någon att 

”bolla” med är något många av informanterna beskrev som positivt och en viktig aspekt i 

samverkan med socialtjänsten vid elever som far illa i sin hemmiljö. Citatet nedan visar den 

positiva inställningen av rådfrågning i samverkan; 

 

”… man kan rådfråga avidentifierat som du säger, utan att säga någonting utan bara, det är 

väl ett jättestort stöd, att kunna göra det, att veta vad, är det här någonting…” (Informant 3) 

Att kunna ges möjlighet att rådgöra vid osäkerhet eller säkerställa likvärda bedömningar 

anser Hydén & Johansson (2014) såväl som Ek, Isaksson & Eriksson (2017) kan leda till en 

känsla av stöttning, samt risken för splittrade åtgärder minimeras. Att rådfrågningen anses 

vara av vikt och kan leda till stöttning kan även utläsas i citatet ovan och kan då vidare ses 

som något värdefullt i arbetet med barn och unga som lever eller har levt med VNR.  

 

Då samverkan kring arbetet med elever som lever eller har levt med VNR mellan 

elevhälsoteamet och socialtjänsten omfattas att de tillsammans skall arbeta för barnet eller 

den unges bästa har föreliggande studies resultat visat på att de bör få ta råd och stöd av 

varandra. Med hjälp av Molins begreppsfigur över olika delaktighetsformer (2004) kan vi i 

och med detta se till hur det skapar förutsättningar för delaktighet. Den passiva maktaspekten 

som vi kan återfinna i denna begreppsfigur innefattar delvis att få ta del av information, vilket 

kan återspeglas i att föreliggande studies elevhälsoteam ges möjlighet till råd och stöttning 

från socialtjänsten. Genom att elevhälsoteamen ingår i denna maktaspekt kan det vidare 
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skapa förutsättningar för att känna en acceptans i praktiken och en subjektiv känsla av att 

tillhöra något, i detta fall det gemensamma arbetet kring elever som lever eller har levt med 

föräldrars våld gentemot varandra. Detta skulle således kunna, om vi ser återigen till den 

ovannämnda begreppsfiguren, innebära att de upplever den informella tillhörigheten.  

 

Mer än hälften av informanterna ansåg att samverkan med socialtjänsten skedde mestadels 

genom organisatoriska möten. Det kunde innefatta enbart socialtjänsten, men även andra 

aktörer. I dessa möten låg fokus på att samtala kring vad vardera verksamhet kan göra för att 

eleven skall uppnå ett gott välmående, på ett läromässigt och socioemotionellt plan. En av 

skolorna har även personal från socialtjänsten som vistas på skolan några dagar i veckan. De 

informanter som talade om samverkansmöten och att ha personal från socialtjänsten i skolan 

ansåg det vara en bra väg till god samverkan. Vad som kan talas om i dessa möten med 

socialtjänsten kan illustreras genom citatet nedan; 

 

”… sitter faktiskt, tjänstemän från socialtjänsten med på de här möten och då diskuterar ju 

gemensamma elever. Ofta gäller ju det hemmasittare och då brukar vi prata lite om vad vi 

gör i skolan, vad vi ser dem ha behov av hemma.”(Informant 4) 

 

Tidigare forskning har konstaterat att i och med utveckling kring samverkansmöten mellan 

sociala aktörer har förändring skett kring bättre och tydligare kommunikation än tidigare, 

vilket har således lett till en ökad kunskap kring varandras verksamheter (Ek, Isaksson & 

Eriksson, 2017; Germundsson, 2011; Sorbring & Bolin, 2016). I föreliggande studies resultat 

kan vi utläsa att skolorna har utformat samverkansteam i form av samverkansmöten där man 

gör ett utbyte av information kring hur vardera verksamhet arbetar kring det gemensamma 

barnet eller ungdomen. Att skolorna har utformat dessa samverkansteam skulle kunna ses 

som Germundsson (2011) förklarar de multiprofessionella team inom socialt arbete, som en 

”dörr in” till varandras arbete och verksamheter. 

 

Vid misstanke av att ett barn eller ungdom far illa i hemmet skall en orosanmälan göras till 

socialtjänsten. Vid orosanmälningar kan resultatet visa på att det föreligger en frustration från 

flertalet informanter. De anser sig göra anmälningar om och om igen, utan att få någon 

information eller återkoppling. De menar på att det föreligger en makt hos socialtjänsten som 

kan påverka deras delaktighet i både samverkan och i elevens situation. Studiens informanter 

menar vidare att genom återkoppling kan en trygghet skapas och oron över barnet kan 
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minska. Samtliga informanter vill ges möjlighet att få del av mer information, vilket kan 

exemplifieras genom nedanstående citat; 

  

” … skolan är ändå en sådan stor del av barnets vardag och liv, så skolan behöver 

information att förhålla sig till. Skolan behöver inte veta detaljer, men skolan behöver veta 

att något pågår och gärna vilken typ av inriktning insatsen har…” (Informant 4) 

 

En av informanterna visade trots frustationen dock en förståelse över att socialtjänsten har 

sina regler och riktlinjer att följa och att skolan då inte alltid har möjlighet att ta del av 

information;  

 

” …jaja dom berättar det dom berättar för mig. Och det dom inte berättar för mig behöver 

dom väl antagligen inte. Och jag får fortsätta försöka göra så gott jag kan på det jag har och 

vet.” (Informant 1) 

 

Resultatet utifrån informanternas upplevelse av vag återkoppling kan likna Hydén och 

Johanssons (2014) resultat i sin studie, där deras deltagare uttryckte likaså som föreliggande 

studies informanter att det finns brist på återkoppling från socialtjänsten när de lämnat 

anmälan rörande barn och unga som far illa och önskar i större uträckning få ta del av 

information. Genom detta kan det konstateras att föreliggande studies informanter inte är 

ensamma kring sina erfarenheter av vaga återkopplingar.  

 

Om man ser till Molins begreppsfigur över olika delaktighetsformer (2004) behöver inte 

alltid makt återspeglas i delaktighetsbegreppet, men utifrån föreliggande studies resultat kring 

samverkan med socialtjänsten verkar det således föreligga att denna makt påverkar 

delaktigheten. Här har det visat sig att socialtjänsten besitter en maktposition vid anmälningar 

och återkopplingar genom avgörandet kring vilken grad de delger information rörande deras 

arbete gällande det gemensamma barnet eller ungdomen. Detta verkar således skapa en 

frustration hos informanterna i föreliggande studie. Utifrån detta kan det vidare ses till hur 

elevhälsoteamens känsla av att tillhöra det gemensamma sammanhanget påverkas, vilket kan 

i detta avseende kan benämnas som den informella tillhörigheten sett utifrån Molins 

begreppsfigur (2004). Trots frustrationen som nämnts av föreliggande studies informanter 

kan vi vidare med hjälp av begreppsfiguren (Molin, 2004) se till hur elevhälsoteamen visar 

ett tydligt engagemang. Detta genom att de fortsätter anmäla och strävar efter att få ta del av 
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information vid återkopplingarna från socialtjänsten kring de gemensamma barnen eller 

ungdomarna, och därigenom arbeta mot delaktighet i samverkan med socialtjänsten.  

 

Av resultatet kan vi påvisa att elevhälsoteamet således verkar se sin samverkan med 

socialtjänsten av både god och mindre god karaktär. Samtliga professioner från 

elevhälsoteamet såg att det fanns goda samverkansinsatser i form av råd och stöttning samt 

samverkansteam. Motstridigt visade det sig dock finnas negativa aspekter i samverkan som 

påverkar elevhälsoteamens delaktighet, där brist på information och återkopplingar skapade 

frustration mot socialtjänsten. Delaktigheten verkar följaktligen kunna innefatta formell – och 

informell tillhörighet, makt, interaktion och engagemang i samverkan med socialtjänsten. 

 

Hindrande och främjande faktorer, samt utvecklingsmöjligheter i samverkan med 

elever som lever eller har levt med våld i nära relationer 

Utifrån resultatet kan det påtalas att den interna samverkan och elevhälsoteamet i sig är en 

främjande faktor för elever som lever eller levt med VNR och det delaktighetsfrämjande 

arbetet av samtliga informanter. Elevhälsoteamet genomsyras av tillitsfulla relationer och ett 

tillitsfullt arbete. Citatet nedan visar på en av alla likartade syner på det egna 

elevhälsoteamet; 

 

”Jag tycker att vårt elevhälsoteam funkar väldigt bra, vi har en jättehög tillit till varandra 

och varandras professioners, kompetenser...” (Informant 4) 

 

Det framkom en avvikande syn på det egna elevhälsoteamet utifrån en informant. Trots det 

fanns en generellt god syn på den interna samverkan ansåg informanten att det gemensamma 

arbetet kan påverkas av olika värderingsgrunder, vilket kan skapa hinder för samverkan. Att 

ha olika syner på allvaret kan vidare påverka arbetet med eleven menade informanten. Vidare 

menade samma informant att diskussion brukar lösa dessa konflikter, men att det inte alltid 

löser allt och att det finns skiljaktigheter kvar;  

 

”… förklara situationen så brukar det bli en helt annan syn på saker och ting, men det kanske 

finns en eller två som inte tycker lika…” (Informant 1) 
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Genom resultatet i föreliggande studie låter elevhälsoteamens interna samverkan vara av 

mycket god karaktär, då det endast fanns en avvikande utsaga, som således inte verkade ha så 

stor negativ påverkan kring elevhälsoteamets interna samverkan i sin helhet. Resultatet i 

föreliggande studie bör dock inte förutsätta att den interna samverkan alltid är av god 

karaktär. Om vi istället ser till Hylanders (2011) studie kring den multiprofessionella 

samverkan och Höögs (2014) studie kring samverkan inom elevhälsoteam har det visat sig 

finnas en komplexitet i form av de olika yrkeskategoriernas olika perspektiv och 

värderingsgrunder som kan leda till konflikter sinsemellan professionerna. Utifrån 

föreliggande studies resultat och Hylanders (2011), samt Höögs (2014) studie kan 

perspektivombytena inom samverkan både ses som främjande och hindrande i 

samverkansprocessen kring arbetet med de gemensamma barnen och ungdomarna.  

 

Utifrån föreliggande studies informants avvikande utsaga kring den goda samverkan inom 

elevhälsoteamen kan det som nämnts ovan anses att det således verkar finnas hinder inom 

den interna samverkan kring det delaktighetsfrämjande arbetet. Det har utifrån tidigare 

forskning redovisats att professioner inom dessa samverkansteam kan utgöra 

perspektivombyte mellan de olika yrkeskategorierna, vilket kan skapa konflikter (Hylander, 

2011; Höög, 2014). Vi kan här genom att se till begreppsfiguren över olika 

delaktighetsformer (Molin, 2004) se att föreliggande studies informanter ingår i en objektiv 

känsla av formell tillhörighet, men att den subjektiva känslan av att tillhöra sammanhanget 

blir påverkat, då de inte alltid accepteras. Detta kan med hjälp av begreppsfiguren förklaras 

som den informella tillhörigheten (Molin, 2004).  

 

Elevhälsoteamen i denna studie ses som sammansvetsade, samt uppvisar att det genomsyras 

av tillitsfulla relationer och en gemensam syn på det egna teamet. Det utgjordes skillnader i 

informanternas svar angående om samverkan med socialtjänsten kring elever som lever eller 

har levt med VNR var av lika god karaktär eller inte. Vissa av informanterna såg sig ha en 

god relation till socialtjänsten i samverkan, medan andra såg mer till de hinder samverkan 

med socialtjänsten omfattar.  

 

Främjande faktorer består till största del av socialtjänstens råd och stöttning, medan 

hindrande innefattar socialtjänstens sekretess gentemot skolan, informationsbrist, olika 

regelverk och personbundna kontakter kring arbetet med dessa elever. En informant ansåg att 
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vissa drar sekretesslinjen för strängt och hens delaktighet påverkas negativt, då genom att 

socialtjänsten besitter en makt.  

 

Likaså som vi kan utifrån föreliggande studies resultat konstatera att lagar, sekretess och vag 

återkoppling är ett hinder i samverkan med socialtjänsten, har samstämmig forskning visat att 

lagar och sekretess som styr socialtjänstens verksamhet, samt den vaga återkoppling upplevas 

ofta som negativ och hindrande i samverkan kring barn och unga som far illa (Ek, Isaksson & 

Eriksson, 2017; Höög, 2014; Germundsson, 2011; Hydén & Johansson, 2014).  

 

I resultatet av föreliggande studie kan det utläsas att elevhälsoteamen trots de regelverk och 

riktlinjer socialtjänsten omfattas av kan det skilja sig beroende på vem man får kontakt med 

och därigenom till vilken grad man får ta del av information. Delaktighetsformen ”autonomi” 

i Molins begreppsfigur innefattas av att individen skall kunna göra självständiga val (Molins, 

2004) vilket i detta avseende angående information vid återkopplingar skulle kunna innebära 

hur de ser till sitt handlingsutrymme. Här antas det att elevhälsoteamens delaktighet således 

påverkas beroende vem de får kontakt med och vidare kan påverka det delaktighetsfrämjande 

arbetet med elever genom brist på information angående vad som sker kring eleven efter 

anmälan.  

 

Elevhälsoteamen såg sig finna flera utvecklingsområden kring samverkan vid elever som 

lever med VNR. Det framhölls att samtliga informanter ville komma socialtjänsten närmare 

och skapa vidare och godare relationer med dess professioner. Mer konkret sätt anser 

informanterna i denna studie att professioner från båda aktörer bör träffas utöver möten för att 

ges möjlighet till goda och tillitsfulla relationer.  

 

”…  det är liksom under kaffet skapar man de här förtroendefulla relationerna. Vi behöver 

träffas när det inte är go time…” (Informant 4) 

 

Studiens informanter verkar inte vara ensamma om önskan att komma socialtjänsten och dess 

professioner närmare. Denna strävan kan även återfinnas bland deltagarna i Hydén och 

Johanssons (2014) studie där de ser till att samverkan bör omfattas av tillitsfulla relationer, 

samt att de vill skapa ytterligare goda relationer till socialtjänsten. Genom dessa relationer 

skulle således samverkan och det delaktighetsfrämjande arbetet utmynna sig gott.  
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Resultatet utifrån föreliggande studie och den tidigare forskning som beskrivits kring 

samverkan mellan socialtjänst och skola har visat att samverkan bör innefatta nära och 

tillitsfulla relationer och att det möjliggörs för detta genom att exempelvis mötas när det inte 

är ”go time”, som uttrycks i föreliggande studies resultat. Här bör det således ligga ett 

engagemang i vardera verksamhet för att detta skall möjliggöras och genom att se till 

engagemang som en delaktighetsform som Molin (2004) gör i sin begreppsfigur kan man 

anta att förutsättningar för samtliga parter kan utforma ett delaktighersfrämjande arbetssätt.  

 

Utifrån samtliga informanter kan resultatet konstatera att det råder delade meningar om 

samverkan är en hindrande eller främjande faktor i arbetet kring elever som lever eller har 

levt med våld i nära relationer. Inom den interna samverkan framkom det mer omfattande 

främjande än hindrande faktorer, då endast en informant uttryckte en hindrande aspekt. 

Tillskillnad från den interna samverkan har resultatet inte visat en lika enhetlig syn på god 

samverkan på ett externt plan, där det finns flertal hindrande faktorer. Resultatet redovisar en 

samsyn på att samverkan relationellt med socialtjänsten bör utvecklas. Delaktighet inom 

samverkan har visat sig påverkas av de olika främjande och hindrande faktorerna. Här har 

samtliga delaktighetsformer berörts. Att arbeta med dessa hinder och främjande faktorer i 

förhållande till de olika faktorerna inom Molins begreppsfigur (2004) skulle kunna skapa 

delaktighet i sin helhet i samverkan mellan skola och socialtjänst.   

 

Diskussion 

 

Föreliggande studie har syftat till att undersöka hur grundskolors elevhälsoteam arbetar med 

elever som har upplevt eller upplever våld i nära relationer, med fokus på 

delaktighetsfrämjande stödinsatser och samverkan – internt och externt. Utifrån de 

frågeställningar som ställts i förhållande till studiens syfte kommer det centrala utifrån 

studiens resultat kort sammanfattas nedan. 

 

Elevhälsoteamens delaktighetsfrämjande arbete med stödinsatser till barn och 

unga som lever eller har levt med våld i nära relationer 

Resultatet utifrån frågeställningen ”Hur arbetar elevhälsoteamet med delaktighetsfrämjande 

stödinsatser för barn och unga som levt eller lever med våld i nära relationer?” har visat att 
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det inte finns några specifika insatser för elever som lever eller har levt med våld i nära 

relationer i vardera skola. Resultatet har endast redovisat informanternas subjektiva tankar 

om vad som kan tänkas vara fruktbara insatser kring dessa elever, där samtal var den mest 

omtalade. Tidigare studier har visat att samtal som insats inom socialt arbete, såsom skolan 

kan utgöra en viktig faktor i arbetet med att förbättra socialt utsatta barn och ungas liv och 

levnadsvillkor. Samtalen anses kunna skapa delaktighet, meningsfullhet och minska de 

negativa konsekvenserna av våldet (Bolin & Sorbring, 2017; Källström Cater & Ekbom, 

2014; Källström Cater & Helander, 2014). Resultatet visar vidare på att elevhälsoteamens 

arbete genomsyras till stor del av delaktighet, men att det bör ytterligare utvecklas. De olika 

delaktighetsfaktorerna kan spela in på olika sätt och skapa förutsättningar för delaktighet i sin 

helhet i elevhälsoteamens delaktighetsfrämjande arbete. 

 

Elevhälsoteamets samverkan kring barn och unga som lever eller har levt med 

våld i nära relationer på ett internt och externt plan 

Resultatet utifrån frågeställningen ”Hur sker samverkan kring barn och unga som levt eller 

lever med våld i nära relationer på ett internt och externt plan?” visade sig vara av både 

positiv och negativ karaktär. Inom den interna samverkan fanns entydighet på en god 

samverkan sinsemellan professionerna. Delaktighet och tillit genomsyrade det goda 

samarbetet kring elever som far illa, vilket är något som Hylander (2011) anser behövas för 

goa samverkan och ett främjande arbete med elever som far illa. Samverkan på ett externt 

plan visade inte ett lika entydigt resultat. Där fanns differenser kring om samarbetet med 

socialtjänsten var av gott eller mindre gott slag kring elever som lever eller levt med våld i 

nära relationer. Det förelåg goda utsagor i form av exempelvis goda relationer, men också 

negativa genom frustration. Att uppleva frustration kring samverkan med socialtjänst är något 

föreliggande studies informanter inte är ensamma om. I Hydén och Johanssons (2014) studie 

visar deras informanter på att de likaså som föreliggande studies informanter upplever 

frustration kring samverkan med socialtjänsten, som vid exempelvis återkopplingar efter 

anmälan. Resultatet i föreliggande studie visar slutligen på att samtliga informanter ansåg att 

det fanns utvecklingsmöjligheter när det kommer till delaktighet i varandras arbete kring barn 

och unga som lever eller har levt med VNR. Likaså som arbetet kring det 

delaktighetsfrämjande arbetssätt och stödinsatser kan de olika delaktighetsformerna 

illustreras i samverkan på ett internt och externt plan och utgöra en delaktighet i sin helhet.  
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Slutdiskussion 

Det kan antas att skolan är en god arena för att upptäcka och arbeta med barn och unga som 

far lever eller har levt med VNR. Det delaktighetsfrämjande arbetet bör innefatta både 

elevens, elevhälsoteamens professioner samt socialtjänstens professioners delaktighet för att 

skapa goda förutsättningar kring arbetet med elever som lever eller levt med föräldrars våld 

gentemot varandra. Därav krävs kompetens kring detta komplexa fenomen. Genom att 

elevhälsoteamen har kompetens kring hur man kan möta och arbeta med dessa elever kan 

man snabbare och mer effektivt anpassa ett stöd som bidrar till elevers välmående och en god 

skolgång. Här bör även goda grunder för en god samverkan föreligga. I föreliggande studie 

har både den interna och externa samverkan redovisats, dock har den externa samverkan 

behandlats mer. Detta på grund av att det framkom mer information kring den externa 

samverkan i intervjuerna, men även genom att vi fann marginell forskning kring intern 

samverkan inom elevhälsoteam. Det anses dock inte ha påverkat föreliggande studie negativt 

i hög utrsäckning i förhållandet till studiens andra frågeställning. Detta grundas på att det som 

framkommit i föreliggande studies resultat gett tillräcklig djup förståelse för att besvara 

frågeställningen och då vidare syftet. Kunskap, samverkan och att det finns stöd att erbjuda är 

omständigheter som behövs för det skall bli möjligt att nå fram till barn och unga som lever 

eller har levt med föräldrars våld gentemot varandra (Källström Cater & Ekbom, 2014). Trots 

detta har det visats genom föreliggande studie att det inte finns några specifika insatser inom 

skolan.  

 

Studien visar sammantaget på att skolan har goda förutsättningar i sitt arbete med elever som 

lever eller har levt med VNR men att det samtidigt behövs utvecklas på flertal områden 

såsom kompetens och inom samverkan. Frågan bör dock ställas, skall skolan arbeta och 

verkställa specifika delaktighetsfrämjande insatser för barn och unga som lever med VNR 

eller ”räcker” det med att endast se till den enskilde elevens behov? 

 

Implikationer för socialpedagogik och socialt arbete 

Våld i nära relationer anses i allmänhet som ett osynligt och komplicerat fenomen, där 

mörkertalet är stort (Brottsoffer jouren, u.å.), och inte minst sagt inom skolan där våldet blir 

elevens familjehemlighet. Då föreliggande studie delvis har uppmärksammat våldets 

komplexitet inom skolväsendet tordes studien kunna vara behjälplig för skolor, men även för 

andra aktörer inom socialt arbete. Studien kan således synliggöra och uppmärksamma att 
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upplevelsen av föräldrars våld gentemot varandra kan återspeglas överallt. Vidare kan studien 

möjligtvis bidra till ökad förståelse kring fenomenet, samt dess behov av samverkan. Därmed 

ges aktörer inom socialt arbete möjlighet att utforma ett samspel och ett gemensamt 

ansvarstagande för utveckling kring det fortsatta arbetet med barn och unga som lever med 

VNR. För att förändringsarbete möjligtvis skall kunna ske måste man börja våga se våldet 

och avdramatisera komplexiteten kring arbetet med VNR. Detta kan göras genom kompetens 

– och utbildningsutveckling till samtliga professionella som arbetar med barn och unga. 

Utifrån en socialpedagogisk anda kan vi genom föreliggande studies innehåll förstå hur 

våldet kan påverka en elevs livssituation i skolmiljön och därigenom komma fenomenet 

närmre. Genom att studien har utgått från delaktighet som kan ses som en av 

socialpedagogikens grundpelare kan professionella inom socialt arbete se till delaktighetens 

möjlighet att erbjuda att alla har rätt att inkluderas i samhällsgemenskapen i olika avseenden, 

exempelvis elevers rätt till individanpassade stödinsatser. Studien kan sammanfattningsvis 

motverka den negativa spiralen i att VNR är ett dolt och tabubelagt ämne att tala om genom 

att vi som författare till föreliggande studie möjligen öppnat upp ämnet och dess behov av 

utveckling. 

 

Fortsatt forskning kring elever som lever eller har levt med våld i nära relationer 

Ett av huvudresultaten för föreliggande studie är att det inte finns några specifika insatser 

inom skolorna studien utförts på för barn och unga som lever eller har levt med VNR. Under 

studiens gång har vi upplevt att det finns begränsad forskning kring hur skolor arbetar med 

VNR, och behövt basera resultatet och analysen till mer generellt stöd till barn och unga som 

lever eller levt med VNR eller skolors arbete kring elever som far illa. Detta lägger grund för 

önskan att man vidare specificerar forskning kring VNR i en skolkontext och gärna i en 

kvantitativ ansats, då omfattande forskning utgår från kvalitativa metoder. Genom att till 

skillnad från föreliggande studie bredda forskningen och generalisera kring frågan om 

specifika insatser för elever som lever med föräldrars våld gentemot varandra inom 

skolväsendet kan möjlighet ges att se om det finns andra skolor med specifika insatser. 

Frågan bör då således ställas om specifika insatser i skolan bör och behövs finnas? 

 

Till skillnad från den begränsade forskningen kring arbetet med VNR inom skolan, fanns det 

betydligt mer forskning kring samverkan mellan skola och socialtjänst. I föreliggande studie 

har det valts att inte inkludera socialtjänsten då vi utifrån eget intresse endast ville nå en 
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djupare förståelse och fokusera på elevhälsoteamens egna perspektiv på det egna arbetet med 

elever som lever eller har levt VNR. Det anses dock att för vidare forskning bör 

socialtjänstens perspektiv angående studiens syfte inkluderas och göras delaktiga. Detta för 

att kunna ge ytterligare perspektiv kring skolors arbete med barn och unga som lever eller har 

levt med VNR, som kan tänkas saknas i föreliggande studie. Genom inkludering av 

socialtjänsten kan jämförelse, motsägelser och liknelser utgöras, som kan tänkas ge en mer 

innehållsrik information i samverkan och dess utvecklingsmöjligheter. Det skulle möjligtvis 

kunna ge svar på frågan om skolan eller socialtjänsten skall ansvara för specifika stödinsatser 

för barn och unga som lever eller har levt med VNR. 
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Bilagor 

Bilaga 1-Intervjuguide 

Intervjuguide 

  

Yrkesbefattning: 

  

1.  Hur skulle du, kort och konkret, beskriva elevhälsan? 

2.     Beskriv lite kortfattat vad ditt uppdrag inom elevhälsan är. Vad är dina främsta 

arbetsuppgifter? Vad är målet med dem? 

3.     Vilka tidigare erfarenheter har du av att arbeta med elever i våld i nära relationer? 

4.     Hur kan du upptäcka elever som lever eller levt med våld i nära relationer? 

5.     Finns det specifika insatser för denna målgrupp? Och i så fall, kan du beskriva hur ni 

arbetar mer konkret med dessa stödinsatser för våldsutsatta barn och unga? 

6.     Hur arbetar ni med delaktighet i era stödinsatser? 

 -  med eleverna 

-       med familj 

-       med socialtjänst 

7.     Kan du beskriva hur samverkan mer konkret ser ut i dessa sammanhang, inom 

elevhälsoteamet samt med socialtjänst? 

8.     Hur ser du på din delaktighet med övrig personal i elevhälsoteamet och socialtjänsten i 

deras arbete kring våldsutsatta barn och unga? 

9.     Vad kan du se för hindrande respektive främjande faktorer i arbetet med drabbade barn och 

unga? 

10.  Vilka utvecklingsmöjligheter anser du finnas i skolans arbete med barn som exponeras för 

våld i nära relationer? 

-       vid stödinsatser 

-       vid samverkan inom elevhälsoteamet samt med socialtjänst 

 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej, vi heter Caroline Winge och Natalie Kind. Vi är två studenter som studerar det 

socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst i Trollhättan men studerar på distans via 

campus i Västervik. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete. Studiens syfte är att 

undersöka hur elevhälsoteam på grundskolor arbetar med elever som upplever eller har 

upplevt våld i nära relationer, med fokus på stödinsatser och samverkan både inom 

elevhälsoteamet men även externt med socialtjänst. Med bakgrund av detta kommer vi att 

genomföra enskilda intervjuer med grundskolors elevhälsoteam. Under intervjuerna kommer 

ljudinspelning att ske, med hjälp av en diktafon. 

  

Deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst. 

  

Det är endast vi studenter som utför undersökningen och vår handledare Anna Henriksen, 

anna.henriksen@hv.se, som har tillgång till det inspelade materialet och de transkriberade 

intervjuerna. Intervjuerna kommer att pågå cirka 45 minuter till en timma. Samtliga intervjuer 

kommer att transkriberas och materialet kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt, på 

sådant vis att det inte går att härleda till specifik intervjuperson som uttalat sig. I 

examensarbetet kommer det inte framgå vilken kommun eller skola som materialet insamlats 

från. 

  

Informationen som ni deltagare delger kommer endast att användas till detta examensarbete. 

Efter examensarbetet är godkänt kommer såväl det transkriberade intervjuerna som 

bandupptagningarna att förstöras. Efter godkänd examination kommer examensarbetet att 

vara tillgängligt för offentligheten. 

  

Om ni vill ta del av det färdiga arbetet efter godkänd examination eller har några andra frågor 

får ni gärna höra av er till oss. 

  

Kontaktuppgifter: 

Caroline Winge 07xxxxxxxx, caroline.winge@student.hv.se  

Natalie Kind 07xxxxxxxx, natalie.kind@student.hv.se 

Handledare Anna Henriksen 07xxxxxxxx, anna.henriksen@hv.se  

Med vänliga hälsningar Caroline och Natalie. 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Jag lämnar här med mitt samtycke att medverka i studien och att jag är medveten om vad det 

innebär. Jag har tagit del av information om studiens syfte. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt och att medverkan i studien kan avbrytas när som helst. Informationen 

jag delger kommer enbart presenteras i studiens resultat. Min medverkan kommer vara 

anonym, namn på individer och verksamheter kommer att avidentifieras så att min identitet 

inte går att avläsa. Jag har fått information om att endast författarna till denna studie och deras 

handledare har tillgång de uppgifter som lämnas och bevaras oåtkomligt för andra. De 

transkriberade intervjuerna samt bandupptagningarna kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt så obehöriga inte får åtkomst till de lämnade uppgifterna. Jag är 

medveten om att slutversionen av examensarbetet kommer bli offentligt. 

  

Ort och datum 

________________________________ 

Namnteckning informant 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 


