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Förord 
 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss att genomföra denna studie. Tack till alla pedagoger, rektorer 

och socialsekreterare för era ovärderliga erfarenheter och kunskaper. Vi vill också tacka 

personalen på Skeria biblioteket, Skellefteå stadsbibliotek och Ursvikens bibliotek för den 

hjälp ni gett oss. Ett särskilt tack riktar vi till vår handledare Robert Holmgren vid 

pedagogiska institutionen för den tydliga feedback och det stöd du gett oss under arbetets 

gång. Sist, men inte minst, tackar vi Martin Dyberg för det arbete han har lagt ner på att 

korrekturläsa vårt arbete. 

 
 
 
 
 

”Sanningen är den att du alltid vet vad som är det rätta att göra. 
 Det svåra är att göra det” 

 
General H. Norman Schwarzkopf 
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Kauppi, Elin & Susanne Lohman (2007) Tro, hopp och anmälan – pedagogers och rektorers 
syn på anmälningsplikten. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Vi har under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen insett att lärarrollen handlar om så 
mycket mer än att planera och genomföra lektioner. Många gånger finns en oro för barns 
sociala situation. Vår kunskap omkring lärarens skyldighet att anmäla till socialtjänsten när 
barn misstänks fara illa var, innan detta arbete, begränsad. I vår kvalitativa undersökning har 
vi vänt oss till pedagoger och rektorer verksamma inom Skellefteå kommun för att ta del av 
deras attityder och kunskaper om anmälningsplikten. I intervjuerna har vi också undersökt 
vilka rutiner som finns på skolorna kring anmälningsplikten och hur samarbete med 
socialtjänsten upplevs. Socialtjänsten är den instans som har det yttersta ansvaret över barn 
och ungas välmående, därför vände vi oss även till socialtjänsten i Skellefteå för att 
synliggöra deras uppfattning av samarbetet. Undersökningen visar att de flesta pedagogerna 
vill vara säkra på att barnet far illa innan de vänder sig till socialtjänsten. På skolorna finns det 
utarbetade rutiner för att pedagogerna ska få stöd när anmälan görs men att pedagogerna 
saknar utbildning om barn som far illa. Pedagogerna tar sällan chansen att rådfråga 
socialtjänsten om råd i enskilda fall. Undersökningen visar även att samarbetet mellan skolan 
och socialtjänsten kan förbättras. 
 
 
 
Ämnesord: Skola, Barn som far illa, Oro, Socialtjänsten   
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1. Inledning 
 
När det gäller relationer har läraren en mångfasetterad roll. Läraren skall upprätta goda 
relationer med elever, föräldrar, kollegor och skolledning. Klassrumsarbetet skall präglas av 
goda relationer mellan eleverna för att skolan skall utveckla kunskaper och lust att lära. I detta 
arbete måste läraren vara en förebild och en aktiv handledare. I dagens allt större elevgrupper 
gäller det att besitta förmågan att se varje elev och dess behov. Samtidigt måste svaren på 
problem som uppstår sökas i ett större sammanhang. Den kontext som omger eleverna i och 
utanför skolan har betydelse för samspelet och kunskapsinhämtningen. 
 
Vårt val av yrke bottnar i en önskan om att arbeta med och för barn. Det känns som en 
utmaning att jobba med barn och på så sätt vara med att forma framtiden. Våra egna minnen 
från skoltiden är mestadels ljusa. Vi har dock erfarenhet både från vår egen skolgång och 
genom vår praktik att så inte är fallet för alla elever. Vi kan tydligt se ett mönster av elever vi 
bär med oss i tanke och hjärta. Dessa har varit elever i svårigheter. Svårigheterna har varit 
dels av inlärningskaraktär, men framförallt av social karaktär. I mötet med andra pedagoger 
har vi märkt att de känner på samma sätt och att det är den del av jobbet som följer med hem. 
Det är en svår balansgång att distansera sig för sin egen skull och samtidigt engagera sig för 
elevernas bästa. Maj-Britt Drugli benämner dessa elever som barn vi bekymrar oss om. Här 
ifrågasätts om eleverna får den omvårdnad och det stöd de behöver.1 I mötet med barn i 
inlärningssvårigheter finns det olika beprövade metoder till hjälp för eleverna. I dessa fall kan 
föräldrarna många gånger användas som hjälp och stöd för att tillsammans underlätta för 
eleven. Vi vill på intet sätt förringa dessa problem, men de är relativt lätta att upptäcka och 
handskas med, då detta ses som ett av pedagogens huvudsakliga arbete. Däremot är problem 
av social karaktär mer tabubelagt och därmed svårare att både upptäcka och hantera. I mötet 
med andra människor kan syftet att bry sig om uppfattas som att man istället lägger sig i. 
Människor i allmänhet vill inte lägga sig i det som sker inom hemmets fyra väggar, det är för 
privat. När vi som lärare möter de barn vi bekymrar oss om ifrågasätter vi om föräldrarna 
uppfyller sin roll som vårdnadshavare. I dessa fall synliggörs läraryrkets komplexitet. Vårt 
arbetsområde är i skolan men sträcker sig även in i elevernas hem och deras privata sfär i och 
med vår skyldighet att anmäla om vi misstänker att en elev far illa i hemmet. Dessa gånger 
kan föräldrarna vara grunden till problemet istället för det stöd eleven behöver. 
 
 I alla familjer kan det under längre eller kortare tid finnas problem av ett eller annat slag. Det 
behöver dock inte betyda att eleven far illa av detta eftersom problemen kan hanteras 
konstruktivt inom familjen. Det är när problemen blir av sådan karaktär att omvårdanden för 
barnet brister som familjens problem även blir pedagogens, i de fall där det uppmärksammas 
av skolans personal. Eleverna uttrycker sig på olika sätt, eftersom de är egna individer med 
olika uttryckssätt, detta är helt naturligt men kan också skapa vissa problem. I klassrummet 
kan pedagoger urskilja introverta och extroverta elever. Dessa uttrycker ilska och sorg på 
olika sätt. För pedagogernas del gäller det att tyda tecken på missförhållanden och enligt lag 
anmäla detta till socialtjänsten. Staffan Olsson skriver att anmälningsplikten är det yttersta 
skyddet för barn. Trotts lagstiftningen om anmälningsplikt så har forskning visat att mindre än 
vart annat anmälningspliktigt fall anmäls.2 Vet pedagoger hur de ska gå till väga med en 
anmälan? Alla människor kan känna ett motstånd mot att göra saker de inte kan eller inte vet 
hur de ska göra. Detta problem kan lösas på två sätt. Antingen så undviker de att utföra 
                                                
1 May Britt Drugli, Barn vi bekymrar oss om (Stockholm: Liber, 2003)   
2 Staffan Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Lund: Studentlitteratur, 2006) 
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handlingen eller så tar de itu med uppgiften. En pedagog som inte vet hur en anmälan ska 
göras måste både brottas med de praktiska frågorna och sakfrågan. Jank och Meyer 
presenterar i boken Didaktik en tes som lyder: ”Rutiner underlättar reflektion”.3 
Mobbingplanen är ett exempel på en rutin som är skapad för att skydda eleverna i skolan. 
Vilka ansatser läggs på att arbeta för barnens bästa även utanför skolan? Finns det på skolorna 
klara rutiner för att ge eleverna skydd och stöd? Vi menar att experterna i frågor rörande barn 
som far illa är socialsekreterare och andra anställda inom socialtjänsten. Hur tas denna 
expertis till vara i skolan och finns det ett samarbete mellan dessa två instanser?  
 

2. Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera pedagogers och rektorers 
attityder i Skellefteå kommun rörande anmälningsplikten enligt 14 kap. 1§ SoL. Vidare vill vi 
undersöka vilka rutiner det finns på skolorna gällande anmälningsplikten, samt om 
pedagogerna upplever att det finns ett fungerade samarbete med socialtjänsten. 
 
2.1 Frågeställningar 
 

1. Hur ser pedagoger på sin plikt att anmäla när barn far illa?  
2. Vilka rutiner finns för anmälan enligt 14 kap 1 § SoL på skolorna?  
3. Hur ser pedagoger, rektorer och socialtjänst på samarbetet i hanterandet av 

anmälningsplikten? 
 
 
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Michael Uljens, red., Didaktik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 44. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
  
Under denna rubrik presenterar vi begrepp som behöver förklaras eller utvecklas. Vi synliggör 
de lagar och styrdokument som reglerar skolans och socialtjänstens arbete med 
anmälningsplikten och barn som far illa. Avsnittet innehåller också en teoretisk genomgång 
där ämnet belyses tillsammans med tidigare forskning.    
 
3.1 Begrepp 
 
Fysiskt våld 
Till fysiskt våld räknas all form av kroppslig bestraffning där någon annan människa orsakar 
barnet kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt. Exempel på fysiskt våld 
är att knuffa, slå, bränna, bita, riva, lugga, förgifta, skålla eller försöka dränka barnet.4 
 
Psykiskt våld 
Med psykiskt våld menas att ett barn systematiskt, ofta under en längre tid, utsätts för 
nedbrytande behandling, nedvärderande omdömen eller avsiktligt känslomässigt lidande.  
Exempel på psykiskt våld är när barn utsätts för; isolering från sociala kontakter, vittne till 
våld, orimligt hårda bestraffningar eller förlöjligande.5 
 
Sexuella övergrepp 
I begreppet sexuella övergrepp ingår dels ickefysiska övergrepp och dels fysiska övergrepp. I 
båda fallen är övergreppen en handlig som barnen inte kan förstå. Exempel på ickefysiska 
övergrepp är att titta på pornografisk film med barnet, sexuella anspelningar eller att blotta sig 
för barnet. Exempel på fysiska övergrepp är samlag, påtvingad onani eller smekningar av 
sexuell karaktär.6 
 
Kränkning 
Kränkning innebär att en person under en längre tid genom ord eller handling angriper barnets 
personlighet eller agerar nedlåtande mot barnet. Exempel på kränkande behandling är att 
förolämpa barnet fysiskt eller verbalt, kommenterar barnets utseende, språk och begåvning 
eller läsa barnets dagbok.7 
 
Fysisk försummelse 
Med fysisk försummelse menas att barnets vårdnadshavare äventyrar eller skadar barnets 
fysiska hälsa och utveckling, ofta under en längre tid. Detta sker genom att vårdnadshavaren 
underlåter barnet god fysisk omsorg.8 
 
Bristande omsorg 
Till barns behov för fysisk hälsa och utveckling räknas kost, hygien, sömn, årstidsanpassade 
kläder, skydd och husrum, förebyggande och medicinsk sjukvård, tandvård samt skydd mot 
olycksrisker och skadlig exponering. Med skadlig exponering menas t.ex. att upprepade 

                                                
4 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn (Lindesberg: Bergslagens Grafiska, 
2004) 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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gånger vistas i skadligt bullrig miljö samt att vistas i miljöer med droganvändning eller hög 
alkoholkonsumtion. 9 
 
Psykisk försummelse 
Med psykisk försummelse menas att barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas ofta under 
en längre tid. Behov som; fostran och tillhörighet, stimulans, vägledning, utveckling och 
uppmärksamhet tillgodoses inte.10 
 
Föräldrar 
Vi använder genomgående begreppet föräldrar i vårt arbete. Vi är medvetna om att inte alla 
barn bor hos sina biologiska föräldrar men att den vuxne som är barnets vårdnadshavare har 
ansvaret för barnet och intar den biologiske förälderns plats.  I lagtexter är benämningen 
vårdnadshavare medan begreppet föräldrar många gånger används i annan litteratur.  
 
Folder från socialtjänsten i Skellefteå kommun 
I arbetet omnämns en folder som är utgiven av socialtjänsten i Skellefteå. Foldern finns som 
bilaga i detta arbete.11 Vi tog del av en föreläsning där foldern delades ut och utgjorde 
diskussionsunderlag.12  
 

3.2 Lagar och styrdokument 
 
Verksamheten i grundskolan regleras via skollagen och Lpo94:s riktlinjer. I skollagen 
hänvisas även till socialtjänstlagen i frågor rörande anmälningsplikt. Till barnets skydd finns 
också föräldrabalken. 
 
3.2.1. Föräldrabalken kapitel 6 

 
1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall 
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.13  
 

3.2.2 Skollagen Kapitel 1 
 

2 a § Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall på 
socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 
illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.14 

 
3.2.3 Socialtjänstlagen kapitel 14 
 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 
   Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 

                                                
9 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
10 Ibid. 
11 Bilaga 1. 
12 Föreläsningsanteckning. Susanne Öhlund-Boman och Inger Olofsson, ”Hur funkar vi egentligen”, 
Skellefteortens intresseförening för schizofreni och andra psykiska störningar, Skellefteå Folkets Hus, 061109 
13 Sveriges Lagar 2005 (SFS 1949:381) 
14 Sveriges Lagar 2005 (1985:1100) 
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inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som 
är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också 
dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 
berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom 
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.15 

 
3.2.4 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 

2 § vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.16 
 

3.2.5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 
 
I Lpo 94 framkommer det på ett flertal punkter att skolan skall värna om den enskilde 
individen. Omsorg och trygghet skall prägla skolmiljön och skolan bör arbeta tillsammans 
med föräldrarna för barns bästa. Citaten nedan är hämtade från läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet.  
 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”17 

 
”Omsorg om den enskildes välbefinnande skall prägla verksamheten”18 

 
”Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmet.”19 
 
”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 
viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter.”20 

 
”Läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande 
behandling.”21 
 

                                                
15 Sveriges Lagar 2005 (2001:453) 
16 Sveriges Lagar 2005 (1990:52) 
17 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
     förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). (Stockholm: Skolverket och CE Fritzes AB, 1994), 5. 
18 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
     förskoleklassen och fritidshemmet, 5. 
19 Ibid., 11. 
20 Ibid., 9. 
21 Ibid., 11. 
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”Rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten 
utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver, - kontakt 
upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för 
eleven i skolan”22 

 
”Rektor har ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling 
som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter.”23 

 
3.3 Barns behov 
 
Detta avsnitt behandlar teorier om barns behov. De teorier som presenteras är Maslows 
behovsteori och Bolwbys anknytningsteori. I avsnittet presenteras också vad andra författare 
har skrivit om barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. 
 
3.3.1 Anknytningsteorin 
 
Anknytningsteorin handlar kort sagt om beskrivningen av människan som ett socialt djur i 
behov av andra människor för att både leva och överleva. Mellan barnet och dess vårdare 
finns ett psykologiskt band som påverkar barnets utveckling.24 
 
John Bowlby (1907-1990) var anknytningsteorins upphovsman. Bowlby var engelsk 
barnpsykiater och psykoanalytiker. I hans trilogi Attachment and Loss beskriver Bowlby sin 
teori om anknytningen och dess betydelse för människans fortsatta utveckling.25 Barn som 
tidigt i livet utsätts för separationer, vanvård och försummelse löper risk för att den fortsatta 
utvecklingen kompliceras. Denna teori ansågs i många år vara av en alltför biologisk karaktär. 
Detta var märkligt eftersom teorin i större grad betonade miljöns betydelse för barnets 
utveckling än det genetiska arvet och drifterna.26 Barns överlevnad och också deras senare 
upplevelse av trygghet har alltid varit beroende av en vuxen som kan bistå med kroppslig 
närhet och beskydd. Teorin säger ingenting om att omvårdnaden av ett barn måste ske på ett 
visst sätt, enligt en viss modell, utan att närheten till föräldern är det viktiga. Barn i hela 
världen utvecklar tidigt en anknytning. Kvaliteten på anknytningen varierat dock kraftigt 
beroende på hur lyhört och överensstämmande det känslomässiga samspelet är mellan 
vårdaren och det kontaktsökande barnet.27 De barn som tidigt under sin uppväxt fått en trygg 
anknytning har som förskolebarn och skolbarn en bättre relation till barn och vuxna i sin 
omgivning. Dessa barn visar också bättre självkontroll och känslomässig regeringsförmåga än 
barn med tidigare otrygg anknytning. Denna otrygga anknytning kan därför utgöra en 
riskfaktor gällande känslomässig och social utveckling, särskilt under förskole- och 
skolåren.28  
 
 
 

                                                
22 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
     förskoleklassen och fritidshemmet, 19. 
23 Ibid., 19. 
24 Anders Broberg, Kjerstin Almqvist &  Tomas Tjus, Klinisk barnpsykologi (Falköping: Natur och kultur, 2003) 
25 Ibid.  
26 Ibid. 
27 Ibid.  
28 Ibid. 
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3.3.2 Maslows behovshierarki 
 
Under 1960-talet växte den humanistiska psykologin fram under ledning av psykologen 
Abraham Maslow. I denna rörelse ligger fokus på den friska individen.  
Det är en sundhetspsykologi som ska studera och bidra till att människan utvecklar sina 
kreativa sidor och ger möjlighet till självförverkligande. Den humanistiska psykologin menar 
att människan är född med vissa behov och förmågor som ska tillfredställas och förverkligas 
under utvecklingens gång.29 En viktig del i den humanistiska psykologin är Maslows 
behovshierarki. Maslow menar att människan är född med grundläggande behov som hon hela 
tiden försöker tillfredställa. Figur 1 visar behovshierarkin som Maslow ser den.30 Den bygger 
på att de grundläggande behoven i botten av pyramiden måste vara uppfyllda innan individen 
kan utveckla nivån ovanför. Det är enligt Maslow ingen idé att försöka tillfredställa högre 
liggande behov om de grundläggande saknas. Utvecklingen från barn till vuxen kännetecknas 
av rörelse uppåt i hierarkin och att det är först hos ungdomar och vuxna som de högre 
behovsnivåerna med eftertryck blir aktuella.31 Maslow skiljer mellan bristbehov och 
utvecklingsbehov. 32 När bristbehoven tillfredsställs avvärjs sjukdomar medan 
tillfredsställelse av utvecklingsbehoven möjliggör personlig utveckling. Bristbehoven är 
gemensamma för alla människor medan utvecklingsbehoven skiftar från människa till 
människa. Enlig Maslow uppstår ett bristtillstånd när individens grundläggande behov inte 
tillfredställs och denne fastnar i sina otillfredsställda behov och kan inte komma vidare i sin 
utveckling.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
 
 
 
 
  

                                                
29 Ole Schultz Larsen, Psykologiska perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 1997) 
30 Ibid. 
31 Schulz Larsen, Psykologiska perspektiv. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Figur 1 Maslows behovshierarki. Individen kommer inte att 
sträva efter att tillfredsställa högre behov i hierarkin innan lägre 
är uppfyllda. 
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3.3.3 Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga 
 
Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga är begrepp som kan tolkas olika. Föräldrars 
omsorgsförmåga måste dock bedömas utifrån varje enskilt barns behov. Barns behov kan 
variera över tid och även föräldrarnas omsorgsförmåga. Livskriser, konflikter i familjen, 
missbruk och psykisk sjukdom kan påverka omsorgsförmågan.34 Barns behov finns reglerat i 
svensk lag, föräldrabalken kap 6 § 1. Där nämns omvårdnad, trygghet och god fostran. I § 2 
fastställs att det är vårdnadshavarens ansvar att se till att dessa behov blir tillgodosedda.35 
Barns behov rangordnas emellanåt. Först kommer kroppsliga behov sedan i fallande skala 
behov av trygghet, gemenskap, tillgivenhet, uppskattning samt självförverkligande.36 Behov 
kan också delas in i grundläggande behov och andra behov. Omvårdnad räknas till de 
grundläggande behoven. Där ingår mat och dryck, sömn, hygien, kläder, tillsyn samt 
omvårdnad vid sjukdom. Det är även ytterst viktigt att barn får en känslomässig koppling till 
föräldrarna eller annan vårdare. Om barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda kan 
de ta allvarlig skada som bli svårt att reparera.37 
 
För att en förälder ska kunna tillgodose ett barns behov krävs det att denne har förmågan att 
kunna se barnet som en egen individ med egna behov. Föräldern måste känna empati för 
barnet, vidare behövs att denne uppnått en viss personlig mognad. Föräldrakompetens 
grundläggs redan under förälderns egen uppväxt.38 Barn och ungdomar uppfattar sin egen 
uppväxt som normal, även om de levt under bristande omsorg. Den vardag de lever i är den 
enda vardag de känner till, eftersom de inte vet något annat sätt att leva.39  Facklitteraturen 
skiljer dock mellan funktionella familjer och dysfunktionella. En väl fungerande familj med 
god omsorgsförmåga kan även benämnas som en funktionell familj. Den präglas av tydliga 
gränser, öppen kommunikation, ömsesidig tillit och respekt samt en klar rollfördelning. 
Föräldrars bakgrund och personlighet präglar alltså omsorgsförmågan men även föräldrarnas 
inbördes relationer och det sociala nätverk som omger familjen har betydelse. Även medfödda 
egenskaper hos barnet kan påverka föräldrarnas omsorgsförmåga.40 Beroende på barnets 
egenskaper har föräldern lättare eller svårare att tillgodose barnets behov. I familjer med 
omsorgssvikt övertar barnen många gånger föräldrarollen.41  
 
3.4 Barn som far illa 
 
Någon entydig definition på begreppet barn som far illa finns inte.42 Däremot finns det många 
olika sätt som barn kan fara illa på. Hindberg skriver att de osedda barnen och det vi vuxna 
väljer att se varierar över tid. När ett problem uppmärksammas ökar kunskapen och med det 
benägenheten att anmäla. Vidare använder Hindberg begreppet ”barn i riskzon” och menar att 
det har blivit ett samlingsbegrepp för barn som har fysiska, psykiska eller sociala problem. Dit 
hör även de barn som växer upp under svåra förhållanden eller befinner sig i riskfyllda 

                                                
34 Barbro Hindberg, När omsorgen sviktar( 2:a rev uppl. Stockholm: Rädda barnens förlag, 1999) 
35 Sveriges Lagar 2005 (SFS 1949:381) 
36 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
37 Ibid.  
38 Ibid.  
39 Katarina Weinehall, Att växa upp i våldets närhet (Umeå: Umeå Universitets tryckeri, 1997) 
40 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
41 Ibid. 
42 Socialstyrelsen, Strategi för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
    Socialstyrelsen 2004. (061114) 
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miljöer.43 Hon definierar dock inte vad riskfyllda miljöer är. Hon menar att det under de 
senaste åren blivit mer vanligt att använda ordet omsorgssvikt. Detta begrepp delas in i fem 
kategorier: fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och försummelse. 
Hindberg lägger även till missbruk, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning hos föräldrarna 
som andra former av omsorgssvikt.44 May Britt Drugli använder begreppet ”barn vi bekymrar 
oss om”. Med det menar hon de barn man inte är säker på att de får det stöd de behöver och 
poängterar att barn behöver de vuxnas stöd för att få en positiv utveckling.45 Socialtjänsten är 
ytterst ansvarig för att barn som far illa får det stöd de behöver. Socialstyrelsen är den instans 
som har det övergripande ansvaret över de olika kommunernas socialtjänst. Enligt 
socialstyrelsen är barn som far illa de barn som utsätts för fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkning, fysisk försummelse, omsorgsbrist och psykisk försummelse. 46 En 
kortare beskrivning av begreppet är barn vars utveckling är i fara på grund av brister i 
föräldrarnas omsorgsförmåga. Det kan dock sägas att mellan de olika formerna av 
omsorgssvikt förekommer det överlappning och att barn ofta far illa på flera olika sätt 
samtidigt.47 
 
3.4.1 Symptom och signaler 
 
Barn påverkas starkt av föräldrarnas livssituation. Om någon i familjen mår dåligt kan även 
barnen må dåligt och signalera om detta på skola och förskola. Det händer att dessa signaler 
inte uppmärksammas.48 Vilka signaler och symptom är det barnen kan uppvisa? Barn som har 
varit utsatta för misshandel har ofta många blåmärken och blåmärken av olika datum.49 Barn 
som är vana att bli slagna kan visa hög vaksamhet och reagera häftigt vid t.ex. oväntade 
kroppsrörelser från en vuxen.50 Däremot lämnar psykisk försummelse eller psykisk 
misshandel oftast inte några synliga tecken. Kontaktstörningar är ett av de tecken som barnen 
kan uppvisa. De kan antingen uppträda avvisande och dra sig undan kontakt, men det kan 
även vara tvärt om, att de söker kontakt med vem som helst och tyr sig blint till vuxna.51 Barn 
som är känslomässigt försummade räknar inte med att de ska få vad de behöver från andra. De 
tror sig inte klara av olika uppgifter och bryr sig ofta inte om att ens försöka.52 Barn som har 
varit utsatta för sexuella övergrepp kan uppvisa ett sexualiserat beteende. Med det menas att 
barnet kan ta initiativ till icke ”normala” sexuella lekar eller en tvångsmässig onani. Sexuella 
övergrepp kan även visa sig i form av ätstörningar som anorexi och bulimi.53 När våld har 
förekommit i familjen kan barnen uppvisa depression, ångest, utåtagerande eller ett aggressivt 
och trotsigt beteende i skolan. Flickor är oftare deprimerade medan pojkar agerar ut sin ilska 
54 Även inlärningssvårigheter är en signal på att barnet kan ha sociala problem.55 
 
 

                                                
43 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
44 Ibid. 
45 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
46 Socialstyrelsen, Strategi för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
    Socialstyrelsen 2004. (061114) 
47 Broberg, Almqvist & Tjus, Klinisk barnpsykolog. 
48 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
49 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
50 Broberg, Almqvist & Tjus, Klinisk barnpsykolog. 
51 Ibid. 
52 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
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3.4.2 Risk- och friskfaktorer 
 
Begreppet riskfaktorer kan förklaras som förutsättningar hos barnet eller i barnets miljö som 
påverkar barnets utveckling. Dessa kan delas upp i fyra stora grupper; egenskaper hos barnet 
själv, sociokulturella förhållanden, belastande familjeförhållanden och belastande 
skolerfarenheter. Dessa faktorer ökar statistiskt sett sannolikheten att ett barn utvecklar 
problem. När det gäller egenskaper hos barnet så menar Drugli fysiska, somatiska och 
psykologiskt betingade faktorer. Våld, missbruk, kriminalitet samt problematiska sociala och 
ekonomiska förhållanden är faktorer som avser sociokulturella förhållanden, medan 
belastande familjeförhållanden avser psykisk sjukdom hos föräldrar. 56 När det gäller den 
omgivande miljön så har hon begränsat den till skolmiljön men där kan även kamratrelationer 
räknas in.57 En riskfaktor som har genomgått detaljerade studier under de senaste åren, på 
grund av dess utbredning i västvärlden, är skilsmässor. Fler och fler barn växer upp med 
separerade föräldrar och detta utgör en stark påfrestning för alla inblandade och utgör därmed 
en riskfaktor.58 Även flyktingskap är en faktor som ökar risken för negativ utveckling hos ett 
barn eftersom immigrationen både kan påverka familjesystemet och kan ge upphov till 
psykisk ohälsa och utanförskap. Dessa familjer är ofta även resurssvaga både materiellt och i 
andra avseenden.59  
 
”Att göra det bästa av en dålig hand” är ett uttryck som används i kortspel men kan även 
beskriva hur barn som omges av riskfaktorer trots allt kan klara sig bra. I medicinska termer 
benämns detta som motståndskraft. När det gäller sjukdomar kan motståndskraften hos 
människor variera på grund av exempelvis trötthet, stress eller näringsbrist. Ett annat begrepp 
för detta är friskfaktorer.60 Dessa kan delas upp i faktorer hos barnet, i familjen och i den 
omgivande miljön. Friskfaktorer hos barnet är egenskaper som intelligens, temperament och 
social kapacitet. Även den kontinuitet och det sammanhang som barnet upplever i livet sägs 
vara en friskfaktor61 Problemlösningsförmåga hänger samman med intelligens och är viktig 
för att barn ska kunna undvika och skydda sig själv från t.ex. kränkningar.  Ett 
personlighetsdrag som utgör en friskfaktor är Jag-styrka. En stark känsla av att vara en stark, 
självständig person gör det lättare att stå emot nedvärderande budskap.62 Familjen och 
faktorer i familjen omnämndes ovan som en riskfaktor men kan även vara en friskfaktor. Den 
hjälp och det stöd en enskild förälder kan ge ett barn kan göra att barnet, trots riskfaktorer, 
ändå klarar sig. För föräldrarna gäller det att bringa ordning i kaoset och ge barnet trygget och 
hopp.63 När detta saknas behöver barnen en stödjande relation till någon annan vuxen.  
Det kan vara skolpersonal, syskon eller vänner som kan ge en trygg anknytning. Även nätverk 
gör att barnet kan klara sig. Det kan handla om samarbete mellan skola och hem, släkt, 
grannar eller idrottslag. Den relation som i störst utsträckning skyddar utsatta barn från en 
negativ utveckling är just relationen mellan lärare och elev.64 Att som utomstående förmedla 
en känsla till barnet av att ”trots att du inte har det lätt så gillar jag dig och jag ska försöka 
ge dig ett andrum” kan betyda enormt mycket för dessa barn. Det är dock viktigt att det kan 

                                                
56 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
57 Broberg, Almqvist & Tjus, Klinisk barnpsykologi. 
58 Ibid. 
59 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
60 Broberg, Almqvist & Tjus, Klinisk barnpsykologi, 78. 
61 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
62 Broberg, Almqvist & Tjus, Klinisk barnpsykologi. 
63 Ibid. 
64 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
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göras utan att barnet hamnar i lojalitetskonflikt med föräldrarna eftersom lojalitet mot 
föräldrarna ofta är det som hindrar barn att söka hjälp.65  

 
3.5 Skolans och den enskilde pedagogens ansvar 
 
När föräldrarnas omsorgsförmåga sviktar blir barnet beroende av andra personer i sin 
omgivning för att deras behov ska bli tillgodosedda. Runt barnet kan det finnas släktingar, 
vänner och grannar som kan förbättra familjens livskvalitet genom att stödja familjen på olika 
sätt. Det finns också kring dessa familjer ett professionellt nätverk, däribland skolan som har 
en daglig kontakt med barnen. Skolan har en stor betydelse för och ett ansvar över alla barn, 
och särskilt över barn som far illa.66 I skolan styrs pedagogerna både av moraliskt och 
juridiskt ansvar över barnen och verksamheten. Det är inte helt korrekt att skilja dessa två 
områden åt eftersom de är beroende av varandra. Det moraliska ansvaret utvecklas ofta till ett 
juridiskt ansvar på vissa områden.67 Skolpersonalen känner många gånger oro för barn som de 
möter i sitt arbete. Oron kan grunda sig på problem eleven har i skolan, exempelvis mobbing 
och inlärningssvärigheter, men också en oro över elevers sociala situation.68 För att hjälpa 
dessa barn är det viktigt att skilja på skolrelaterade problem och problem som härstammar 
från barnets sociala situation. Dock kan elevens skolproblem bottna i hur eleven har det i 
hemmet. Skolan måste då inse att det inte finns resurser för att själva kunna hjälpa dessa barn, 
utan att socialtjänsten måste kopplas in.69 
 
3.5.1 Anmälningsplikten  
 
Pedagogers ansvar över barns välmående regleras av skollagen och Lpo 94:s riktlinjer. 
Barnets yttersta skydd är dock den lagstiftade anmälningsplikten, ett ansvarsområde som är 
direkt kopplat till socialtjänstlagen.70 
 
När skolans personal får vetskap om att ett barn kan behöva skydd av socialtjänsten har denne 
ett juridiskt ansvar att anmäla detta till socialtjänsten.71 Bestämmelser om anmälningsplikten 
infördes redan i 1924 års barnavårdslag. Dessa bestämmelser har sedan dess skärpts och 
omfattar nu fler grupper. 1998 förändrades stora delar av socialtjänstlagen. Detta innebar 
förändringar av anmälningsplikten och utredningsförfarandet. De som är verksamma i 
yrkesmässig bedriven enskild verksamhet som rör barn och ungdomar blev från och med 1998 
skyldiga att anmäla på samma sätt som anställda vid liknande myndighet. Exempel på dessa 
verksamheter är; fristående skolor, förskolor och skolbarnsomsorg och föräldrakooperativ.72  
I samband med utredning till skydd för barn och ungdomar är också dessa grupper skyldiga 
att lämna betydelsefulla uppgifter till socialtjänsten. Socialtjänstens utredningsparagrafer 
utökades också. Där framgår att vissa utredningsinsatser får vidtas även om vårdnadshavarna 
motsätter sig detta. En utredning där ett barn misstänks fara illa ska i princip vara klar inom 
fyra månader. Utredningen måste också slutföras även om familjen flyttar från kommunen. 
                                                
65 Broberg, Almqvist & Tjus, Klinisk barnpsykologi ,  81. 
66 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
67 Hans Bengtsson & Krister Svensson., Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem. 
    (Stockholm: Liber, 2002.) 
68 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
69 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
70 Bengtsson & Svensson, Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem.  
71 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
72 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
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Detta kan ske av den gamla eller nya kommunen.73 Den första januari 2002 trädde en ny 
socialtjänstlag i kraft. Språket är moderniserat och den nya lagen är kapitelindelad. I 
propositionen framgår det att lagen om anmälningsplikt nu återfinns i kapitel 14 under 
rubriken ”Anmälan om missförhållanden”. Uttrycket underårig har också bytts ut mot barn.74 
 
Hindberg skriver att det inte finns någon rikstäckande statistik över hur många anmälningar 
som görs till socialtjänsten varje år. I allmänhet förs inte heller någon statistik på kommunal 
nivå.75 Socialtjänsten i Skellefteå kommun presenterar en överskådlig statistik över mottagna 
anmälningar. 2005 anmäldes 269 fall i åldersgruppen 0-12 år till socialtjänsten. 234 av 
anmälningarna ledde till utredning.76 Av dessa anmäldes 32 fall av skolan.77 
 
3.5.2 Vad ska anmälas?  
 
Lagen om anmälningsplikt har genom åren väckt många diskussioner och frågor. Hindberg 
menar att de som berörs av den har en diffus uppfattning om vad den egentligen innebär. Det 
bör förtydligas att det räcker med att det finns misstanke om att ett barn far illa och att denne 
kan behöva socialtjänstens skydd, för att göra en anmälan. Detta ska ske så fort som möjligt.78 
Det är viktigt att komma ihåg att det är socialtjänstens uppgift att utreda ärendet och tillsätta 
eventuella åtgärder. När det gäller ordet skydd, behöver inte anmälan bara gälla mycket 
allvarliga missförhållanden. Det är viktigt att barn som inte får sina grundläggande behov 
tillfredställda, eller far illa på annat sätt får det stöd och den hjälp de behöver, i ett tidigt 
skede. Det kan vara svårt att avgöra när man är skyldig att göra en anmälan. Tyvärr kan denna 
okunskap leda till att förhållandena blir så pass allvarliga innan anmälan görs att LVU måste 
tillämpas. En händelse som inträffat tidigare i elevens liv kan också leda till att socialnämnden 
har anledning att ingripa med skydd. Händelsen kan nämligen vara av den arten att barnet 
behöver hjälp med att bearbeta den. Regeringen betonar därför vikten av en gemensam syn på 
förhållanden och situationer som påverkar barn och ungas liv negativt . Det är ett bra 
hjälpmedel för yrkesgrupper som arbetar med barn att det finns klara beskrivningar av 
situationer när barn far illa. Dessa situationer är; fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkning, fysisk försummelse, bristande omsorg och psykisk försummelse.79 
 
Barnen som far illa söker sällan själv hjälp. De barn som far illa i den egna familjen upplever 
ofta en lojalitetskonflikt. De vill skydda familjen och håller tyst om de missförhållanden som 
råder i hemmet. Föräldrarna till dessa barn söker inte heller självmant hjälp, i synnerhet inte 
om problemen beror på eget missbruk, psykisk sjukdom eller övergrepp. Dessa barn är helt 
beroende av en observant omgivning som vågar se och reagera. 80 Det är dock viktigt att 
observera att skolans egna insatser för barnet kanske inte räcker. Bara för att en elev får stöd 
från skolans verksamhet leder inte detta till att anmälan inte behöver göras. Denna skyldighet 
finns alltid i situationer när socialtjänsten kan behöva ingripa.81 
 
 

                                                
73 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
74 Bengtsson & Svensson, Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem.  
75 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
76 Bilaga 2.  
77 Bilaga 3. 
78 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
79 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
80 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
81 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
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3.5.3 Rutiner och förberedelser   
 
Skolans miljö färgas av det omgivande samhället. Barnen har genom sin egen uppväxt olika 
erfarenheter och problem. Denna mångfald måste skolan kunna hantera och inte stå 
främmande inför. Det är dock omöjligt att förbereda sig på alla problem och frågor som kan 
uppstå. Det är heller inte säkert att färdiga recept i form av checklistor och handlingsplaner är 
genomförbara. För barn som far illa är det betydligt viktigare och i vissa fall avgörande att det 
inom skolans ramar finns vuxna med livskompetens och medmänsklighet. Det är dock oerhört 
viktigt med handledning och gemensamma diskussioner för att arbetet med de mest sårbara 
och utsatta barnen ska fungera. I de fall där pedagogerna och skolan inte förberett sig på att 
vissa barn behöver insatser utöver det vanliga eller inte har klara strategier hur man ska 
bemöta dessa barn, kan vägen till handling bli väldigt lång.82 
 
3.5.4. Hur görs en anmälan  
 
Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska göras. En anmälan som är akut kan ske 
muntligt, men måste också kompletteras skriftligt så snabbt som möjligt.83 Blankett för detta 
ska finnas på skolorna.84 Det spelar ingen roll om en anmälan görs muntligt eller skriftligt. 
Den tas alltid emot och dokumenteras av socialnämnden. 85 Graden av oro har betydelse för 
hur länge man kan vänta med en anmälan, i vissa fall kan det vara så akut att det bara rör sig 
om några timmar. Det viktigaste är att en anmälan inte i onödan fördröjs. Det kan dock vara 
klokt att rådfråga kollegor, rektor eller kontakta socialtjänsten och avidentifierat rådgöra i 
fallet. För skolans personal finns möjligheten att ringa och rådfråga socialtjänsten genom att 
beskriva sin oro för dem. Staffan Olsson menar att denna typ av konsultation borde utnyttjas 
oftare än vad den gör idag.86 När anmälan görs måste den som anmäler uppge sitt namn. De 
som fått kännedom om missförhållanden i sin verksamhet kan alltså inte vara anonyma. Det är 
vanligt att det är rektorn eller någon i elevvårdsteamet som står för den slutgiltiga anmälan. I 
dessa fall får den som oroar sig över en elev en naturlig anledning att rådgöra med andra på 
skolan. Anmälningar blir också i dessa fall en ledningsfråga där rektorn är ytterst ansvarig.87 
Det framgår dock i SoL kap. 14 § 1 att pedagogen själv har anmälningsplikt i förhållande till 
socialtjänsten. Socialstyrelsen menar att det kan medföra svårigheter i handledning och 
utredning om flera led av personer medverkar vid anmälan. När en anmälan gjorts av någon 
med anmälningsplikt är det vanligt att socialtjänsten kontaktar denne för att få mer 
information i fallet vilket kan komplicera det hela. 88 
 
När en pedagog oroar sig över en elev ska dennes vårdnadshavare informeras om grunden till 
oron. I de fall en anmälan görs ska vårdnadshavarna veta om detta och få en kopia på 
anmälan. Denna regel gäller inte i de fall där brott misstänks. Det är alltid en fördel att 
föräldrarna känner sig delaktiga i det som händer. Detta ökar vårdnadshavarens förtroende för 
skolan och det stöd de kan erbjuda.89  
 
 
                                                
82 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
83 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
84 Bilaga 4. 
85 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
86 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
87 Ibid.  
88 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 
89 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  



 18 

3.5.5 Utebliven anmälan 
 
För den enskilde pedagogen kan anmälningsplikten kännas betungande och svår att hantera. 
Denna osäkerhet kan göra att många tvekar och anmälan uteblir. Funderingar kring om det är 
rätt eller fel i förhållandet till både barnet själv och dess föräldrar är vanliga. Det är viktigt att 
man inser att en anmälan inte görs mot familjen utan för barnet. I diskussionen kring 
anmälningsplikten är det viktigt att fokus ligger på barnens skydd och hjälp.90 Barnens 
välmående måste ses som samhällets gemensamma ansvar. Detta för att minska risken för att 
en anmälan upplevs som negativ och dramatisk. När samhället och olika verksamheter har ett 
gemensamt ansvar över barnen förutsätter detta också ett fungerande samarbete mellan dessa. 
Ett nära och fungerande samarbete mellan skolan och socialtjänsten medför att det inte är lika 
dramatiskt att göra en anmälan utan att det känns naturligt, för barnets skull, att söka hjälp hos 
socialtjänsten.91 Pedagogerna i skolan arbetar nära inpå barnen och träffar dem dagligen. I 
mötet med barn som far illa är det viktigt att inse svårigheten i att själv värdera vilka risker 
detta barn utsätts för. Pedagogerna befinner sig i en unik position för att upptäcka barn som 
far illa, detta förutsätter att pedagogen vill se och agera. För att värdera sina egna 
observationer är det viktigt att snabbt be om råd. Detta kan göras tillsammans med andra på 
skolan som känner barnet eller i samtal med socialtjänsten. Inledningsvis kan dessa samtal ske 
avidentifierat.92   
 
Anmälan skall göras även om vissa uppgifter är svårbedömda eller obestyrkta. Det räcker med 
att misstankar finns om att ett barn far illa och behöver skydd. Det är sedan socialtjänstens 
uppgift att bedöma och utreda om och i så fall vilka insatser som ska sättas in.93 Socialtjänsten 
kritiseras ofta för att den är otillgänglig och inte vet hur förskolan och skolan fungerar. Detta 
gör att skolans tillit för socialtjänsten sjunker. Anmälningsplikten är för socialtjänsten en 
vanlig företeelse. För skolan är det däremot en känsloladdad och dramatisk uppgift. När oron 
för ett barn identifierats ska den senare överlämnas som en anmälan till socialtjänsten. 
Fördelarna vägs mot nackdelarna inför en anmälningssituation. I skolan funderar personalen 
innan anmälan görs, huruvida barnet får den hjälp det behöver av socialtjänsten, om barnets 
behov kan tillgodoses med skolans resurser och vad som händer med barnet vid en anmälan. 
Dessa överväganden görs av skolan trots att anmälan ska göras även i osäkra fall.94 I mötet 
med barn som far illa kan känslor av olika slag väckas hos pedagogen. Det kan vara psykiskt 
påfrestande att både vara orolig för barnet och handskas med dess beteende. I vissa fall kan 
detta leda till att pedagoger väljer att inte ingå i nära relationer med sina elever. Detta gäller 
främst de barn som av pedagogen upplevs som negativa eller svåra. I en nära relation till ett 
barn måste man också arbeta med sina egna värderingar och tankar. Detta kan innebära att 
egna problem och brister blir synliggjorda, vilket i sig också kan vara påfrestande för 
pedagogen. Det är då lättare att hålla ett känslomässigt avstånd till barnen.95  
 
Trots att lagen om anmälningsplikt skärpts är det alltså många fall som aldrig blir anmälda. 
Förutom de faktorer som redovisats ovan menar Staffan Olsson att det finns andra 
förklaringar till varför en anmälan uteblir. Det kan röra sig om; bristande kunskap om 
lagstiftningen, brister i arbetsrutiner och stöd i skolan vid anmälan, i pågående ärenden kan 

                                                
90 Bengtsson & Svensson, Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem.  
91 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
92 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
93 Bengtsson & Svensson, Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem.  
94 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
95 Drugli, Barn vi bekymrar oss om. 
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kommunikationen och återrapporteringen vara bristfällig och dålig samordning i rutiner och 
synsätt mellan skolan och socialtjänsten.96 
 
3.5.6 Påföljder av utebliven anmälan 
 
Socialtjänstlagen reglerar inte något straff för den som inte fullgör sin anmälningsplikt.97  
Arbetsgivaren har däremot inom ramen för kollektivavtalet, AB 05§ 11, möjlighet att ta till 
disciplinåtgärder i form av skriftlig varning (mom. 1). Arbetsgivaren har också rätt med stöd 
av AB 05 § 10 mom. 1 att stänga av arbetstagaren från arbetsplatsen, om denne misstänks för 
svårare fel eller försummelse i arbetet, i avvaktan på slutligt ställningstagande. Det är viktigt 
att arbetsgivaren markerar det allvarliga i personalens handlingar och vilka konsekvenser de 
kan få för både barnen, föräldrarna och dem själva. Detta för att personalen och 
arbetsledningen ska kunna utveckla rutiner kring svåra och problematiska händelser.98 Den 
största konsekvensen av utebliven anmälan drabbar dock barnen, som inte får den hjälp de 
behöver vilket hämmar deras utveckling och välmående. Dessa barn behöver så tidigt som 
möjligt få den hjälp och stöttning de behöver för att de ska kunna utvecklas och få en bra start 
i livet. Därför är det oerhört viktigt att socialtjänsten får information om barn som far illa 
eftersom de är den instans som har det övergripande ansvaret för dessa barn.99 
 

3.6 Samarbetet mellan skola och socialtjänst 
 
I detta avsnitt presenteras faktorer som kan inverka på samverkan mellan skolan och 
socialtjänsten. Vi redogör även för de olika sekretessregler som skolan och socialtjänsten 
omfattas av.   
 

3.6.1 Faktorer som inverkar på samarbetet  
 
Socialtjänsten är enligt lag skyldig att samverka med andra samhällsorgan i frågor gällande 
barn som far illa.100 Skolan i sin tur är skyldig att anmäla misstanke om barn som far illa till 
socialtjänsten. Barbro Hindberg menar att det är lärarna som har det yttersta ansvaret att 
upptäcka barn som ligger i riskzonen eftersom de möter barnen dagligen.101 Ett gott samarbete 
mellan socialtjänsten och skola kan hjälpa dessa barn. Socialtjänsten har ett stort ansvar när 
det gäller att få till stånd ett samarbete, men även de andra berörda samhällsorganen kan kalla 
samman till möten.102 En faktor när det gäller att få till stånd ett fungerade samarbete är att 
personalen från respektive instans har insyn i varandras praktik. Lärarnas oro för vad en 
anmälan kan medföra minskas genom att de olika aktörerna får kännedom om varandras 
uppgifter och arbetssätt.103 Gemensam fortbildning för t.ex. skola och socialtjänst är ett 
effektivt sätt att utveckla samarbetet. Vidare är det av vikt att båda instanserna känner ett 
behov av att samverka och att denna samverkan ges legitimitet, dvs. att chefer tillåter 
samarbetet och tillsätter resurser. Strukturer för samverkan och ledarskapet skall fastslås. Vem 
ansvarar för vad i samarbetet och är det någon som har ett övergripande ansvar? Det är även 
av vikt att skapa enighet kring synen på samhällets rätt och skyldighet kring barn som far illa. 

                                                
96 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
97 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn.  
98 Bengtsson & Svensson, Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem.  
99 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
100 Sveriges lagar. SoL 5 kap 1 a§. 
101 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
102 Socialstyrelsen, Samverkan kring barn som far illa. (061114) 
103 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
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Tydliga tillvägagångssätt och roller är en viktig förutsättning för att få till ett bra samarbete 
mellan socialtjänsten och skolan.104 Staffan Olsson föreslår även att socialtjänstpersonal kan 
anställas i skolan som en väg till förbättrat samarbete.105 Så har skett i Lunds kommun. 
Socialsekreteraren fungerar där som en länk mellan skola och socialtjänst. Hon eller han ger 
stöd och information till lärarna i dessa frågor.106 Olsson menar också att skolan och 
socialtjänsten ska prova nya och okonventionella idéer för att de barn som riskerar att fara illa 
upptäcks och får det stöd de behöver, han ger dock inga exempel på vad detta kan vara.107 
Som Sundells undersökning visade så var skolpersonalen mer positiva till samarbete med 
socialtjänsten om de upplever att de fått feedback. En vanlig kritik mot socialtjänsten är 
knapphet i denna feedback.108 En bidragande orsak uppges vara sekretesslagen.  
 
3.6.2 Sekretess 
 
Mellan myndigheter gäller sekretess för att skydda insynen i människors liv. Skolpersonal och 
socialtjänst har olika grader av tystnadsplikt. För skolan gäller så kallad rak skaderekvisit. 
Med det menas att det kan antas att uppgifterna, om de kommer ut, kan skada den det berör. 
Socialtjänsten däremot omfattas av omvänt skaderekvisit, det ska stå helt klart att uppgifterna 
kan röjas utan men för den berörde. Den omvända skaderekvisiten utgör ett starkare skydd än 
den raka. Det finns dock ett antal bestämmelser som gör det möjligt för socialtjänsten att 
lämna information till skolpersonal. För det första kan uppgifter avidentifieras dvs. inga namn 
på barn nämns i kontakten mellan skola och socialtjänst. För det andra kan socialtjänsten med 
stöd av samtycke från vårdnadshavarna informera skolpersonal om vilket stöd och vilka 
åtgärder som sätts in. Däremot kan en kommun inte skapa egna sekretesslagar. Skolans 
sekretess gentemot socialtjänsten bryts av det som kallas pliktöppning. Exempel på 
pliktöppningar är; anmälningsplikt enligt kapitel 14 i socialtjänstlagen, men även vittnesplikt 
eller om det finns misstankar om allvarliga brott å färde. Med det menas att vi har en 
skyldighet att avslöja uppgifter om planerade, allvarliga brott.109 

 
3.7 Tidigare forskning 
 
Knut Sundell är docent i psykologi och arbetar åt Stockholm stads forsknings och 
utvecklingsenhet. Tillsammans med rektor Maria Colbiörnsen genomförde Sundell en 
undersökning som skulle belysa elever med psykosociala problem, hur problemen hanteras 
och senare vilken hjälp de får. Resultaten av dessa undersökningar kan ses som 
lägesbeskrivningar från år 1995 och 1998. Dessa undersökningar av 23 skolor i 
Stockholmsområdet har sammanställts i en FoU-rapport 2000:7 Samhällets stöd till elever 
med psykosociala problem.  
 
Undersökningen från 1998 visar att elevvården har förbättrats under dessa tre år. Det är dock 
viktigt att påpeka att bara var femte anmälningspliktigt fall anmäldes till socialtjänsten. Den 
visar även att skolpersonal visste att de var skyldiga att anmäla om ett barn for illa. Däremot 
var det färre som visste att det räckte med misstanke om att ett barn for illa för att göra en 

                                                
104 Knut Sundell & Maria Colbiörnsen Hand i hand. Stockholm: Stockholms socialtjänst Forsknings- och 
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105 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
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anmälan. I så gott som samtliga av de undersökta fallen försökte elevens problem lösas med 
skolans resurser. Först när dessa var uttömda kontaktades socialtjänsten. Sundell menar att det 
är särskilt olyckligt om eleven både har inlärningsrelaterade problem och dessutom far illa i 
hemmet. Forskningen visade också att skolpersonalens förväntningar på socialtjänstens arbete 
var relativt låga. 1998 ansåg 50 % av den tillfrågade personalen att en anmälan skulle gynna 
eleven. 23 % av dem var rädda att svika elevens förtroende genom att göra en anmälan. 30 % 
ansåg att en anmälan skapade ett obehag hos den som anmälde. 4 % trodde att en anmälan 
medförde ett brott mot sekretesslagen. 
 
 Vilken förändring för barnet innebär en anmälan till socialtjänsten? Denna frågeställning är 
vanlig hos skolpersonalen och påverkar deras anmälningsbenägenhet. Enligt 1998 års 
forskning resulterade18 av 31 anmälningar i insatser för eleven. Omräknat i procent visar 
dessa två studier alltså att 60 % av skolans anmälningar till socialtjänster leder till insatser av 
något slag. I samtal med skolpersonalen så synliggörs sekretessen som ett hinder för 
samarbetet med barn som befinner sig i riskzonen, barn som far illa. Detta bekräftades också 
av socialsekreterarna. Vid båda undersökningstillfällena uppgav två av tre socialsekreterare 
att det fanns problem i samarbetet som rörde sekretessen. De menade dock att det var 
skolpersonalen som upplevde sekretessen som ett hinder. Från 1995 till 1998 ökade andelen 
socialsekreterare som ansåg att skolpersonalen upplevde sekretessen som ett hinder. 
Problemen bestod i att skolpersonalen upplevde att de fick för lite information eller feedback 
efter att en anmälan var gjord. Det behöver inte bara vara en negativ förändring eftersom det 
kan vara ett tecken på ökad insikt från socialtjänstens sida. 
 
 Flera socialsekreterare menade också att det fanns skolpersonal som hade förutfattade 
meningar om vad socialtjänsten egentligen gör och inte gör, och i vissa fall fanns en rädsla för 
socialtjänsten. Detta kunde i vissa fall leda till att skolpersonalen väntade för länge med att 
höra av sig om det blev problem. Det bör dock nämnas att många socialsekreterare ansåg att 
de hade god kontakt med skolan och framför allt elevvårdsteamet. 1998 fanns det enligt 
socialsekreterarna i 78 % av fallen ett rutinmässigt samarbete med skolorna. Mellan de olika 
socialdistrikten varierade dock formen för samarbetet. Vanligast var att det fanns någon form 
av samverkansgrupper. I dessa samverkansgrupper ingick; skola, polisen, fältassistenter, 
fritidspersonal och socialtjänsten. Det visade sig också vara vanligt att socialsekreterarna var 
kontaktmän och ansvarade över vissa skolor. Vid båda undersökningsåren visade det sig att i 
stort sett alla tillfrågade (86 resp. 90 %) hade önskemål om hur samarbetet skulle förbättras. 
Bland dessa nämndes en önskan om att skolan skulle se socialtjänsten som en tillgång i sitt 
arbete och socialtjänsten önskade en mer kontinuerlig kontakt med personalen. Behovet av ett 
ökat förtroende mellan skolan och socialtjänsten nämndes som något som behövdes 
utvecklas.110 
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4. Metod 
 
Nedan följer en beskrivning av vårt tillvägagångssätt med arbetet i vår undersökning. Vi 
presenterar och motiverar ingående den metod vi har arbetat efter och de etiska 
ställningstaganden vi tvingats göra. 
 
4.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Birgitta Kullberg beskriver forskarens väg som antingen upptäckarens eller bevisarens. 
Upptäckarens arbete skapar teorier medan bevisarens arbete går ut på att pröva och testa 
färdiga teorier.111 Tidigare har vi tagit del av pedagogers och socialtjänstemäns negativa 
kommentarer om varandras arbeten.112 Vi var därför inte intresserade av statistiska fakta utan 
av samspelet mellan dessa instanser.113  En kvalitativ undersökningsmetod börjar i empirin 
där datainsamling sker för att sedan utforma en teori eller hypotes. Detta arbetssätt benämns 
även som induktivt.114 Den kvalitativa metodens intresse ligger i att undersöka hur människor 
upplever sin situation och den omgivande verkligheten. Man ställer sig frågan hur individen 
tolkar och formar den egna verkligheten.115 Den kvalitativt inriktade forskarens intresse ligger 
i att synliggöra processen istället för resultat och produkt.116 Vi ville med vår undersökning få 
större insikt i lärares upplevelser av anmälningsplikten. Varje pedagog uppfattar verkligheten 
på sitt eget sätt, beroende på tidigare erfarenhet och förkunskaper. Vårt intresse är att ta del av 
pedagogernas egna upplevelser. Detta leder till att vår undersökning inte speglar den 
omgivande verkligheten objektivt utan subjektivt.117 En forskare med ett kvalitativt perspektiv 
utgår ifrån att kunskapen finns i människors erfarenheter och forskaren är en del av den 
företeelse som studeras. Denna information förmedlas via forskaren och påverkas av dennes 
upplevelser av situationen.118 Den verklighet som forskaren studerar kan liknas vid en cirkel 
som omsluter forskaren och den omgivande kontexten. Den kvalitativa forskaren står inte 
utanför denna cirkel. Den kvalitativa metoden strävar mot att förstå hur olika delar samverkar 
för att skapa en helhet. 119För att beskriva resultatet använder den kvalitativa forskaren bilder 
och ord medan den kvantitativa forskaren redovisar sitt resultat i siffror och tabeller.120  
Förhoppningen är att vårt arbete ska ge ökad kunskap om anmälningsplikten, både för oss 
själva men också för andra intresserade. De frågor vi ställer leder förhoppningsvis till en 
reflexionsprocess som leder till ökad insikt för alla inblandade.121  
 
4.2 Fallstudie  
 
I den kvalitativa forskningen används fallstudier flitigt i det vetenskapliga arbetet.122 Inom 
vetenskapen pedagogik används forskningen också som ett medel att förstå och förbättra sin 
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egen praxis.123 En fallstudie kan beskrivas som att forskaren identifierar en händelse eller ett 
fenomen och studerar detta genom observationer, intervjuer eller studier. 124 I vår 
undersökning är fallet som skall studeras de upplevelser som pedagog på F-6 skolor har 
angående anmälningsplikten. En fallstudie behöver inte vara begränsat till ett fall, det kan 
rymmas flera fall i en och samma studie.125 I en fallstudie är forskaren det primära 
instrumentet för insamlandet och analyserandet av information. Detta innebär att forskaren 
har stora möjligheter, med hjälp av egna intressen och kunskaper, att både få tag i och senare 
skapa meningsfull information.126 En fallstudie försöker förklara, förstå eller beskriva en 
företeelse och kan vara särskilt lämpliga där studieobjektet är komplext.127 Intervjuer är ett 
viktigt instrument i fallstudier som rör utbildning. I dessa studier kommer en del och ibland 
all information från intervjuer.128 Det är svårt att säga att resultatet går att generalisera.129 Vårt 
arbete går inte ut på att komma till någon generell kunskap utan vi vill försöka förstå och ta 
lärdom av andra pedagogers kunskaper i ämnet. Dessutom ger metoden insikt och 
upplysningar som vidgar läsarens kunskaper.130 
 

4.3 Intervjuer 
 
Grunden för människors samspel är samtalet. I samtal delar människor med sig av 
erfarenheter, känslor och förhoppningar.131 För att kunna ta del av andras erfarenheter och 
samtidigt få svar på våra forskningsfrågor valde vi en delvis strukturerad intervju. Denna 
intervjuform kännetecknas av att frågor och frågeställningar formuleras i förväg utan givna 
svarsalternativ. Ordalydelse och ordningsföljd kan dock variera. Forskaren får möjligheten att 
beroende på situationen och på informantens bild av världen ställa följdfrågor och ta vara på 
nya idéer som dyker upp.132 I genomförandet av en ostrukturerad intervjuform krävs en 
erfaren forskare. Det krävs erfarenhet för att uppnå insikt och förståelse med detta 
tillvägagångssätt. Den information forskaren erhåller kan vid ostrukturerade intervjuer riskera 
att vara osammanhängande. Vår ringa erfarenhet av intervjuer, den begränsande tiden för 
arbetet, samt syftet med vår undersökning gjorde att vi valde den delvis strukturerade 
intervjun. Vi bröt ned våra forskningsfrågor till intervjufrågor som svarade mot vårt syfte med 
undersökningen. 133 Detta medförde att våra intervjufrågor dels berörde; erfarenhet och 
beteende, dels åsikter och värderingar, men även frågor om känslor och rena 
kunskapsfrågor.134 Kunskapsfrågorna var avsedda att spegla den handlingskraft som fanns hos 
respektive skola. Frågor av värderande karaktär eller som försöker synliggöra attityder, 
stärker det kvalitativa perspektivet genom att det är människan i relation till begreppet som 
står i fokus.135  
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4.4 Urval 
 
I en kvalitativ studie strävar forskaren efter att nå ökad insikt. Med det följer att urvalet ej 
måste vara statistiskt utan kan väljas efter andra kriterier.136 Vårt syfte är att belysa vilka 
handlingsplaner det finns gällande anmälningsplikten på olika skolor i Skellefteå kommun. 
Därför valde vi att intervjua en rektor eller en pedagog på åtta av Skellefteås 39 skolor med F-
6 verksamhet. En pedagog eller en rektor fick representera den utvalda skolan. Vi är 
medvetna om att ämnet kan vara känsligt och därför valde vi i första hand skolor där vi sedan 
tidigare hade kontakter. Detta för att informanterna skulle känna sig trygga under intervjun 
och därigenom våga uttrycka sina tankar.137 En av skolorna valdes ut slumpmässigt då vårt 
kontaktnät var begränsat.  
 
Vi eftersträvade också att få en bild av enskilda pedagogers och rektorers attityder kring 
anmälningsplikten. Pedagogerna är de på skolan som arbetar närmast eleverna, men det är 
rektorerna som har det yttersta ansvaret. Arbetet med denna undersökning är begränsad till en 
tioveckorsperiod, det medför att antalet informanter inte får vara för stort.138 Vi valde att 
intervjua sex pedagoger och två rektorer. För att få en bredare bild av samarbetet valde vi 
även att intervjua två socialsekreterare. Dessa kände vi inte sedan tidigare, utan i kontakt med 
en områdesansvarig fick vi tips om namn på socialsekreterare. Samtliga informanter 
kontaktades via mail eller telefon och tackade ja till intervjun. Skolorna vi vände oss till är F-
6 skolor då vi själva får kompetens att undervisa i denna åldersgrupp. Resultatet speglar på så 
sätt den verklighet vi själva ska vara verksamma i.  
 

4.5 Etiska ställningstaganden 
 
Inför och under en intervju är det många ställningstaganden som måste göras. Vår begränsade 
erfarenhet av att genomföra intervjuer ledde till att vi ägnade mycket tid till inläsning av 
metoder och etiska riktlinjer. Vi valde att dela upp de ställningstaganden vi gjorde i två faser; 
planeringsfasen och genomförandefasen.  
 
4.5.1 Planeringsfasen 
 
I arbetet med att nå våra informanter valde vi kontakt via mail och telefon. Samtycke till 
intervjun lämnades därför muntligt eller skriftligt via mail. Informanterna fick vid detta 
tillfälle ta del av syftet med undersökningen och blev upplysta om att intervjun beräknades ta 
cirka en timme. Tid och plats för intervjuerna fick bestämmas av informanterna.139  Vi 
genomförde intervjuerna under v. 47 och 48, på grund av den begränsade tid vi hade för 
arbetet. Vid formuleringen av intervjufrågorna var vi noga med att undvika ledande frågor 
samt frågor som kunde uppfattas som en kontroll av anmälningsplikten.140 Inför intervjun 
kände vi, på grund av vår ringa erfarenhet av praktiskt skolarbete, ett underläge i förhållande 
till informanterna.141 
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4.5.2 Genomförandefasen   
  
I mötet med informanterna upplyste vi dem inledningsvis om anonymiteten, att materialet 
skall behandlas konfidentiellt samt hur undersökningen skulle presenteras. Ämnets känsliga 
karaktär gjorde att vi ville understryka informantens anonymitet, dvs. inga namn på skolor 
eller personer skulle framgå i undersökningen. Intervjun spelades in efter samtycke med 
informanterna. Vi informerade om att det insamlade materialet endast skulle användas för 
detta examensarbete och raderas efter användning.142 I en delvis strukturerad 
intervjuundersökning kan informanten få känslan av att det är den egna personen som är 
föremål för undersökning.143 För att undvika en förhörssituation och stor skevhet i resultatet 
utsågs en av oss till intervjuare.144 I en fallstudie är forskaren ett mänskligt instrument för 
undersökningen. Det mänskliga instrumentet är likt andra instrument otillförlitligt.145 Genom 
vår intervju ville vi ta del av informantens spontana attityd om anmälningsplikten. Vi valde 
därför att inte informera informanterna om frågorna i förväg. I en kvalitativ intervju ska 
informanten delge sin personliga syn och personliga ställningstaganden.146 Vi ville därför att 
informanten inte skulle diskutera frågorna i arbetslaget/skolan innan intervjutillfället. Vår 
förhoppning är dock att ämnet ska diskuteras efter vårt besök.  
 
4.6 Bearbetning av intervjusvar  
 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet. Allt insamlat materialet var inte 
föremål för analys och reducerades därför.147 Intervjuer ger en stor datamassa som ska 
presenteras på ett så ekonomiskt, men ändå informationsrikt, sätt som möjligt.148 Resultatet av 
våra intervjuer presenteras i en beskrivande redogörelse som strukturerats på ett logiskt sätt.149 
Varje forskningsfråga belyses med en sammanfattande redogörelse av varje informants svar 
på intervjufrågorna. För att det kvalitativa inte skulle gå förlorat är informanternas egna ord 
viktiga.150 I försiktighet att förvränga informanternas ord kan språket i resultatet upplevas vara 
av talspråkskaraktär. För att presentera de olika attityderna hos informanterna valde vi att 
presentera varje informants svar under fingerade namn. Resultatet av dessa intervjuer talar 
inte för sig själv utan måste bearbetas och analyseras för att en slutsats ska vara möjlig151. 
 
4.7 Analysmetod  
 
Vi valde att skapa mening i vår undersökning ad hoc. Det är troligen den vanligaste formen av 
intervjuananlys. 152  I denna form av analys används inte en standardmetod utan olika 
angreppssätt och tekniker blandas för att besvara och belysa frågeställningar. Vi har dels gjort 
visa kvantifieringar d.v.s. räknat hur många av de tillfrågade som har lämnat liknande svar 
men även gjort jämförelser och lagt märke till mönster.153 Genom att kombinera olika 
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tekniker menar Merriam att sannolikheten är stor att insikter och förklaringar uppstår.154 
Resultatet av intervjuerna ger upphov till en stor textmassa som bör reduceras till hanterbar 
storlek.155 Med vår analys vill vi förmedla innebörden av intervjuerna på ett relativt litet 
utrymme. När mening skapas ad hoc kan resultatet av detta presenteras i siffror, figurer eller 
ord.156 Vi har dock valt att endast använda oss av ord i vår analys.  
 
4.8 Reliabilitet och validitet 
 
Begreppet reliabilitet avser hur tillförlitlig en undersökning är. Med det menas i vilken 
utsträckning en undersökning ger samma resultat vid ett annat tillfälle, men under liknande 
omständigheter.157 Den kvalitativa metoden har som vi tidigare nämnt avsikten att fördjupa 
sig i människors situation och syn på den omgivande verkligenheten. Förhoppningen är att 
vårt besök ledde till en reflektionsprocess hos informanten. Detta leder till en lägre reliabilitet. 
Människan kan genom information och över tid ändra sina åsikter och attityder kring ett visst 
ämne.  
 
Begreppet validitet beskriver i vilken utsträckning en fråga mäter eller beskriver det som skall 
mätas.158 Merriam menar att det finns både en intern och en extern validitet. Den interna 
validiteten berör frågan om i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med 
verkligheten. En fallstudieforskare har som mål att fånga och synliggöra människors 
upplevelser av verkligheten. Under intervjuerna har informanterna berättat öppenhjärtigt om 
sina upplevelser av anmälningsplikten. I resultatdelen presenteras varje informants 
sammanfattade berättelse. Därför menar vi att undersökningens inre validitet är hög. Med 
extern validitet menas i vilken mån ett resultat är generaliserbart, dvs. om undersökningen är 
tillämplig i andra situationer än den undersökta.159 Valet av fallstudiemetod grundar sig på att 
på att forskaren vill göra en djupgående studie av en viss person, situation eller händelse.160 
De berättelser vi ha tagit del av är ytterst personliga men speglar också den kultur som finns 
på informantens skola. Berättelserna skiftar i karaktär och speglar de olika attityder som finns 
hos informanterna. Vi kan inte säga att undersökningsresultatet gäller generellt för pedagoger, 
däremot speglar det den verklighet som informanten upplever och är verksam i. Detta var 
också vårt syfte med undersökningen.  
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt får varje pedagog, rektor och socialtjänsteman en ”egen röst” för att presentera 
resultatet. Vi presenterar de olika yrkesgrupperna var för sig. Pedagogerna och rektorerna 
arbetar på olika skolor och presenterar under fingerade namn sina upplevelser. Informanternas 
svar redovisas i bokstavsordning efter deras namn. 
 
5.1 Hur ser pedagoger på sin plikt att anmäla? 
 
Karin oroar sig inte ofta över elevers sociala situation. Hon upplever att föräldrarna är bra 
människor och att hon är trygg med dem. De gånger hon oroar sig beror det ett utåtagerande 
beteende hos eleven, t.ex. att denne slåss mycket på rasterna eller skriker fula saker. Karin 
menar att när barn far illa kan det bero på olika saker t.ex. otillräckligt med mat eller kris efter 
föräldrars separation. Men samtidigt säger hon: 
 

”Men just i det här sammanhanget så är det väl mer om de utsätts för övergrepp 
av något slag. Fysisk misshandel eller psykisk misshandel eller sexuella 
övergrepp eller våld, ja.” 

 
Om hon oroar sig för en elev vänder hon sig till föräldrarna för mer information. Karin oroar 
sig för att hon kan misstolka det hon hört och vill gärna undersöka fallet mer för att vara 
säker. När hon sedan tar kontakt med socialtjänsten är det för att ventilera det enskilda fallet, 
om då socialtjänsten uppmanar henne att anmäla så tycker hon att hon måste göra det. Karin 
uppger att hon har gjort anmälan till socialtjänsten. Hennes upplevelser av anmälan beskriver 
hon så här:  

”Och det är klart kul är det ju inte. Men man måste ju göra det för barnets skull” 
 
Mats oroar sig ibland för elevers sociala situation. Detta gör han när han märker att eleven har 
bekymmer som han inte kan härleda till skolan. Han märker det genom att eleven funderar 
eller oroar sig för något. Mats börjar då fundera på om det kan vara problem hemma och 
börjar ”bokföra” hur ofta och i vilka situationer eleven oroar sig. För att få sina misstankar 
bekräftade vänder han sig till sina kollegor, då det är flera lärare inblandade i en klass. Han 
pratar också med barnet för att få mer information. I de fall Mats anser det nödvändigt vänder 
han sig till skolans kurator för råd och stöd. Mats menar att de elever som far illa är elever 
som mår dåligt av olika anledningar. Som exempel ger han när föräldrar bråkar eller när barn 
blir slagna. Mats har aldrig gjort någon anmälan till socialtjänsten. Mats vill ha klara bevis att 
ett barn far illa innan han vänder sig till socialtjänsten. Det uttrycker han så här:  
 

”Och det var ju det här med kött på benen lite grann. Att ja, man vill vara helt 
säker…ja det där känns svårt. Om man ser, sett tydligt på barnet också att det 
inte mår bra av det och man har kött på benen då är det ju som inget snack, då 
känner man sig trygg…Att om barnet kanske egentligen mår bra, att man bara 
läser av fel signaler ock så… Därför är det ju lite känsligt också samtidigt som – 
man vill vara helt säker, ha bevis.” 

 
Monika uppger att det i nästan varje klassomgång finns en eller flera elevers sociala situation 
hon oroar sig för. Hon grundar oron på elevens beteende t.ex. aggressivitet, hur barnet 
fungerar med kamraterna och attityder mot henne som lärare. Det är över huvudtaget hur 
eleven mår som väcker tankar om att ”här står det inte rätt till”. Monika definierar begreppet 
barn som far illa såhär: ”Det är när vuxna beter sig mot barn på ett sånt sätt att de visar 
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symptom på att deras hälsa är i fara.”  Som exempel ger hon; fysiska och psykiska övergrepp 
eller att eleverna inte blir sedda och bekräftade. Monika går vidare med sin oro genom att tala 
med specialpedagogen för att få råd. Innan hon gör en anmälan försöker hon ta reda på mer 
genom att tala med barnet. Hon har gjort anmälningar till socialtjänsten och anser att det är 
hennes plikt. Monika vill anmäla sin misstanke så fort som möjligt till socialtjänsten. 
 

”…med den erfarenhet jag har så tycker jag att det är ingen idé att man väntar 
utan känner jag oro så kör jag. För då har jag gjort mitt, för jag tycker det är 
obehagligt.” 
 

Sara upplever att hon oroar sig hela tiden och att det alltid finns någon att oroa sig för. Hon 
tycker att hon gör det allt oftare. Oron grundar sig på att hon upplever att eleven inte mår bra; 
en elev som har ont i magen, en väldigt stökig elev, en elev som inte kommer i tid på 
morgonen, som inte har med sig sina saker eller inte är rena. Sara menar att barn som far illa 
kan rymmas under ett väldans spektra, men att det på något sätt handlar om barn som inte mår 
bra. Hon nämner; föräldrars missbruk, föräldrar som jobbar för mycket eller överbeskyddar 
sitt barn. Det kan även vara föräldrar som är sjuka eller handikappade och inte kan ta hand om 
sina barn, barn som inte blir sedda. Sara menar att beroende på vad som har hänt går man 
vidare på olika sätt. Hon pratar med föräldrarna, sedan kan hon ta kontakt med skolsköterska 
och rektor. Sara oroar sig för att anmälan kan visa sig vara obefogad och att detta ska förstöra 
något. Denna oro gör att Sara vill ha sina misstankar bekräftade innan hon vänder sig till 
socialtjänsten. 
 

”Asså, det känns ju som att om man ska vända sig till socialtjänsten så vill man 
ju, man vill ju så gärna att man ska ha något verkligen å ta på, och det här är ju 
lite problematiskt för man kanske borde göra en anmälan.”  

 
Siw utgår ifrån skolans samtliga elever när hon säger att hon oroar sig för en handfull elevers 
sociala situation. Det grundar sig på hur eleven fungerar i skolan eller vad de berättar. Siw 
tycker inte att det finns någon skarp gräns för när barn far illa, det är individuellt. Vissa barn 
klarar en viss miljö och andra far illa i samma miljö. Ibland kommer andra människor till 
henne med information kring en elev. Det upplever hon som ett problem. Hon ser hellre att de 
vänder sig direkt till socialtjänsten istället för att gå via skolan. På skolan finns en elevhälsa 
dit hon kan vända sig med sin oro för elever. Vid dessa möten är skolpsykolog, skolsköterska, 
specialpedagog samt en representant från socialtjänsten närvarande. Siw upplever att detta är 
ett bra forum för att ventilera sina tankar. Särskilt bra är det eftersom socialtjänsten finns med. 
Är det långt mellan dessa träffar tar Siw direktkontakt med socialtjänsten. Hon har varit 
delaktig i ett flertal anmälningar och har genom detta uppmärksammat att det finns fördomar 
hos föräldrarna. Siw menar: 
 

”Men det kan jag vara ärlig med, det här med soc., det finns så mycket kvar, det 
finns så mycket fördomar hos föräldrarna och sådär, och hos mig själv också 
säkert.” 
 

Ulla menar att det oftast finns någon i varje klass som hon kan känna oro för. Oron kan röra 
föräldrars oförmåga, att barnen inte är hela och rena, att eleven är understimulerad och 
allmänt oroligt. Ulla har också varit med om att elever berättat om företeelser i hemmet som 
väckt oro. Hon har ingen definition på begreppet barn som far illa, men betonar att barn far 
illa av föräldrars oförmåga. När Ulla känner stark oro vänder hon sig till rektorn så att det ska 
finnas bokfört, i samråd med denne diskuteras huruvida en anmälan ska göras av rektorn. Ulla 
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har varit delaktig i att anmälan gjorts. Hennes inställning till att anmäla påverkas av den 
bristande feedback vid tidigare kontakter med socialtjänsten. Ulla ifrågasätter, under 
intervjun, socialtjänstens möjligheter att lämna ut sina uppgifter. 
 

”Ja, oftast ser vi ju inte konsekvenserna av det, faktiskt. För det jobbas ju på ett 
annat plan och jag menar de är väl inte ens skyldiga att delge oss? Utan vi 
anmäler och sedan tar dom vid. Sedan kan man ibland veta att det finns 
stödperson hemma eller någonting sånt där, viss tid. Men vi får ju inte så mycket 
back upp utan vi får ju mer bara ge, vi får ju ingenting tillbaka. Tycker jag inte, 
att jag vet vad som händer sen.” 

 
 
5.2 Vilka rutiner finns för anmälan enligt 14 kap 1 § SoL på skolorna? 
 
Här redogörs för pedagogers och rektorers svar om vilka rutiner de känner till på sin skola. 
Avsnittet speglar också skolans förmåga att hantera barn som far illa samt om pedagogerna 
vet hur de skall gå tillväga med en anmälan.  
 
5.2.1 Intervjuer med pedagoger 
 
Karin menar att hon bättre känner till sin tidigare arbetsplats rutiner än den nuvarande. Där 
fanns det en handlingsplan. Karin tror att hon har fått någon kursdag i ämnet och anser att det 
är rektorns uppgift att ge henne information i dessa frågor. Hon anser att hon inte fått särskilt 
mycket utbildning men att hon vet hur hon ska gå tillväga med en anmälan. När en anmälan 
skall göras finns både Karins och rektorns namn med på denna. Karin har svårt att definiera 
vad som är bra i skolans hanterande av elever som far illa. Hon menar att det finns ett stort 
mörkertal av elever som aldrig får den hjälp de behöver. Enligt Karin kan pedagogen hamna i 
en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna.  
 

”Det finns säkert ett stort mörkertal, sådana som vi aldrig upptäcker. Och jag vet 
att det finns personal som drar sig för att anmäla därför att det är obehagligt. Om 
jag har en bra relation till en familj, och så blir jag orolig och gör en anmälan, 
då kan man ju vara rädd att det här försvinner nu. Så det finns folk som drar sig.” 

 
Mats säger att han inte vet om skolan har några rutiner för anmälningar. Men tror att det 
säkert finns i någon pärm. Han tycker att skolan är bra på att ta upp små och stora problem 
som eleverna har och att detta kan väcka tankar hos föräldrarna så att de blir medvetna om 
problemet. Mats tycker inte att han har fått någon utbildning eller fortbildning i ämnet. Han 
säger att han själv har ansvar för att se till att han får den information han behöver i dessa 
frågor. Samtidigt menar han att rektorn har det övergripande ansvaret över verksamheten.  
Detta uttrycker han på följande sätt:  
 

”Det är ju jag, är ju också ansvarig för att ta reda på lite information kring det 
här eller egentligen en stor ansvarsfaktor i det här, i och med att jag jobbar med 
barnen hela dagarna…och även rektorn blir ju ansvarig i och med att hon är 
ansvarig för mig och hela verksamheten kan man säga.”   
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Han vet inte hur han ska gå tillväga med en anmälan men säger att han vet hur han kan få 
hjälp med det av skolans kurator och det känns viktigast för honom. 
Mats menar:  
 

”jag vet inte exakt hur det går till men, jag vet hur jag kan få hjälp med det. Och 
det känns som det viktigaste. Inte exakt hur man fyller i.” 

 
Monika vet hur hon ska gå tillväga med en anmälan men hon tycker inte att hon har fått 
någon utbildning i ämnet. På Monikas skola finns grundregeln att en anmälan ska göras om 
det finns oro över en elev. Hon hoppas att alla pedagoger följer sin plikt. 
  

”Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite…Jag vet inte om 
det finns dom som blundar, men vi har alltså den plikten och då tycker jag att jag 
måste göra det för barnets skull. För det är ju för barnets skull man har oron. 
Men jag hoppas och tror att alla lärare gör det när de känner oro.” 
 

Monika menar att anmälningsplikten är nödvändig och bra. I egenskap av lärare finns det 
inget annat att göra än att anmäla fallet vidare. Skolan och sin egen handlingskraft beskriver 
hon såhär:  
 

”Och vi har ju alltid den här känslan att skolan gör ingenting, dom ser ingenting 
och det vill jag inte höra.”  

 
Monika anser att det är arbetsgivaren som ansvarar för att hon får den information hon 
behöver i dessa frågor.  
 
Sara säger att skolan inte har några riktiga rutiner för anmälan, men menar att diskussionen 
förs på skolan om hur man ska göra och hur man kan tänka. Ibland känner hon att skolan 
kanske borde anmäla oftare. Sara är medveten om att socialtjänsten tycker att man ska anmäla 
igen om elevens situation inte förändras. Hon tycker att det känns tungt att anmäla flera 
gånger, då inget händer. Det känns också tungt att föräldrarna själva bestämmer om de vill ha 
hjälp i en viss situation. På Saras skola finns rektor som stöd vid anmälan. Sara har på eget 
initiativ sökt kunskap inom ämnet och känner sig stärkt av detta. Hon menar vidare att det är 
rektorn som ansvarar för att delge information om anmälningsplikten, men att pedagogerna 
själva måste tala om vad de behöver.  
 
Siw berättar att det på hennes skola är rektorn som står för anmälan tillsammans med den 
enskilde läraren. Hon säger också att om det är ett akut ärende har de rutinen att ringa in en 
anmälan, och sedan skicka in en skriftlig. På Siw skola arbetar man för att anmälan ska ske 
tillsammans med föräldrarna. Detta arbetssätt underlättar anmälan för alla inblandade enligt 
Siw.  

”Men vi försöker jobba på så vis att vi gör en gemensam anmälan med 
föräldrarna, att vi berättar vår oro, vi berättar vad vi ser och beskriver oron 
tillsammans inför föräldrarna. Så att man kan ta det som ett gemensamt problem, 
då behöver inte socialförvaltningen vara ett hot utan vi ber om gemensam hjälp. 
Då känns det som ett lättare sätt att jobba vidare. Men jag har också varit med 
om att göra en anmälan utan föräldrarna och det är inte roligt.”  

 
Siw menar att det är viktigt att tidigt vara tydlig med föräldrarna. Det är inte bra om man 
jobbar på med sin oro utan att blanda in föräldrarna. Tillsammans med föräldrarna kan man 
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dela på oron. Siw tycker att skolans rutiner för anmälan är bra. Särskilt bra är det att det på 
skolan finns en socialsekreterare som de regelbundet träffar. Siw kan trots detta vara orolig 
över att skolan missar elever som far illa, särskilt flickor, eftersom flickornas signaler inte är 
lika synliga. Hon menar att:  
 

” …deras sätt att visa är inte samma sätt som killarnas och vi är inte lika duktiga 
att fånga upp det, tyvärr. Det kan jag känna.”   

 
Siw har tillsammans med specialpedagogen gått kurser i ämnet och känner sig trygg med hur 
hon ska gå tillväga med en anmälan. Siw anser att det är hennes eget ansvar att få den 
information hon behöver i ämnet.  
 
Ulla berättar att två, tre gånger per år har skolan elevvårdsplanering. Där diskuteras läget 
tillsammans med elevhälsateamet. Anmälan görs tillsammans med rektorn. Ulla tycker att det 
är bra att det finns rutiner, men att det är dåligt att skolan är så maktlös. Hon funderar vad 
man kan göra åt det, om det ens går. Ulla menar att skolan måste inrikta sig på och arbeta för 
att skolmiljön ska gynna och stärka alla elever. 
 

”… ibland kan det vara så att vi måste inrikta oss på att man har en bra tid när 
man är på skolan och att det är struktur och det blir en bra plats att vara på.”   

 
Ulla säger att hon tagit del av en föreläsning om incest, men inte någon ytterligare utbildning 
gällande anmälningsplikten. Ulla anser att hon delar ansvaret med rektorn för att hon får den 
information som behövs i dessa frågor, något som ska ske genom fortbildning. 
 
5.2.2 Intervjuer med rektorer 
 
Boel berättar att pedagogerna kommer till henne varje vecka med oro över någon elev. Hon 
beskriver också att det finns andra forum på skolan dit pedagogerna kan vända sig med sig 
oro. Detta kan vara i de regelbundna träffarna med arbetslaget, och möten med 
specialpedagogen. I elevhälsateamet finns rektor, specialpedagog, skolsköterska och 
skolpsykolog. De har möten var fjortonde dag. Under dessa träffar diskuteras eleven och hur 
de ska gå vidare med ärendet. Boel menar att det är svårt med fasta rutiner, men att 
pedagogerna alltid ska ta kontakt med specialpedagog eller rektor.  
 

”Varje elevärende är unikt. Rutinerna som i stort sett alltid följs, är att mentor 
eller annan personal i första hand vänder sig till specialpedagog eller rektor, som 
sen tar frågan till elevhälsalaget där samråd om nästa åtgärd sker.” 
 

 Boel har varit delaktig i att göra anmälningar och har i dessa fall varit den ytterst ansvarige 
och skrivit under anmälan. Hon har ingen definierad beskrivning annat än den hon använder 
själv:  
 

”Jag uttrycker mig ofta om barn som vi bekymrar oss över”  
 

Boel menar att ansvaret för att pedagogerna får den information de behöver är delat. Hon 
säger att förvaltning, socialtjänst och rektor kan ansvara för information men att arbetsledare 
ska jobba med organisation och rutiner. 
Nina berättar att hon träffar personalgruppen regelbundet och att de då diskuterar sin oro över 
vissa barn. Hon säger att det är hon som i slutändan beslutar om en anmälan skall göras. 
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Pedagogen är skyldig att göra en anmälan om de hyser oro men anmälan görs via henne och 
de skriver båda under, eftersom hon är den högst ansvarige. Hon har varit med om att 
personal själv har gjort en anmälan och fallet blev den gången tingssak. Då blev den enskilde 
pedagogen uthängd, därför vill hon alltid vara ytterst ansvarig vid en anmälan. Nina uppger 
att hon har fått utbildning i ämnet och så har även hennes personal. Hon tror inte att det finns 
en definition på barn som far illa utan tycker att det är ett oerhört vitt begrepp. Hon nämner 
glömda barn, barn i missbruksfamiljer och bristande omsorgsförmåga. Nina anser att skolan 
jobbar regelbundet med dessa frågor. Hon har fått socialtjänstens informationsfolder och att 
även pedagogerna har tillgång till den. Den finns i skolans handlingsplan. På frågan om vem 
som har ansvaret att ge henne och pedagogerna information menar hon att det ingår i 
pedagogernas grundutbildning. Nina är övertygad om att pedagogerna har kunskapen om 
anmälningsplikten, men att det trots detta kan finnas mörkertal.   
 

” Nog kan vi vad vi har för ansvar när det gäller anmälningsplikten. Men 
däremot kanske många väljer att inte komma ihåg det. Därför att det är ju inte så 
där att du gör det utan vidare. För du ska ju gå vidare med din oro…Jag är ju en 
bit ifrån och det är därför jag finns och stöder personalen för att de ska orka och 
komma igenom det här, för det är klart det är ju aldrig kul. Det är ju aldrig roligt 
att göra en anmälan, man vill ju att alla barn ska ha det bra…” 

 
”Trots att vi har gjort ganska många anmälningar så tror jag att vi missar 
många. Det gör vi säkert för att man väljer att inte se och sen är det så att alla 
barn visar inte tecken och vi kan ju inte anmäla det vi inte oroar oss för, utan det 
är vår oro vi ska anmäla.”   

 
När en anmälan har gjorts ringer Nina upp föräldrarna och berättar på vilka grunder en 
anmälan är gjord. Hon berättar vilken oro som finns för barnet och att skolan har en 
skyldighet att anmäla denna till socialtjänsten. Genom att alltid tänka på barnets bästa och att 
det är oron som anmäls tycker Nina att anmälan avdramatiseras.   
  

”Jag tycker inte att det är så otäckt, så länge man har klart för sig att det är för 
barns bästa och att det är en oro vi anmäler det är ju inte det att vi anmäler, jag 
kan inte säga att du är en dålig förälder eller att dom gör någonting hemma utan 
vi anmäler våran oro på grund av det vi sett och det är vi skyldiga att anmäla. 
Och gör man det inte mer märkvärdigt än så, så går det ganska bra.” 

 
5.3 Hur ser pedagoger, rektorer och socialtjänst på samarbetet i        
      hanterandet av anmälningsplikten? 
 
Under denna rubrik redovisas pedagogerna och rektorernas åsikter om samarbetet med 
socialtjänsten.  
 
5.3.1 Intervju med pedagogerna 
 
Karin säger att samarbetet med socialtjänsten fungerar bra men påverkas av personkemin. 
Hon är dock medveten om att detta är generellt vid alla typer av samarbete. Hon har inga 
konkreta förslag på hur hon skulle vilja förändra samarbetet, men kände vid ett tillfälle att hon 
inte fick någon återkoppling från socialtjänsten. Karin upplevde det jobbigt när hon själv fick 
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meddela föräldrarna att en anmälan var gjord. Den folder som socialtjänsten har skickat ut till 
skolorna har Karin använt sig av i arbetet med handlingsplanen på sin tidigare skola. 
 
Mats har ingen erfarenhet av samarbete med socialtjänsten men har ändå åsikter om 
samarbetet. Han menar att det är ett stort steg att vända sig till socialtjänsten och att det är 
lättare att vända sig till kuratorn som finns på skolan. Mats menar att det känns som att 
ärendet blir ännu mer invecklat genom att blanda in socialtjänsten. Foldern från socialtjänsten 
har Mats sett men inte fördjupat sig i. Mats väljer att vända sig till kuratorn med sin oro, 
eftersom han känner denne sedan tidigare.  
 

”…men alltså när man har pratat med henne då får man ju ändå – man känner 
sig tryggare på något sätt.” 

 
Monika har erfarenhet av flera års samarbete med socialtjänsten. Hon upplever att 
socialtjänstens utredningar har varit långsamma och dragit ut på tiden. Hon önskar ibland att 
mer drastiska åtgärder skulle ha vidtagits. Detta har lett till att tilltron kanske inte är vad den 
borde vara. Monika känner ofta att i pågående ärenden så är feedbacken från socialtjänsten 
liten. Hon menar att:  
 

”Å dom är säkert tacksamma för alla uppgifter, men det är ju inget ömsesidigt, 
ömsesidigt överlämnande utan dom har ju den här tystnadsplikten.”  
 

På Monikas skola används socialtjänstens folder i arbetet med anmälningsplikten.  
 
Sara tycker inte alltid att samarbetet med socialtjänsten är så bra. Hon tycker att 
socialtjänsten och skolan ibland inte förstå varandra. Detta beskriver hon såhär:  
 

”Men ibland tror jag vi tittar på det här, jag tror ibland vi ser lite olika på 
problemen och vad som är skolans uppgift och inte. Vi kan ju inte gå hem till 
föräldrarna, det är ju inte våran uppgift egentligen, att vi ska gå hem till 
föräldrarna.” 

 
Sara önskar att samarbetet med socialtjänsten blev mindre formellt och att det på något 
sätt skulle vara lättare att prata med dem. Sara har inte sett foldern från socialtjänsten, 
men vill ta del av den och ber att få det exemplar vi visar henne.   
 
Siw har stor erfarenhet av samarbete med socialtjänsten. Hon tycker att samarbetet blir bättre 
och bättre, beroende på att socialtjänsten tar skolans kunskap och åsikter på större allvar. Siw 
upplever att skolan och socialtjänsten är del av olika kulturer. Socialtjänsten har policyn att 
varje gång det finns anledning till anmälan ska detta göras. I skolan känner personalen att när 
de har berättat en gång och dokumenterat det, så jobbar de vidare med problemet. En ökad 
förståelse skulle stärka samarbetet ytterligare. Siw har tagit del av socialtjänstens folder och 
visar att den finns tillgänglig för lärarna.  
 
Ulla har bättre och sämre erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten. När Ulla tvingats 
jobba nära socialtjänsten tycker hon att samarbetet har fungerat bra. I en mer akut situation 
blev Ulla besviken eftersom socialtjänsten påstod att de gjort allt de kunnat och att familjen 
inte svarat på åtgärderna. Hon skulle vilja få mer insyn i socialtjänstens arbete för att lättare 
kunna stötta eleven än mer. 
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 Ulla säger:  
 

”Jag vet inte vad soc. gör, men de tar väl kontakt och lite så där.”   
 
Hon har inte sett socialtjänstens informationsfolder, men antar att den finns hos rektorn. 
 

5.3.2 Intervju med rektorerna  
 
Boel har vid några tillfällen vänt sig till socialtjänsten för råd och stöd. Hon anser att 
samarbetet med socialtjänsten präglas av relationer och att samarbete är något man måste 
arbeta upp. Boel menar att det är viktigt att pedagogerna känner sig trygga när de ska göra en 
anmälan så att de inte skjuter upp eller avstår från att anmäla. På frågan om hon vill förändra 
något i samarbetet med socialtjänsten säger hon att samarbetet skulle bli bättre om 
pedagogerna dokumenterade mer av sin oro. På skolan har de informationsfoldern från 
socialtjänsten, men Boel är osäker på hur den är spridd i verksamheten. 
 
Nina upplever att skolan har ett bra samarbete med socialtjänsten. Hon tycker att det är bra att 
man kan rådfråga avidentifierat och att socialtjänsten finns med på elevvårdsträffar. Däremot 
tycker hon inte att skolan på något sätt ska försöka göra någon utredning själva. Nina önskar 
dock att socialtjänsten skulle kunna hålla skolan uppdaterad på vad de gör för en elev efter 
anmälan. Hon säger att om föräldrarna inte godkänner insyn så kan socialtjänsten inte 
rapportera tillbaka på grund av sekretessregler.  
 
5.4 Intervju med socialtjänsten 
 
Eva och Viveka arbetar på Skellefteås socialtjänst och arbetar på olika sätt med barn och unga 
som far illa. Här delger de sina kunskaper och erfarenheter i ämnet. 
 
5.4.1 Hur ser socialtjänsten på skolornas anmälningsplikt? 
 
Eva säger att i samtal med skolpersonal upplyser hon dem om anmälningsplikten och att det 
inte är skolans uppgift att utreda eller bevisa om ett barn far illa. Hon uppmuntrar 
skolpersonalen att anteckna vad det är som gör dem oroliga och vid vilka tillfällen. Små 
dagboksanteckningar är ett bra stöd för minnet och ett tecken på att personalen bryr sig om 
sina elever. Eva upplever att skolan har blivit bättre på att släppa ifrån sig sin oro till 
socialtjänsten. När skolpersonal oroar sig för en elev tycker Eva att det är viktigt att de 
kontaktar sin arbetsledare och tillsammans med denne besluta om de ska vända sig till 
socialtjänsten. Hon säger att även om en rektor står som ansvarig för anmälan så är det alltid 
den pedagog som arbetar närmast barnet som kontaktas av socialtjänsten om de vill ha mer 
information i fallet. Eva hänvisar till den folder som socialtjänsten har tagit fram som en stöd i 
denna process. I den står det även att anmälan kan ske vid ett trepartsmöte, där skolan, 
socialtjänsten och föräldrarna träffas. Detta tillvägagångssätt tycker Eva avdramatiserar 
anmälan. Genom att tidigt ta kontakt med föräldrarna menar hon att frågetecken kan rätas ut 
ganska odramatiskt. Detta gäller inte i fall där misstanken är förknippade med brott som 
begåtts i hemmet. Hon tycker att det är bra om skolan redovisar för dem vilka insatser de har 
tillsatt för att hjälpa eleven. Eva problematiserar begreppet anmälan. Hon menar att en 
ändring av begreppet skulle leda till en avdramatisering. 
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Eva beskriver detta såhär: 
 
”…ibland önskar man kanske att det hette någonting annat. Och vi pratar väl 
mycket om att prata om oro för någon kanske låter trevligare än att jag ska 
anmäla den och den. Det blir ju, det känns kanske lite bekvämare att prata om 
oro, för det är ju precis det det är men likavisst enligt lagen så är det ju en 
anmälan.”  

 
Eva tycker att det är bra att det idag finns fler kuratorer på skolorna, det kan kännas lättare för 
en lärare att vända sig till kuratorn för stöd och råd. Kuratorn kan på så sätt fungera som en 
mellanhand mellan skolan och socialtjänsten. Eva kan inte svara på om underlåtelse av 
anmälan är straffbart och säger att hon aldrig har varit med om någonting sådant men tycker 
att det är en jätteviktig fråga. På frågan om hur hon definierar barn som far illa visar hon en 
rapport från socialstyrelsen. Där finns socialstyrelsens syn på när barn far illa.  
 
Viveka beskriver att skolpersonal kan vända sig till socialtjänsten av två anledningar. 
Antingen för att rådfråga om ett ärende avidentifierat eller för att göra en anmälan om 
misstanke att ett barn far illa. Socialtjänsten vill att lärarna använder den blankett som finns 
på kommunens hemsida för anmälan. Den gör att socialtjänsten får svar på de frågor de 
behöver för att kunna börja arbeta med ett fall. På frågan om det finns olika grader av 
anmälan svarar Viveka att det gör det inte. Däremot så kan ärendet handläggas olika på 
socialkontoret beroende på fallets karaktär. Möjligheten för skolan att kunna vända sig till 
socialtjänsten för råd och stöd upplever Viveka ger skolorna en trygghet. Viveka berättar att 
de som arbetar på socialtjänsten föredrar att det är rektorn som står som ansvarig för anmälan, 
när en sådan sker. Hon menar att det underlättar lärarens fortsatta samarbete med föräldrarna. 
I det uppföljande arbetet, i de fall det inte rör sig om misshandel, kallas dock läraren som 
arbetar närmast eleven, rektorn och föräldrarna till ett möte med socialtjänsten och de pratar 
tillsammans igenom vilken oro läraren har. Viveka understryker att läraren inte själv behöver 
göra någon utredning. Däremot är det bra om läraren har skrivit ner punkter som denne 
grundar sin oro på och som sedan presenteras för rektor. Viveka menar att barn kan fara illa 
av olika anledningar och säger att det finns nämnt i socialtjänstlagen. Hon säger dock att det 
finns tre grundläggande behov som barn har, bostad, mat och kläder. Vidare nämner hon 
vikten av att små barn knyter an till föräldrarna så att dessa har möjlighet att ge den 
känslomässiga omsorg som barn behöver och att det finns en kommunikation mellan barn och 
förälder. Idag är det vanligt att föräldrar skiljer sig och Viveka påpekar att även detta kan göra 
att barn far illa. Viveka säger att det inte är straffbart att åsidosätta anmälningsplikten men 
säger att de som straffas om en anmälan inte görs är barnen 
 
5.4.2 Samarbetet med skolorna 
 
Eva tycker att samarbetet med skolorna fungerar bra och att det blir bättre och bättre. Detta 
beror till stor del på att kommunikationen med skolorna har blivit bättre. Tack vare detta har 
socialtjänsten fått ut budskapet om att en tidig kontakt leder till bättre och snabbare insatser 
för barnet. Eva synliggör under intervjun den rollfördelning som för barnens skulle måste 
finnas. Hon menar att det är viktigt att skolan inser sina begräsningar gällande barn som far 
illa.  
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Eva menar : 
 

”… skolan är skolan och där ska man få lära sig saker och ting och det är en 
pedagogisk institution där man ska ja, man går dit för att lära sig, socialtjänsten 
har ju en annan roll. Vi har en roll att kunna stötta och hjälpa i sociala 
situationer och kanske ibland för att någon ska orka och kunna vara i skolan så 
kanske det är så att vi behöver finnas med på ett hörn, ju fortare vi får göra det 
desto bättre, ju mindre länge det får pågå oegentligheter eller missförhållanden 
eller vad det nu kan vara desto bättre är det ju förstås. Och risken att det pågår 
för länge blir ju om skolpersonalen ska ha det ansvaret också…Lärare är ju bara 
en människa den också den kan ju inte hålla på med allting, hur stort hjärta man 
än har.” 

 
Eva visar en grön folder som socialtjänsten tagit fram 2005 som hjälp för skolan och vården 
om tillvägagångssätt för oro och anmälan. Hon säger att det är upp till varje skola att sprida 
den i organisationen. Materialet skall utvärderas i december 2006. I detta arbete hoppas 
socialtjänsten att skolan och vården skall delta, för att de ska få en möjlighet att se om foldern 
har varit till någon hjälp. Eva säger att lärare sällan har allmänna frågor när de tar kontakt 
med socialtjänsten, utan att de vill rådfråga i ett specifikt fall.  
 
Viveka säger att samarbetet mellan skolorna och socialtjänsten fungerar bra och att det blir 
bättre och bättre. På hennes distrikt har de arbetat mycket med samarbetet, något som lett till 
en personlig kontakt. Hon säger: 
 

”Då har man ju lärt känna lärare och rektorer och så här, och då är det lättare 
för dem att ringa när de har ett ansikte de känner igen.” 
 

 Hon tycker att det är mycket viktigt att samarbeta med skolan och att få lärarna att känna att 
de kan vända sig till socialtjänsten för råd och stöd. Men ibland kan det hända att hon tycker 
att skolan skulle ha hört av sig tidigare med sin information. Viveka berättar att hon ibland är 
ute på olika skolor och informerar om anmälningsplikten. Hon medverkar även i 
elevvårdsteam på skolor. Dessa träffar är inriktade på elevvårdsverksamhet, någon tid att 
diskutera hur samarbetet mellan skolan och socialtjänsten kan utvecklas ges inte. 
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6 Analys av resultat 
 
6.1  Hur ser pedagoger på sin plikt att anmäla när barn far illa?  
 
Vår undersökning visar att mer än hälften av pedagogerna uttrycker att de oroar sig ofta och 
många gånger för någon i varje klass. Någon enstaka nämner att denne oroar sig ibland eller 
sällan för sina elever. Oron som här avses är oro för elevers sociala situation. Denna oro 
grundar sig enligt pedagogerna på elevers beteende, hygien, tecken på fysisk eller psykisk 
ohälsa eller saker som eleverna berättar. Endast ett fåtal nämner föräldrars oförmåga till 
föräldraansvar som något barn kan fara illa av. Sociala problem kan visa sig på en mängd 
olika sätt och de svar vi fått i vår undersökning speglar också detta. Pedagogerna i vår 
undersökning är också medvetna om att elever inte alltid visar några signaler. Ingen av 
pedagogerna har någon klar definition av begreppet barn som far illa, samtliga är dock 
medvetna om att det är ett vitt begrepp.  
 
Staffan Olsson menar att det är viktigt att skolan inser att den inte har resurser att hjälpa dessa 
barn utan istället vänder sig till socialtjänsten för stöd i dessa frågor.161 I vår undersökning 
framkommer det, av några pedagoger, vikten av att komma ihåg att det finns en rollfördelning 
i arbetet hos de olika instanserna. Trots att pedagogerna oroade sig för elevers sociala 
situation valde de att avvakta med sin anmälan för att inhämta mer information eller bekräfta 
sina misstankar. Detta återhållsamma tillvägagångssätt var något som även framkom i 
Sundells forskning. Denna forskning visar att skolpersonal först försöker lösa elevens 
problem med skolans resurser, när skolan når insikten att dessa resurser inte räcker till vänder 
de sig till socialtjänsten.162 I vår undersökning framkom det att endast två pedagoger vände 
sig direkt till socialtjänsten med sin oro, detta var för dem en självklarhet. De övriga 
tillfrågade pedagogerna kände en rädsla inför att anmälan ska vara obefogad och att detta 
skall förstöra relationen till barnet eller föräldrarna. 
 
De pedagoger som medverkat vid anmälan beskriver sina upplevelser med ord som; svårt, 
obehagligt, inte roligt och problematiskt. I relation till detta påpekar de socialsekreterare vi 
talade med, att utan information från allmänheten, däribland skolan, kan de barn som far illa 
inte synliggöras.  
 
6.2 Vilka rutiner finns för anmälan enligt 14 kap 1 § SoL på skolorna?  
 
Majoriteten av pedagogerna visste hur de skulle gå tillväga med en anmälan. Av de sex 
pedagogerna var det två stycken som inte visste om skolan hade gemensamma rutiner vid 
anmälan. Den informationsfolder som socialtjänsten i Skellefteå har tagit fram kan fungera 
som en checklista och vägledning. Socialtjänsten uppger att det är varje enskild skolas ansvar 
att sprida den i organisationen. Häften av pedagogerna och samtliga rektorer använde sig av 
foldern i sitt arbete. En av de tillfrågade rektorerna uttryckte en självklarhet om att hon och 
hennes pedagoger hade den utbildning de behövde i frågan om barn som far illa och att detta 
ingick i grundutbildningen. Bland de tillfrågade pedagogerna var det dock en stor variation av 
svar på frågan om de fått någon utbildning. Två stycken svarade att de inte fått någon 
utbildning alls. En pedagog tror sig ha fått utbildning, men kan inte säga säkert. Tre 
pedagoger har fått någon form av utbildning i ämnet, en av dessa har på eget initiativ sökt 
kunskap efter arbetstid. De flesta pedagogerna ansåg att det var de själva tillsammans med 
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rektorn som var ansvariga över att de får den information de behöver. En pedagog ansåg att 
det var den enskilda pedagogens ansvar att skaffa den information och kunskap som behövdes 
för att hantera anmälningsplikten på rätt sätt, medan övriga ansåg att det endast var rektorns 
ansvar. 
 
De flesta pedagogerna nämner att rektorn finns med vid en anmälan, som stöd och ytterst 
ansvarig. De rektorerna som deltog i vår undersökning ansåg att de ska stå som ansvariga för 
anmälan. Detta för att de ska finnas som ett stöd till pedagogerna, som i många fall kan känna 
sig utelämnade i situationen. De socialsekreterare som deltog i vår undersökning förespråkar 
även detta arbetssätt. 
 
Hälften av pedagogerna nämner under intervjun att de är rädda att skolan missar barn som far 
illa. Detta berodde enligt pedagogerna på osynliga tecken på missförhållanden eller på grund 
av förhållningssättet hos pedagogen och skolan. En av de tillfrågade rektorerna uttrycker 
också oro för att missa barn som far illa. Detta beroende på att vissa elever inte visar några 
synliga tecken på att de far illa. Trots att oron finns över att skolan missar barn som far illa så 
nämner flertalet av pedagogerna att skolan är bra på att ta upp stora och små problem, att det 
på skolan finns fungerande rutiner, bra att skolan samarbetar med föräldrarna och på så sätt 
kan avdramatisera anmälningarna och att det är bra att anmälningsplikten finns. Vi har 
tidigare redovisat att det fanns en rädsla hos pedagogerna att förstöra relationen till 
föräldrarna vid anmälan. Här framkommer dock att en pedagog tycker att skolans styrka är 
samarbetet med föräldrarna. Olsson menar att föräldrarna visas bäst respekt genom att skolan 
tar en tidig kontakt när oro finns. Detta ökar vårdnadshavarnas förtroende för skolan och dess 
kompetens.163 En av socialsekreterarna i undersökningen menar också att en anmälan 
avdramatiseras när socialtjänsten, skolan och föräldrarna träffas tillsammans. 
 
6.3 Hur ser pedagoger, rektorer och socialtjänst på samarbetet i        
         hanterandet av anmälningsplikten? 
 
I vår undersökning framkom att socialsekreterarna besöker skolorna för att ge råd och stöd i 
frågan om anmälningsplikten. Båda de tillfrågade socialsekreterarna tyckte att de hade ett bra 
samarbete med skolorna. Av de tillfrågade pedagogerna och rektorerna var det endast en som 
upplevde samarbetet med socialtjänsten odelat positivt. Hälften av de tillfrågade påpekade att 
personkemin påverkade samarbetet och detta framförs även av en socialsekreterare. 
Det framkommer även i vår undersökning att samarbetet blir bättre och bättre då 
socialtjänsten tar skolans kunskaper på allvar. Av de tillfrågade pedagogerna var två av dem 
missnöjda med socialtjänsten och dess arbete med hänvisning till att utredningarna tar lång tid 
och att socialtjänsten inte förstår skolan. Den pedagog som inte har någon erfarenhet av 
samarbete med socialtjänsten påpekar att arbetet blir än mer invecklat av att blanda in 
socialtjänsten. 
 
Knut Sundells forskning visar också att skolpersonalens förväntningar på socialtjänstens 
arbete var relativt låga, 50 % av de tillfrågade trodde att en anmälan skulle gynna eleven.164  
Sundells forskning visar att skolpersonalen är mer positiva till samarbete om de upplever att 
de fått feedback.165 Detta framkommer också i vår undersökning som visar att flertalet av de 
tillfrågade, både pedagoger och rektorer ansåg att de fick lite eller ingen feedback alls på 
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socialtjänstens arbete i det enskilda fallet. Två av pedagogerna påpekar att socialtjänsten inte 
har någon skyldighet eller möjlighet att delge skolan vilket arbete som görs i det enskilda 
fallet, detta är något som upplevs problematiskt. Hälften av pedagogerna uttrycker på olika 
sätt en besvikelse över socialtjänstens agerande i påbörjade ärenden eftersom de inte såg 
resultatet av arbetet. Skolornas önskemål gällande samarbetet med socialtjänsten rör sig om 
en högre grad av feedback och insyn, men även att den ömsesidiga förståelsen mellan 
instanserna skall öka. Det fanns även önskemål om att samarbetet skulle vara mindre formellt. 
Under intervjun med en av socialsekreterarna framkom att formerna för samarbetet inte 
diskuterades med skolorna. En av rektorerna menar att samarbete är något som måste arbetas 
fram över tid. 
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7 Diskussion 
 
7.1  Hur ser pedagoger på sin plikt att anmäla när barn far illa?  
 
I intervjuerna med pedagogerna visade sig en tydlig medvetenhet om anmälningsplikten. Det 
är därför intressant att diskutera varför det hos stora delar av de tillfrågade pedagogerna fanns 
ett återhållsamt förhållningssätt gentemot denna plikt. I vår undersökning framgår det att 
pedagogerna var oroliga för att en anmälan skulle vara obefogad och de ville därför ha bevis 
innan de vände sig till socialtjänsten. Detta resultat gör att det viktigt att poängtera att 
anmälan inte görs mot familjen utan för barnet. Fokus ska alltid ligga på barnets bästa och 
skydd.166 En utebliven anmälan kan vara förödande för dessa barn, då de själva sällan söker 
hjälp och är beroende av en observant omgivning.167  Vi kan naturligtvis också förstå att en 
anmälan kan vara påfrestande och problematisk för alla inblandade. Vi kan dock tycka att det 
borde vara en lättnad att så fort som möjligt vända sig till socialtjänsten, som är den instans 
som har huvudansvaret över barn som far illa. Vi känner att undersökningen visat att 
pedagogerna inte upplever det som en lättnad utan vår upplevelse är i stället att pedagogerna 
uppfattar det som ett stort steg att vända sig till socialtjänsten med sina funderingar. Enligt 
Hindberg bör det förtydligas att det räcker med att det finns misstanke om att ett barn far illa 
för att ta kontakt med socialtjänsten. Detta bör ske så fort som möjligt för att de i ett tidigt 
skede kan tillsätta insatser för barnet.168 Vi undrar dock om det på skolor, där det läggs 
mycket tid på att själva utreda sina misstankar, kan gå så långt att man väljer att blunda, 
eftersom skolorna saknar de rätta resurserna för detta arbete och att denna process därför blir 
alltför påfrestande? Enligt Knut Sundells forskning så anmäls bara var femte 
anmälningspliktigt fall till socialtjänsten.169 Detta, tillsammans med resultatet från vår 
undersökning, gör att vi kan känna en oro över att många av de barn som far illa aldrig får den 
hjälp det de behöver. Vi vill understryka att vi hos samtliga pedagoger känt att det finns ett 
stort engagemang för elevernas välbefinnande men att pedagogerna väljer att ta på sig mycket 
större arbetsuppgifter än de egentligen behöver för att själva lösa problemen innanför skolan 
ramar.  
 
I rollen som pedagog kan det vara psykiskt påfrestande att både vara orolig för eleven och 
handskas med dennes problem. Detta kan i vissa fall leda till att pedagoger undviker närmare 
relationer med eleverna.170 För barn som far illa är detta ytterst olyckligt eftersom skolan kan 
vara deras enda trygga punkt i tillvaron. Enligt anknytningsteorin är barnet beroende av en 
vuxen i dess närhet som kan bistå med kroppslig närhet och beskydd, detta är otroligt viktigt 
för att barnet ska kunna utvecklas och känna trygghet. En otrygg anknytning kan utgöra en 
riskfaktor i detta sammanhang.171 Relationen mellan lärare och elev är den som i störst 
utsträckning skyddar barn som riskerar att fara illa från negativ utveckling.172 Pedagogen 
utgör därmed en viktig friskfaktor som kan erbjuda eleven en trygghet som de inte får 
hemifrån. Trots denna möjlighet att hjälpa en elev måste pedagogen inse sina begränsningar, 
för sitt eget och elevens bästa. Vi vill därför ännu en gång poängtera att socialtjänsten är den 
myndighet som är ytterst ansvarig för att barn med sociala problem får den hjälp de 
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behöver.173 Pedagogen har varken utbildning eller möjlighet att hjälpa eleven i hemmiljön. 
Detta är socialtjänstens ansvar. I Lpo 94 framgår det dock att skolan ska vara ett stöd för 
familjerna i frågor om barnens uppfostran och utveckling. 174   
 
Maslow menar att de grundläggande behoven, som av honom benämns bristbehov, måste vara 
uppfyllda innan barnet kan gå vidare i sin utveckling.175 Detta skulle enligt denna teori betyda 
att elever som far illa därför inte kan tillvara ta sin tid i skolan, vilket i sin tur kan leda till 
inlärningssvårigheter. Dessa elevers skoltid går istället ut på att försöka uppfylla fysiska 
behov och därigenom få några timmars trygghet. Socialtjänsten kan hjälpa och stötta barn och 
föräldrar för att barnet ska få de grundläggande behoven tillgodosedda och därmed blir 
pedagogens roll att vara ett stöd i skolan och hjälpa eleven att lära. 
 
De fall där det blir riktigt obehagligt och problematiskt, borde ju rimligtvis vara de fall när 
pedagogen väljer att blunda för sin oro. De elever som år ut och år in far illa utan att någon 
reagerar och erbjuder det stöd dessa elever behöver. Vilken pedagog vill egentligen ha detta 
på sitt samvete? 
 
7.2 Vilka rutiner finns för anmälan enligt 14 kap 1 § SoL på skolorna? 
  
Bristande kunskap och rutiner är faktorer som kan leda till att en anmälan inte blir gjord.176 
Vår undersökning visar att i stort sett alla pedagoger vänder sig till kollegor, 
specialpedagoger, rektor eller annan skolpersonal för att samråda om elever de bekymrar sig 
för och på så sätt få sin oro bekräftad. En rutin som fungerar som ett stöd för pedagogen. 
Detta sätt att arbeta finns också beskrivet i Lpo 94:s riktlinjer. Vi menar att detta förfaringssätt 
är bra både för pedagogen och för eleven. Om fler lärare är medvetna om den oro som finns 
för eleven är det också fler som kan stödja denne. Det finns dock ett varningens finger att 
höja. Denna konsultation får inte ta för lång tid eller övergå till en intern utredning på skolan. 
 
Uljens menar att rutiner underlättar reflektion.177 På flera av de skolor vi besökte under vårt 
arbete framkom att pedagogerna lade fram sin oro vid arbetslagsträffar eller med träffar med 
elevvårdsteamet. Vår åsikt är att det är viktig att en punkt om oro alltid ska finnas med på 
dagordningen vid dessa träffar. För att pedagogerna ska ha barn som far illa i fokus, gäller det 
att de blir påminda om de tecken eleverna sänder ut som signaler på att allt inte står rätt till.  
I arbetet med barn som far illa är det oerhört viktigt att skolans personal för gemensamma 
diskussioner och får tillgång till handledning.178 De rektorer som deltog i vår undersökning 
var väl medvetna om detta och träffade personalgrupperna regelbundet för att diskutera dessa 
frågor. Rektorn har ett särskilt ansvar för att elevvårdsverksamheten utarbetas, detta för att 
elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver.179 De båda rektorer vi intervjuade 
förklarade att de står som ytterst ansvariga för anmälningarna till socialtjänsten. Detta för att 
pedagogerna inte ska känna att de är ensamma och kan hamna i en utsatt position. Detta 
förfaringssätt var det vanligaste på skolorna. Som vi ser det finns det både fördelar och 
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nackdelar med att rektorn alltid är den som tar det avgörande beslutet om anmälan. Fördelen 
är att pedagogerna får stöd och uppbackning i en situation de upplever olustig eller obehaglig.  
 
Socialstyrelsen menar dock att det kan skapa problem om det finns för många led av personen 
när en anmälan görs.180 Vår undersökning visar, som vi tidigare redovisat, på motsatsen. 
Socialtjänsten i Skellefteå anser att detta arbetssätt är bra, och att de i alla fall tar kontakt med 
den enskilde pedagogen. Vi menar att det finns andra problem som kan dyka upp. Vad händer 
om pedagogen och rektorn har olika åsikter och bedömningsgrunder? Eller om rektorn inte tar 
sitt ansvar trots att denne säger att han/hon ska vara den som skriver under anmälan? 
Pedagogens dilemma handlar då om vem denne ska vara lojal mot, eleven eller skolledningen. 
Vi menar att ett barns liv inte får förstöras för att en vuxen inte tar sitt ansvar och skapar 
möjligheter att hjälpa barnet. I dessa lägen måste pedagogen själv göra en anmälan till 
socialtjänsten. Trycket på pedagogen blir då dubbelt. Dels ska denne stå upp för sin oro, dels 
gå emot skolledningen. För att detta dilemma ska kunna undvikas menar vi att diskussioner 
kontinuerligt skall föras på skolorna för att skapa gemensamma bedömningsgrunder. En av 
pedagogerna uttrycker vikten av att känna att hon har gjort sitt för de barn hon oroar sig för.181 
Vår tro är att om fler pedagoger kände så, skulle fler fall anmälan till socialtjänsten 
 
Barn som far illa är ett komplext problem och inget fall är det andra likt. Det är därför 
inte säkert att färdiga handlingsplaner är genomförbara. Det är dock viktigt att belysa 
att de pedagoger som inte är förberedda på dessa typer av problem har längre väg till 
handling.182 
 
7.3 Hur ser pedagoger, rektorer och socialtjänst på samarbetet i        
      hanterandet av anmälningsplikten? 
 
Vår undersökning visar att de tillfrågade socialsekreterarna i Skellefteå upplevde att 
samarbetet med skolorna fungerade bra, medan pedagogerna inte är lika positivt inställda till 
samarbetet. Hur kan detta komma sig? Flertalet pedagoger upplever att de inte får något 
tillbaka från socialtjänsten när de har vänt sig dit utan att det blir en envägskommunikation.  
Vi menar att detta problem är relativt lätt att komma till rätta med. Genom att arbeta med 
varje ärende tillsammans, skola, socialtjänst och föräldrar, öppnar man upp för alla inblandade 
att ta del av de insatser som tillsätts för den elev som är i svårigheter. Samtycke bryter, som vi 
har visat tidigare, den sekretess som pedagogerna upplever som ett problem.183 I den folder 
som socialtjänsten i Skellefteå har tagit fram och distribuerat framgår det klart att denna 
möjlighet finns men att familjen måste godkänna detta.184 För att föräldrarna skall godkänna 
detta menar vi att det är viktigt att de känner att alla inblandade arbetar för dem inte emot 
dem. En av rektorerna i vår undersökning uttryckte detta på ett tydligt sätt när hon säger att 
det är oron de anmäler, inte föräldrarna.185  
 
Vår uppfattning är att skolorna och socialtjänsten behöver få sitta tillsammans för att diskutera 
och lägga upp gemensamma riktlinjer för hur de kan samarbeta utan att sekretessen ska vara 
ett hinder. Detta arbete skall inte enbart göras av rektorer och chefer utan av dem som arbetar 
närmast eleverna, det vill säga pedagoger och socialsekreterarna. På så sätt menar vi att de 
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även lär känna varandra. Barbro Hindberg menar att en av de viktigaste faktorerna för ett gott 
samarbete just är att personalen från de olika instanserna känner varandra.186  I vår 
undersökning framkommer en önskan om detta. Flera av de tillfrågade känner att det är lättare 
att prata med någon de känner på skolan istället för att vända sig till socialtjänsten. En av 
socialsekreterarna understryker att samarbetet förbättras av att skolpersonalen känner igen 
henne. Vi menar att detta är något som både skolorna och socialtjänsten borde ta fasta på. 
Men för detta krävs mer tid tillsammans och inte enbart tid att diskutera de ärenden som 
skolan har anmält. Knut Sundells forskning visar att skolan önskar att socialtjänsten skall se 
dem som en tillgång i sitt arbete och socialtjänsten i sin tur vill ha en mer kontinuerlig kontakt 
med skolpersonalen.187  
 
Staffan Olsson skriver att det kan behövas okonventionella metoder för att hjälpa de elever 
som far illa.188 Varför inte ge personalen möjlighet att lära känna varandra under lättsamma 
former för att odla de kontakter som behövs? Detta kan säkert av många uppfattas som 
bortslösad tid men vi menar att detta istället skulle spara tid. Det är lättare för pedagogerna att 
ta en tidig kontakt med socialtjänsten om de känner tillit och har förtroende för personen de 
ska tala med. Pedagogernas tidsvinst ligger i att inte behöva bära oron ensam lika länge. Men 
som vi ser det är de stora vinnarna de elever som snabbare får den hjälp och det stöd de 
behöver. På så sätt blir skolan den friskfaktor som dessa elever behöver. 
 
Slutligen vill vi säga att det finns alla möjligheter att förbättra samarbetet mellan skolan och 
socialtjänsten med relativt små medel. Ett gemensamt synsätt och ett arbetssätt som upplevs 
ömsesidigt kan göra att alla inblandade upplever samarbetet mer positivt. Vem ska egentligen 
ta första steget till ett utvecklat samarbete? Socialstyrelsen menar att socialtjänsten har ett 
stort ansvar för att få till stånd ett samarbete.189  Vår undersökning visar dock att 
socialtjänsten är nöjda med samarbetet så varför skulle de vilja ta första steget att utveckla 
något de redan tycker fungerar? Vår uppfattning är att den drivande kraften skall komma från 
dem som inte är nöjda med det samarbete som finns idag. Istället för att lägga tid och energi 
på att beklaga sig kan de ta initiativ till att förbättra för sig själva och andra. Om vår idé att 
utveckla samarbetet under lättsamma former anammas så kan de dessutom ha trevligt under 
tiden och detta kan ge dem styrka i arbetet med de barn som far illa. 
 
7.4 Avslutande reflektion  
 
Denna studie har förtydligat det faktum att skolan har en betydande roll för barn som far illa, 
och deras fortsatta utveckling190 Det vilar ett stort ansvar på den enskilde pedagogen i frågan 
om anmälningsplikten, en uppgift som inte är helt oproblematisk. I intervjuer med pedagoger 
och rektorer på de olika skolorna synliggjordes informanternas strävan efter att vara ett stöd 
för familjerna. Denna strävan tror vi i vissa fall kan leda till att pedagogen vill vara helt säker 
på sina misstankar innan socialtjänsten kontaktas. Både hos pedagogerna i undersökningen 
och hos samhället i stort finns fördomar gällande socialtjänstens arbete. Vi tror att det är 
vanligt att föräldrarna känner ett stort misslyckande i situationer där de blir föremål för 
socialtjänstens utredningar. I dessa situationer ifrågasätts föräldern och dennes förmåga att 
leva upp till sin föräldraroll. För pedagogen kan detta innebära att denne hamnar i en 
lojalitetskonflikt med föräldrarna. Ett genomgående resultat i vår undersökning är att 
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pedagogerna i värnar om barnens bästa, men att de i vissa fall vill skydda föräldrarna från 
socialtjänsten. Vi finner det olyckligt om dessa fördomar hos pedagogerna leder till att 
anmälningar uteblir. I enighet med en av de socialsekreterare vi talade med anser vi att ordet 
anmälan har en negativ klang. En anledning till att fördomarna kring anmälan reproduceras 
kan bestå i att en anmälan till socialtjänsten likställs med t.ex. polisanmälan. Vi tror att en 
ändring av begreppet anmälan skulle kunna leda till att fler barn får hjälp. Alla människor kan 
någon gång i livet behöva stöd i tillvaron. Vi menar därför att begreppet anmälan borde bytas 
till ”stödansökan”. Ordet ansökan används i mer positiva ordalag och visar på en möjlighet, 
inte ett nederlag. 
 
Vi har tidigare redovisat att samtliga pedagoger hade kunskaper sin om skyldighet att anmäla 
till socialtjänsten om barn far illa. Trots detta avvaktade många av de tillfrågade pedagogerna 
innan anmälan gjordes. För att kunna hantera dessa frågor menar vi att det behövs utbildning 
och fortbildning i ämnet. Under vår egen utbildning har vi endast fått en föreläsning om 
anmälningsplikten samt tagit del av Staffan Olssons bok.191 Vi frågar oss därför hur 
lärarutbildningen prioriterar denna kategori barn, som många gånger finns i varje klass? Visst 
finns det möjlighet till ytterligare kunskaper genom valbara kurser, men eftersom 
anmälningsplikten är just en plikt borde ämnet prioriteras högre. En av de rektorer vi talade 
med ansåg att det var en självklarhet att pedagoger har fått utbildning hur de skall hantera 
anmälningsplikten något som dock motsägs av de flesta pedagoger vi intervjuat. Enligt Drugli 
är det omöjligt att vara förberedd på alla problem som kan uppstå.192 Detta stämmer 
naturligtvis, men kan inte användas som försvar av en lärarutbildning eller av skolledningar 
som båda lägger ned förvånansvärt lite resurser på utbildning och fortbildning inom ett så 
viktigt ämne som sekretess och anmälningsplikt utgör.   
 
Titeln på vårt arbete anspelar på devisen ”Tro, Hopp och Kärlek” De signaler eleven sänder ut 
ger pedagogen anledning att tro att eleven är i problem. Samtidigt hoppas denne att det inte 
är så. För att till sist känna att anmälan är det enda rätta för att hjälpa eleven. Flertalet 
pedagoger i vår undersökning förknippar anmälan med olust och obehag. Vi menar dock att 
pedagogernas styrka, i dessa fall, är närheten till eleverna och om stegen mellan tro, hopp och 
anmälan inte är för långa, kan anmälan förknippas med kärlek istället för med olust.  
 
7.5 Metoddiskussion 
 
Valet att använda en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer som instrument föll sig 
naturligt när vi formulerat vårt syfte. Vi ville ta del av informanternas upplevelser och spegla 
deras känslor. I en enkätundersökning är detta inte möjligt i samma utsträckning. Vi har 
tidigare påpekat att ämnet kan upplevas känsligt, därför kändes det tryggt att i första hand 
vända oss till skolor där vi tidigare var kända. I efterhand insåg vi att intervjun inte påverkats 
av att vi var kända för informanten eller inte, alla informanter lämnade uttömmande och 
öppenhjärtiga svar.  
 
Allt eftersom vi genomförde intervjuerna blev följdfrågorna fler och mer djupgående. Detta 
ledde till en stor kunskap hos oss men samtidigt en frustration över att vi inte ställt dessa 
frågor till tidigare informanter. Vi valde att spela in intervjuerna och sedan transkribera dessa 
för utskrift. Denna bearbetning tog lång tid men vi kände att den var nödvändig för att på ett 
överskådligt sätt kunna sammanställa resultatet. En risk som finns, är att informanter inte ger 

                                                
191 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
192 Drugli, Barn  vi bekymrar oss om. 



 45 

sitt samtycke till att spela in intervjun. Detta hände dock inte oss. Något vi inte hade tänkt på i 
kontakten med informanterna var att intervjun borde ske på en plats där vi inte skulle bli 
störda. Detta medförde att vi vid ett flertal tillfällen under intervjun blev avbrutna av annan 
personal eller elever. Alla informanter hade starka åsikter kring anmälningsplikten och barn 
som far illa. Detta resulterade i att diskussionen fortsatte efter att intervjun var formellt 
avslutad.  
 
Vi upptäckte tidigt att det fanns en riklig tillgång av litteratur i ämnet. Bearbetningen av 
denna tog mycket tid men var samtidigt mycket givande även om allt inte berörde ämnet och 
undersökningens syfte. I valet av litteratur fokuserade vi på olika aspekter av när barn far illa. 
Det är dels från ett juridiskt perspektiv men även från ett mer mänskligt perspektiv, där olika 
aktörer ger sin syn på barn som far illa. Vi känner att det har varit en styrka att vara två 
personer som samarbetat med denna undersökning. Återigen kopplar vi det till ämnets 
karaktär. Informanternas öppenhjärtiga svar har väckt många tankar och känslor hos oss. Det 
har känts bra att tillsammans efter intervjuerna ventilera våra funderingar, istället för att 
ensam bearbeta alla intryck.  
 
I vår undersökning valde vi att fokusera på samarbetet mellan skola och socialtjänst. I ämnet 
om anmälningsplikten och barns välbefinnande finns dock parter som i denna undersökning 
lämnades ohörda, föräldrar och barn som berörs. Vi skulle finna det intressant att ta del av 
deras upplevelser och syn på anmälningsplikten. Vet föräldrar om vilka skyldigheter lärare 
har gällande barn som far illa? Vilka fördomar finns hos föräldrar gentemot socialtjänstens 
arbete? Detta vore tänkbara forskningsfrågor i en framtida undersökning.  
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Bilaga 5  
Frågor till pedagoger 
 
 
      Attityder gällande anmälan till socialtjänsten. 

1. Berätta hur ofta du oroar dig för elevers sociala situation (barn som far illa) och vad 

grundar sig den oron på? 

2. Hur går du vidare med din oro? 

3. Hur är din inställning till att vända dig till socialtjänsten med din oro? 

Rutiner 

4. Finns det på din skola gemensamma rutiner för när och hur ni ska anmäla till 

socialtjänsten? 

5. Vad tycker du om skolans hanterande av barn som far illa? Vad är bra och vad är 

dåligt? 

6. Har du fått någon utbildning eller fortbildning i ämnet? 

7. Vet du hur du ska gå tillväga med en anmälan? 

8. Har du varit delaktig i att någon anmälan har gjorts? 

a. Om ja: Beskriv dina upplevelser? 

b. Om nej: Vad känner du oro för den dag du behöver göra en anmälan? 

9. Vem anser du ansvarar för att du får den information du behöver i dessa frågor? 

      Samarbetet med socialtjänsten. 

10. Vilken är din erfarenhet av samarbetet med socialtjänsten? 

11. Finns det något du skulle vilja förändra i samarbetet? 

12. Har du fått någon definition av begreppet ”barn som far illa” och i så fall hur och av 

vem? 

13. Har du sett socialtjänstens informationsfolder om anmälningsplikten? (Visar 

informanten folder) 
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Bilaga 6  
Frågor till rektor 
 

1. Berätta hur du känner dig när en pedagog kommer till dig med oro över ett barn? 

Rutiner 

2. Finns det på din skola gemensamma rutiner för när och hur ni ska anmäla till 

socialtjänsten? Om ja hur ser dessa ut? 

3. Har du fått någon utbildning eller fortbildning i ämnet? 

4. Har du varit delaktig när någon anmälan har gjorts?  

a. Om ja: Vilken var din roll? 

    Om ja: Beskriv dina upplevelser? 

      b. Om nej: Vad känner du oro för den dag du behöver göra en anmälan. 

      Samarbetet med socialtjänsten. 

5. Vilken är din erfarenhet av samarbetet med socialtjänsten? 

6.  Finns det något du skulle vilja förändra i samarbetet? 

7. Vems ansvar tycker du att det är, att du och dina pedagoger, får den information de 

behöver om anmälningsplikten? 

8. Hur definierar du begreppet barn som far illa? Var har du fått den definitionen? 

9. Har du sett socialtjänstens informationsfolder om anmälningsplikten? (Visar 

informanten folder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Bilaga 7 
 
 
 
 
 Frågor till socialtjänsten 
 

1. Hur skulle du beskriva samarbetet med skolorna rörande anmälningsplikten? 

2. Hur ofta är ni ute och informerar på skolorna? 

3. Vilka direktiv ger ni skolorna om tillvägagångssätt gällande anmälningar till er? 

4. Vad finns för funderingar hos lärarna ang. anmälningsplikten? 

5. Finns det olika grader av anmälan? 

6. Lagen säger att lärare är skyldiga att anmäla vid misstanke om att elever far illa. 

Efterlevs detta eller upplever ni att de vill vara helt säkra? 

7. Händer det att någon lärare anmält misstanke som visat sig vara felaktig? 

8. Är det straffbart att bryta mot anmälningsplikten. I så fall vem straffas, den enskilde, 

skolan eller kommunen?  

9. Har det hänt någon gång? 

 

 
 

 


