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Abstract  
 
Tanken med denna uppsats var att vara till hjälp för att synliggöra och skapa diskussion bland 
skolans pedagoger om hur man kan upptäcka att elever far illa i hemmet och hur 
anmälningsplikten hanteras i dess verksamhet. Vi önskade att denna uppsats skulle kunna leda 
till ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och skolans verksamhet. Detta för att elever som 
far illa i hemmet ska få hjälp av skolan i tid. Vårt resultat i undersökningen byggde på 
kvalitativa intervjuer med pedagoger, rektorer och socialsekreterare, och hade till syfte att 
visa på hur vårt valda ämnesområde fungerade i praktiken. Undersökningen visade att skolans 
personal har brister i kunskap om anmälningsplikten och vilka signaler elever kan visa som 
far illa i hemmet. Vidare visade undersökningen även på att ett samarbete mellan skola och 
socialtjänst inte finns så länge någon elev på skolan inte far illa i hemmet. Trots detta menade 
flertalet informanter på att ett samarbete är något att sträva efter. Det vi reagerade starkt över 
var informanternas bristfälliga kännedom om anmälningsplikten och signaler på att elever far 
illa i hemmet. Vidare såg vi en brist i information och kommunikation dels inom skolan och 
dels mellan skola och socialtjänst. En övergripande lösning kan vara att skapa ett 
kontinuerligt samarbete där det utbyts kunskaper och information mellan dessa myndigheter. 
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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka alla informanter som ställt upp i vår intervju, dvs. pedagoger, 
rektorer och socialsekreterare. Ni är och har varit otroligt viktiga vid genomförande av vår 
studie. 
 
Vi vill tacka Anna-Britta Wilhelmsson som har fungerat som vår handledare genom arbetets 
gång. När Anna-Britta inte haft möjlighet att handleda oss har vi fått fantastisk handledning 
av Monica Liljeström, en mycket entusiastisk kvinna som ställt upp och väglett oss i vårt 
uppsatsskrivande, ett stort tack till henne. Vidare vill vi tacka BRIS för studiebesöket och Ulla 
Nilsson för att vi fått tagit del av den erfarenhet hon har inom vår studies område och alla 
goda råd och tips till kontakter.  
Slutligen vill vi tacka våra nära och kära i vår omgivning som hjälpt oss på diverse sätt. 
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1. INLEDNING  
 
Enligt brottsförebyggande rådets statistik for ca 17 900 barn illa år 2003.1 För inte så länge 
sedan, närmare bestämt i november 2004, rapporterades det i kvällstidningar om två fall där 
barn under en längre period utsatts för grov misshandel och fridskränkning dvs. farit illa i 
hemmet. I ett av fallen regerade en lärare på att något inte stod rätt till. Dock gjordes ingen 
anmälan vid det tillfället.2 3 Ska elever behöva lida under en lång period utan att någon 
reagerar och anmäler till socialtjänsten? Som personal inom skolans verksamhet är det viktigt 
att komma ihåg att man har skyldighet att anmäla vid minsta misstanke om att en elev far illa i 
hemmet.  
 
Trots lagstiftningen om anmälningsplikt finns ett stort mörkertal av elever som aldrig får 
hjälp. Ofta görs ingen anmälan trots att lagen uppmanar till det. Forskning visar att 
genomsnittligt mindre än vartannat anmälningspliktigt fall anmäls.4 Var brister det? 
Socialtjänsten menar på att barnet i riskzonen ska få hjälp tidigt, och med barnets bästa för 
ögonen. Det ska ske genom att skola och andra myndigheter samverkar.5 
 
Under utbildningens gång har vi upplevt att det finns en stor osäkerhet och bristande 
kunskaper kring anmälningsplikten. Dessa brister tycker vi oss även kunna se ute i skolans 
verksamhet. Detta upplever vi som ett stort problem. Även litteraturen tar upp att 
anmälningsskyldigheten är en fråga som alltid väcker frågor och diskussion. Trots att 
skyldigheten att anmäla misstankar om att elever far illa i hemmet till Socialtjänsten funnits i 
snart 70 år, har många som direkt berörs en diffus uppfattning om vad den egentligen 
innebär.6  
 
Eftersom pedagoger har anmälningsplikt, anser vi att det är av stor vikt att detta problem 
uppmärksammas och synliggörs. Därför har vi valt att göra en studie om hur 
anmälningsplikten hanteras inom skolans verksamhet. För att kunna göra en anmälan krävs 
det att pedagoger har kunskap om vilka signaler elever som far illa i hemmet kan visa. 
Signalerna kan ofta vara svåridentifierade och komplexa. Trots detta har vi utifrån litteratur 
försökt förklara vilka signaler man bör vara uppmärksam på. Att se eller inte se elever som far 
illa i hemmet, det är frågan. En studie om skolans skyldigheter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 http://www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.486.=1 2004-12-15 15:56 
2 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,557656,00.html 2004-12-02 10.21 
3 http://www.kvp.se/index.jsp?a=207917 2004-12-02 10.27 
4 Staffan Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. (Lund: Studentlitteratur, 2001) 
5 Lärarnas tidning nr 19, 5-18 november 2004. Lärarförbundet. 
6 Barbro Hindberg, När omsorgen sviktar. (Borås: Centraltryckeriet, 2001)  
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2. BAKGRUND 
 
”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 

åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 

psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 

utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 

förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”
7
 

 
Vi anser att det i enlighet med FN: s Barnkonvention och anmälningsplikten tydligt visas på 
att personal vid myndigheter som arbetar med barn, är skyldiga att skydda barn från att fara 
illa i hemmet. Barnet skyddas bäst genom att man vid misstanke genast anmäler till 
Socialtjänsten. För att vi skall ha möjlighet att synliggöra och skapa diskussion bland skolans 
pedagoger om hur man kan upptäcka att elever far illa i hemmet, krävs det att vi skapar en 
bild av hur många barn som faktiskt far illa i hemmet. Under år 2003 visade 
Brottsförebyggande rådets preliminära statistik om anmälningar, att det skett ca 17 900 brott 
mot barn. Dessa siffror är stora, men visar trots det bara på de fall som kommit till polisens 
kännedom. Det är viktigt att komma ihåg att mörkertalet kan vara mycket stort och att det 
finns brott mot barn som inte särredovisas i statistiken.8 Med detta i åtanke får man insikt i att 
personalen inom skolans verksamhet har ett stort ansvar att se varje elev, för att upptäcka om 
någon elev far illa i hemmet. Det är även av stor vikt att vara väl insatt i anmälningspliktens 
innebörd.  
Vi har även försökt finna statistik över hur många anmälningar som varje år kommer in till 
socialtjänsten, dock utan resultat. Socialtjänsten borde logiskt sett vara den instans som kan ge 
en bild av barns utsatthet. Den sociala statistiken är emellertid mycket knapphändig. Det är 
endast uppgifter om omhändertaganden och tillsättanden av kontaktperson som statistik förs, 
vilken innehåller många felkällor. Med den statistik som förs idag går det inte att följa 
utvecklingen över tid, det går inte att göra jämförelser mellan kommuner, den säger ingenting 
om varför barnen blivit aktuella inom socialtjänsten och ingenting om öppenvårdens insatser.9  
 
Tankekartan som ledde oss fram till detta ämne gjorde att vi fick fram sökord att använda vid 
vår litteratursökning. Den litteratur vi koncentrerade oss på bestod av två kategorier, 
definitioner på och kännetecken hos barn som far illa i hemmet och skolans skyldigheter 
gentemot dessa. Tidigare forskning inom detta ämne är väldigt knapphändig i Sverige, vilket 
gjorde att vi även sökte efter internationell forskning som var relevant för vår studie. Utifrån 
litteraturen samanställde vi en projektplan över hur vår framtida studie skulle se ut10. 

 
2.1 Definition av begrepp som används i uppsatsen 
 
Uppsatsen behandlar skolans skyldigheter gentemot elever som far illa i hemmet. Med 
anledning av detta har vi valt att beskriva några begrepp. Detta för att du som läsare skall få 
större förståelse för vad vi menar med innebörden av elever som far illa i hemmet.   
Elever kan fara illa av många olika anledningar, men vi har valt att rikta in oss på sådana 
problem som drabbar elever på grund av föräldrars beteende och sviktande omsorg. Vi vill 
framhålla att föräldrarnas brister kan vara av tillfällig eller permanent natur.11  

                                                
7 http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#19 Artikel 19:1, 2005-01-04 17.13 
8 http://www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.486.=1 2004-12-15 15:46 
9 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
10 Bilaga 1 
11 Ibid.  
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2.1.1 Fysisk misshandel  
 
Fysisk misshandel definieras av Brottsbalken som en incident där någon tillfogar en annan 
individ kroppsskada, sjukdom, lidande med medicinskt påvisbar effekt, fysisk smärta, psykisk 
lidande, eller begränsning tex. att barnet blir inlåst.12  

2.1.2 Psykisk misshandel 
 
Psykisk misshandel kan definieras som varje handling eller underlåtenhet att handla som stör 
barnets intellektuella och emotionella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och 
förutsättningar för nära känslomässiga relationer.13  

2.1.3 Försummelse 
 
Försummelse definieras som en situation där barnet inte får den fysiska och psykiska omsorg 
de är i behov av. Försummelse ses som ett förhållande där en omsorgsperson antingen 
avsiktligt eller genom extrem ouppmärksamhet låter barnet få uppleva lidande som går att 
undvika. Det kan också röra sig om att en omsorgsperson underlåter att tillgodose barnets 
väsentliga behov för dess fysiska, intellektuella och emotionella utveckling. Det kan också 
handla om situationer med djupgående konflikter och vårdnadstvister mellan föräldrarna där 
barnet kommer i kläm. 14 

2.1.4 Sexuella övergrepp  
 
Definitionen på sexuellt utnyttjande är där en förälder eller någon annan som ansvarar för 
barnets vård eller fostran, har sexuellt umgänge med barn under 18 år. Detta innefattar även 
personer som barnet inte står i beroendeställning till, om barnet är under 15 år. Sexuella 
övergrepp är handlingar som utgår från den vuxnes behov, där den vuxne utnyttjar barnets 
beroendeställning. Dessa handlingar kränker barnets fysiska och psykiska integritet.15  

 
2.2 Signaler på att barn far illa i hemmet 
 
Barn som far illa i hemmet signalerar ibland detta på andra sätt än genom att berätta hur det 
egentligen ligger till. Dock är det inte så lätt att tolka dessa ofta ganska komplexa signaler.16 
Därför finns flera skäl för oss att ge exempel på olika signaler som tyder på att ett barn far 
eller riskerar att fara illa i hemmet. Brist på förtrogenhet med signaler och symptom på att 
barn far illa i hemmet, gör det extremt svårt för lärare att anmäla. Internationell forskning 
konstaterar att det är en bra start om man som lärare känner igen och anmäler elever som far 
illa, eftersom det förebygger att dessa elever fortsättningsvis inte utsätts.17   

                                                
12 Kristina Andersson, Leif Andersson, Eva Thorsén, Utredningsmetod avseende barn och ungdomar. (Örebro: 
Repro Örebro Universitetet i Örebro, 2001) 
13 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
14 Andersson, Andersson, Thorsén, Utredningsmetod avseende barn och ungdomar. 
15 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
16 Ibid.  
17 Maureen, C. Kenny (2004) Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment. Child abuse and 

Neglect. Vol. 28  



Att se eller inte se elever som far illa i hemmet, det är frågan. En studie om skolans skyldigheter. 

 9 

2.2.1 Signaler på fysisk misshandel 
 
Vid fysisk misshandel skall brister i samspelet mellan föräldrar och barn alltid ses som en 
varningssignal. Det vanligaste tecknet på att barn varit utsatta för misshandel är blåmärken. 
Man bör vara observant på många blåmärken och blåmärken av olika datum.18 Barn som lever 
i våld, det vill säga fysisk misshandel har visat ett mer aggressivt beteende, vilket kan ha en 
bakomliggande orsak i att de har snabbare och oftare förväntningar på att möta negativitet och 
aggressivitet från andra i omgivningen. De kan även övertolka andras reaktioner som mer 
hotfulla än vad det i själva fallet är.19 Andra kännetecken är oro, extrem blyghet, rädsla för att 
misslyckas, samt att de saknar självförtroende och är lågpresterande. Dessa barn kan snabbt 
bli illa omtyckta av sina kamrater och frustrerande på vuxna i deras närhet. Många fysiskt 
misshandlade barn har anpassningsproblem i skolan. Barnen kan delas upp i två grupper, de 
deprimerade och tillbakadragna samt de aggressiva och utagerade.20 
Allmänt sägs det att barn som utsätts för fysiskt misshandel uppvisar betydligt större 
emotionella och sociala problem än andra barn, och har även svårigheter i intellektuella 
processer såsom inlärning, tänkande och minne. Ett resultat av ovanstående övergrepp kan 
visa sig i självmordsbenägenhet, mobbning och kriminalitet.21 

2.2.2 Signaler på psykisk misshandel 
 
Psykisk misshandel kan visa sig genom att barnet har ett dåligt självförtroende, är rädd för att 
göra fel och reagerar upprivet och överdrivet på tillsägelser. Ytterligare kännetecken är att 
barnet förtrycker andra, samtidigt som det är underlägset och inställsamt mot alla som de 
upplever är större. Man bör vara vaksam om man upplever att ett barn konsekvent undviker 
att prata om föräldrarna, förskönar föräldrarna till hur de önskar att de vore eller att de är 
rädda att gå hem efter skolan. En annan varningssignal är att barn regredierar dvs. återgår till 
att suga på tummen, kissar på sig och att pratar på babyspråk etc. Barn kan också visa på en 
osäkerhet och en otrygghet som verkar mer djupgående än normalt genom kroppsspråk och 
blickar. Man kan även se tendenser till att barnet isolerar sig, dagdrömmer och ljuger.22 
Psykisk misshandel kan leda till att barnet får organiska hjärnskador. Dessa skador påverkar 
att barnet blir extremt irritabelt, hyperaktivt, att de brister i fråga om impulskontroll och 
sociala färdigheter, samt att de har koncentrations och inlärningssvårigheter. 
Psykiskt misshandlade barn som inte får sina signaler besvarade kan sluta sig och upphöra 
med att själv söka och vara mottaglig för kontakt. Detta leder till anpassningsproblem i 
kamratkretsen och i skolan.23  

2.2.3 Signaler på försummelse 
 
Ett försummats barn kan kännas igen med hjälp av dess ”inlärda hjälplöshet”, det vill säga att 
barnet drar sig undan i passiv ensamhet. Detta beror på att barnet har lärt sig att vuxenvärlden 
inte förväntar sig något av dem. En alternativ utveckling är att barnet istället söker sig till 
ogenomtänkta aktiviteter.24 Det signalerar klart att barnets omsorgspersoner inte kan 
tillgodose barnets behov av mat, vila, stimulans och skydd, när barnet inte ökar normalt i 

                                                
18 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
19 Andersson, Andersson, Thorsén, Utredningsmetod avseende barn och ungdomar. 
20 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
21 Ibid. 
22 Peter Frost & Camilla Sköld, Skolans ansvar när barn far illa. (Eskilstuna: TunaTryck AB, 1995) 
23 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
24 Andersson, Andersson, Thorsén, Utredningsmetod avseende barn och ungdomar.  
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längd och vikt och när det inte finns någon medicinsk orsak till detta. Svår försummelse 
orsakar därmed inte bara psykiska skador, utan även fysiska såsom tillväxthämning.25  
Ytterligare kännetecken på försummelse är när barnet lider av dålig hygien. I skolarbetet kan 
man se att ett sådant barn ligger utvecklingsmässigt efter sina klasskamrater, har 
inlärningsproblem, dåligt självförtroende, har en avsaknad av djupare relationer med andra 
barn och svårt att klara av nya situationer och andra påfrestningar. Försummade barn kan i 
vissa fall ha svårt att klara urin- och eller avföringskontroll.26 

2.2.4 Signaler på sexuella övergrepp 
 
Barn som utsatts för sexuella övergrepp saknar vanligen objektiva tecken eller symtom.27 Upp 
till 50% av dessa barn visar inte några beteendestörningar alls som kan kopplas till 
övergreppen.28 Barnet kan uppvisa fysiska skador som till exempel klåda, sveda, blödning, 
irritation och rodnad analt och genitalt.29 Risken finns att de även kan bli smittade med 
sexuelltöverförbara sjukdomar eller bli gravida.30 En följd av sexuella övergrepp kan leda till 
att barnet regredierar det vill säga återgår till tidigare utvecklingsstadier och 
beteendemönster.31 De tidigare nämnda fysiska kännetecknen, som inte kan förklaras genom 
olyckshändelser, skall ses som en tydlig varningssignal.32 
Psykiska tecken på sexuella övergrepp visar sig genom en rad beteendeavvikelser och 
symtom. Det enda säkra symtom som alltid bör föranleda misstankar om sexuella övergrepp 
på barn, rör det sexuella området. Barnet kan då visa på sexuell upptagenhet, gör sexuella 
närmanden till vuxna, har tvångsmässig sexualitet, har brådmogen sexuell aktivitet och har ett 
aggressivt sexuellt beteende.33 Det bör nämnas att ett sexualiserat beteende även kan synas 
hos barn som upplevt sexualiserat våld mellan vuxna eller som lever i en familj som är 
allmänt sexuellt gränslös.34  
En effekt av att ett barn utsatts för sexuella övergrepp kan vara att barnet får ätstörningar, 
visar på olika psykosomatiska symtom och att barnet skadar sig själv35  Ytterligare signaler är 
om barnet rymmer hemifrån, har skolsvårigheter eller vägrar klä av sig på gymnastiken och 
duscha.36  

2.2.5 Vikten av tidiga insatser 
 
Ju tidigare utsatta barn kan få hjälp, desto större är möjligheterna att ge dem en bra start i 
livet. Många som direkt berörs av anmälningsplikten har en diffus uppfattning om vad den 
egentligen innebär. Tidiga insatser innebär i allmänhet att det behövs mindre omfattande 

                                                
25 Hindberg, När omsorgen sviktar.   
26 Claes Sundelin, Tecken på barnmisshandel och försummelse. (Uppsala universitet: kommittén mot 
barnmisshandel, socialdepartementet, 2001)  
27 Andersson, Andersson, Thorsén, Utredningsmetod avseende barn och ungdomar.  
28 Anders Nyman och Börje Svensson, Pojkmottagningen sexuella övergrepp och behandling. (Stockholm: Fälth 
& Hässler, 2002)  
29 Frost & Sköld, Skolans ansvar när barn far illa.   
30 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
31 Frost & Sköld, Skolans ansvar när barn far illa.   
32 Andersson, Andersson, Thorsén, Utredningsmetod avseende barn och ungdomar.  
33 Ibid. 
34 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
35 Ibid. 
36 Majvor Eriksson, Våga se kunna handla, vad är förebyggande arbete med barn? (Oskarshamn: Tryckeri AB 
Primo, 1996) 
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insatser eller långtgående åtgärder som omhändertaganden, än om missförhållandena får 
fortgå under en lång tid.37 

 
2.3 Skolans skyldigheter gentemot elever som far illa i hemmet 

2.3.1 Vad innebär anmälningsplikten 
 
”…Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om 

de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till den underårings skydd…”
38

 

 
Anmälningsskyldigheten, som inträder när man misstänker att ett barn far illa i hemmet, är en 
fråga som alltid väcker frågor och diskussion, trots att skyldigheten att anmäla misstankar om 
att barn far illa till socialtjänsten funnits i snart 70 år. Såväl skolans anmälningsplikt som 
socialtjänstens utredningar är hårt styrda av en lagstiftning som ska skydda utsatta barn och 
ungdomar.39 Anmälningsplikten är så stark att även uppgifter som är svårbedömda eller 
osäkra, genast skall anmälas av skolan om tecken tyder på att barnet kan vara i behov av stöd 
och hjälp.40 Ordet genast markerar att anmälan inte i onödan får fördröjas. Dock finns en kort 
tidsfrist, vilket ger tid att snabbt överväga vad som ska göras genom att tala med 
arbetskamrater, rektor eller anonymt konsultera det vill säga, rådgöra med socialtjänsten. Som 
personal inom skolans verksamhet kan man utanför arbetstid få kännedom om att en elev far 
illa i hemmet, då råder sannolikt en tvingande anmälningsplikt.41 Anledningen till att skolans 
personal i detta fall är sannolikt skyldig att anmäla beror på att de utanför arbetstid borde 
tillhöra allmänheten, vilka inte har en tvingande plikt att anmäla.42 Oavsett i vilket 
sammanhang man först fick den oroande uppgiften, har man som verksam inom skolan 
skyldighet att ta ställning till frågan om anmälningsplikt.43  

2.3.2 Hur hanterar skolan anmälningsskyldigheten? 
 
Det är framförallt lärarnas ansvar att upptäcka elever i riskzonen, eftersom det är de som har 
det direkta mötet med eleverna.44 Enligt 71 § SoL är myndigheter vars verksamhet berör barn 
och ungdom skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten vid misstanke.45 I en pressad 
arbetssituation kan dock ”ribban sänkas” och sådant som tidigare föranledde reaktioner och 
ingripanden får passera. Det kan även fastställas att problem som skulle föranleda åtgärder i 
ett mindre samhälle, accepteras kanske i ett förortsområde till en storstad, det vill säga att man 
håller sig med olika standards för olika grupper i befolkningen eller för olika 
bostadsområden.46  

                                                
37 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
38 Bilaga 2 
39 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
40 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
41 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
42 Bilaga 2 
43 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
44 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
45 Bilaga 2 
46 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
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Som anställd inom skolans verksamhet bör man ta reda på vad skolan har för rutiner kring 
anmälan.47 Internationell forskning konstaterar att alla skolor borde ha en klar, lättillgänglig 
och skriven handlingsplan för skolans personal som utgår från anmälningsplikten och lärarens 
skyldigheter.48 Handlingsplanen underlättar för hur man skall handla när man anar eller oroar 
sig för att en elev far illa i hemmet.49 Vidare visar forskningen att om rektorer förverkligar 
dessa handlingsplaner inom sin verksamhet, kan man genom ett snabbare agerande förebygga 
att en elev blir utsatt för större skada.50 
 
När man misstänker att en elev far illa i hemmet har man alltid möjlighet att konsultera med 
socialtjänsten anonymt om huruvida en formell anmälan skall göras.51 Denna möjlighet bör 
erbjudas och utnyttjas betydligt oftare än vad som görs. Skulle man under konsultationen 
nämna elevens namn och socialtjänsten uppfattar uppgifterna som oroande, ska informationen 
ses som en anmälan och uppgiftslämnaren upplysas om detta.52

  

Vid oro för att en elev far illa i hemmet skall vårdnadshavare informeras. 53 Som lärare skall 
man samverka med vårdnadshavarna och informera dem om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling. Man har även i uppgift att hålla sig informerad om den enskilda elevens 
personliga situation.54 När anmälan är gjord skall vårdnadshavaren erhålla en kopia av denna. 
Om vårdnadshavarna får känna sig delaktiga och respekterade i frågor som rör det egna 
barnet, kan deras intresse av att acceptera det stöd som skolan föreslår. Observera att denna 
kontakt inte skall tas vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp av skilda slag. 55 
Även om alla som anges i 71 § SoL har anmälningsplikt, blir det ofta en eller flera i 
verksamheten, vanligtvis en rektor, som slutligen anmäler. Särskilt viktigt är rektorns stöd i de 
fall där en anställd ensam möter föräldrar och barn. För att en anmälan ska vara gjord måste 
den ha kommit Socialtjänsten till del.56 I de fall då tidigare anmälan skett och nämnden redan 
är inblandad, är det viktigt att göra en ytterligare anmälan om det uppstår en ny 
anmälningssituation.57  Visar sig en anmälan vara obefogad, det vill säga inte leder till någon 
åtgärd, kan man inte straffas för detta. Däremot kan man sedan 1990 dömas för tjänstefel, 
skriftlig varning eller löneavdrag om man underlåter att anmäla, då en anmälan var befogad.58  

2.3.4 Skolans skyldigheter hur långt sträcker sig dessa? 
 
Nästan alla barn går i skolan i 13 år. Ingen annan verksamhet möter så många barn under så 
lång tid av deras liv. Skolan har därmed en unik möjlighet att identifiera och fånga upp barn 
som befinner sig i riskzonen.59 Skolan skall ge särskilt stöd till elever som har svårigheter i 

                                                
47 http://www.bris.se/upload/library/material/BRIS%200155%20Folder%20A5.pdf 2004-11-24 15.55 
48 Maureen, C. Kenny (2004) Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment. Child abuse and 

Neglect. Vol. 28  
49 http://www.bris.se/upload/library/material/BRIS%200155%20Folder%20A5.pdf 2004-11-24 15.45 
50 Maureen, C. Kenny (2004) Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment. Child abuse and 

Neglect. Vol. 28 
51 http://www.bris.se/upload/library/material/BRIS%200155%20Folder%20A5.pdf 2004-11-24 15.41 
52 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
53 Ibid.  
54 Bilaga 2 
55 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
56 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
57 Anna Åkeblom, Anmälan om barn som far illa-. En information från Socialtjänsten till dig som arbetar med 

barn.(Mjölby kommun, 2004) 
58 Ulf Lindelöw & Staffan Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola. (Värnamo: Fälths 
tryckeri, 1994) 
59 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
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skolararbetet, detta i enlighet med skollagen60. Då svårigheter i skolarbetet kan ha sin grund i 
problem i hemmet, är det svårt att dra en klar gräns för vad som är skolans ansvar och vad 
som åvilar socialtjänsten.61 Personalen inom skolan har dock en skyldighet att anmäla till 
socialtjänsten vid misstanke om att en elev far illa i hemmet.62 Det är viktigt att skolans 
personal tar sitt ansvar att anmäla även om de upplever sig ha brister i kunskapen om signaler 
och har farhågor kring en anmälan. Skolans skyldigheter sträcker sig därmed fram till det att 
socialtjänstens ansvar tar vid, vilka i sin tur är ålagda att utreda och bevisa att en elev far illa i 
hemmet. Inom fyra månader utreder Socialtjänsten det anmälda ärendet och tar ställning till 
om några åtgärder behövs. Att socialtjänsten får information om vilka elever som misstänks 
behöva hjälp är därför av central betydelse.63 

2.3.5 Varför uteblir en anmälan? 
 
Anledningar till att anmälningarna, görs sent eller inte görs alls, beror inte enbart på 
okunnighet om lagstiftningen. Att anmäla en elev som misstänks fara illa i hemmet kan för 
skolans personal vara den mest känsloladdade uppgiften,64 vilket kan leda till att man tvekar 
att göra en anmälan. Andra skäl kan vara att många känner sig ensamma och utlämnade när de 
står inför en anmälan. Många gånger kan man även vara rädd för personliga negativa 
konsekvenser. Fler förklaringar till att en anmälan uteblir är att det kan finns brister i 
arbetsledning kring rutiner och stöd i skolan under anmälningsprocessen, otillräcklig kunskap 
om, och bristande tillit till Socialtjänstens arbete, negativa erfarenheter av Socialtjänstens 
arbete vid tidigare anmälningar, bristande återrapportering från och kontakt i övrigt med 
Socialtjänsten i pågående ärenden och dålig samordning i synsätt och rutiner mellan skola och 
socialtjänst.65 Enligt tidigare forskning finns det fall då personalen inte rapporterat ett 
misstänkt fall, på grund av dåliga erfarenheter av tidigare anmälningar. Forskningen visade på 
att personalen hade erfarenheter av ett oprofessionellt beteende hos Socialtjänsten, där 
socialsekreterarna hjälpte föräldrarna att omplacera barnen till annan skola.66

  

 

Kunskapsnivån om kännetecken på att ett barn far illa kan se olika ut hos individen beroende 
på personliga egenskaper och erfarenheter, och i vilken kultur och tidsepok man lever i.67 
Tidigare forskning visar på att den vanligaste orsaken till att en rektor inte anmäler till 
Socialtjänsten är osäkerheten på om barnet far illa eller ej.68

 

 

2.4 Hur fungerar samarbete mellan skola och socialtjänst i praktiken? 
 
Ses ansvaret för utsatta barn enbart som socialtjänstens, som av många fortfarande uppfattas 
som en hämmande myndighet, är det lätt att uppleva en anmälan som ett svek eller ett straff. 
Ser man däremot utsatta barn som ett gemensamt ansvar, minskar risken för att en anmälan 

                                                
60 Bilaga 2 
61 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
62 Bilaga 2 
63 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
64 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
65 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
66 Knut Sundell, (1996) Child care personnel´s failture to report child maltreatment: some swedish evidence. 
Child abuse and Neglect. Vol. 21, No  
67 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
68 Knut Sundell, (1996) Child care personnel’s failure to report child maltreatment: some Swedish evidence. 
Child abuse and Neglect. Vol. 21, No 1. 
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skall upplevas som något dramatiskt och negativt. Detta förutsätter en god samverkan, mellan 
i detta fall, skola och socialtjänst.69   
 
I allmänhet vet människor mycket lite om socialtjänstens arbete med barn och dess familjer.70   
Ett samarbete kan skapas genom att skolan tillsammans med Socialtjänsten diskuterar hur 
detta skulle kunna utvecklas.71 Några förslag är bland annat att Socialtjänsten besöker 
personalmöten och informerar om anmälningsplikten,72 att personal från de olika 
yrkesgrupperna delger varandra kunskap om sina uppgifter och arbetssätt,73 skapar 
gemensamma mötesplatser, till exempel fortbildning74 och att erbjuda verksamheten en 
kontaktperson inom socialtjänsten.75 Det är viktigt att socialtjänsten informerar om sin 
verksamhet så att inte fördomar, till exempel hur lättvindigt barn kan omhändertas, hindrar 
skolans personal från att vända sig till socialtjänsten när de misstänker att ett barn behöver 
skydd.76 
Erfarenheten visar att just samarbete är nyckeln till ett effektivt förebyggande arbete. Genom 
att lägga ihop pusslet får man en helhetsbild som gör att man med betydligt större säkerhet 
kan bedöma behov och vidta åtgärder än om en myndighet eller yrkeskategori ensamt 
medverkar. Samverkan är inget mål i sig utan ett medel för att förbättra och utveckla åtgärder, 
nå resultat och höja arbetets kvalitet. Samverkan är därmed både en arbetsmetod och ett sätt 
att organisera och hantera resurser.77 Samarbete är en bra ledstjärna.78 

3. SYFTE 
 
Vårt syfte med arbetet är att synliggöra och skapa diskussion bland skolans pedagoger om hur 
man kan upptäcka att elever far illa i hemmet och hur anmälningsplikten hanteras i dess 
verksamhet. Syftet är även att synliggöra hur samarbetet mellan skola och socialtjänst 
fungerar i praktiken. 
 
3.1 Frågeställningar 
 
Frågeställningar vi kommer att undersöka är: 
 

• Vilka signaler bör man som pedagog vara uppmärksam på för att misstänka/upptäcka 
att en elev far illa i hemmet? 

• Vilka skyldigheter har skolan gentemot elever som far illa i hemmet? Hur hanterar 
man dessa skyldigheter? 

• Hur fungerar samarbetet mellan skolans verksamhet och socialtjänsten? Hur kan man 
utveckla ett meningsfullt samarbete som kan leda till att elever som far illa i hemmet 
får hjälp i god tid?  

                                                
69 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
70 Birthe Fridh & Camilla Norman, Att utreda när barn far ill- en handbok om barnavårdsutredningar i 

socialtjänsten. (Växjö: Grafiska punkten, 2000) 
71 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 
72 Fridh & Norman, Att utreda när barn far ill- en handbok om barnavårdsutredningar i socialtjänsten.  
73 Ibid. 
74 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
75 Fridh & Norman, Att utreda när barn far ill- en handbok om barnavårdsutredningar i socialtjänsten.  
76 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
77 Ibid. 
78 http://www.bris.se/upload/library/material/BRIS%200155%20Folder%20A5.pdf 2004-11-24 15.44 
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4. METOD  
 
I metoden redogör vi för vårt tillvägagångssätt i utförandet av studien. Vi kommer även att 
beskriva syftet och innebörden av den valda metoden, synliggöra proceduren för arbetet, de 
etiska övervägandena, samt urvalet. 

 
4.1 Fallstudie 
 
Vi har valt att göra en fallstudie. Detta med tanke på att denna metod innehåller möjligheten 
att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem. Fallstudien görs under en begränsad 
tidsrymd, i detta fall under tio veckor.79 I vårt fall handlar studien om lärarens skyldigheter 
gentemot elever som far illa i hemmet.  
 
Anledningen till att vi valde fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för oss att 
koncentrera oss på en speciell händelse eller företeelse, i försöket att få fram de faktorer som 
påverkar händelsen i fråga. Med denna metod finns en risk för snedvridna resultat, beroende 
på att det normalt inte går att generalisera resultaten.80  

4.1.1 Kvalitativ metod 
 
Syftet med studien är att synliggöra anmälningsplikten och skapa diskussion ute i skolans 
verksamhet, för att därigenom kunna förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter och 
därmed hjälpa elever som far illa i hemmet i god tid. Med detta som utgångspunkt har vi 
genomfört en kvalitativ metod. Genom kvalitativa personliga intervjuer skapas en större 
förståelse för informanternas upplevelser och man kan lättare finna mönster och får ta del av 
deras erfarenheter.81 Varje metod har sina fördelar respektive nackdelar. En stor fördel med 
den kvalitativa metoden är dess flexibilitet, som visar sig genom att intervjuaren kan ta fasta 
på och vidareutveckla intressanta uttalanden från informanten, vilken man däremot inte kan 
gå in på i en kvantitativ metod. En annan fördel med att göra intervjuer är att man kan komma 
med följdfrågor, samt att det informanten sagt kan utvecklas och fördjupas. Negativa sidor 
hos denna metod, är bland annat att intervjuerna tar ganska lång tid att genomföra. Detta 
innebär att man endast har möjlighet att genomföra ett fåtal intervjuer, vilket bidrar till att 
risken för skevheter ökar. Svaren på intervjuerna kan vara svåranalyserade. Trots detta kan en 
intervju ge ett rikt material.82  
 
Vi vill i vår studie försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, och om möjligt 
särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, vilket vi anser är en viktig utgångspunkt 
för vår studie.83 

 

                                                
79 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 2000) 
80 Ibid. 
81 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 1993)  
82 Bell, Introduktion till forskningsmetodik.  
83 Trost, Kvalitativa intervjuer.  
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4.1.2 Instrument 
 
Vid samtliga intervjuer använde vi oss av ett strukturerat intervjumaterial84. Det är av stor vikt 
att använda sig av en viss struktur vid en intervju, vilket ger en viss garanti för att alla 
ämnesområden och teman för studien kommer med. Intervjuformulären innehöll därför 
mellan 10 till 12 huvudfrågor med reservation för eventuella följdfrågor. Eftersom det krävs 
kunskap om ett fenomen för att kunna ställa viktiga frågor så tematiserade vi intervjufrågorna 
utifrån studiens frågeställningar. Det innebär att vi utformade forskningsfrågorna utifrån det 
valda temat.85 
 

4.2 Urval 
 
Utifrån vårt syfte med uppsatsen, det vill säga att synliggöra och skapa diskussion ute i 
skolans verksamhet, var vårt mål att intervjua fyra pedagoger, fyra rektorer och två 
socialsekreterare som alla möter och arbetar med barn som far illa i hemmet. Den korta tid 
och de resurser som finns tillgängliga för vår undersökning, har varit avgörande för att vi har 
utfört tio intervjuer under studiens gång. Skulle antalet informanter vara för få, är det omöjligt 
att göra statistiska generaliseringar eller testa hypoteser om skillnader mellan olika grupper. 
Skulle antalet däremot vara för stort, går det inte att göra några mer ingående tolkningar av 
intervjuerna.86 Vi har dragit slutsatsen att tio intervjuer utgör ett tillräckligt material för att nå 
fram till studiens syfte.  
 
Variationen vid urvalet av informanter skall vara så stort som möjligt vid kvalitativa studier, 
därför har vi även som mål att intervjua pedagoger och rektorer som arbetar vid skolor i olika 
områden, två ”Byskolor” och två ”Mångkulturella skolor”87. Detta för att se om det råder 
någon skillnad i kunskap om signaler, anmälningsplikten och dess förekomst. Vi valde att 
intervjua en rektor och en pedagog på samma skola för att se hur samarbetet, informationen 
och kommunikationen kring anmälningsplikten fungerar inom en och samma pedagogiska 
verksamhet. Vi utgick inte efter någon speciell metod vid urvalsförfarandet, förutom de 
ovannämnda faktorerna. För att få tag i dessa informanter, kontaktade vi olika skolor via 
telefon för att se om de hade möjlighet att ställa upp som informanter i vår studie.  

 
4.3 Genomförande 
 
För att sätta in våra tio blivande informanter i vår studie, skickade vi ut ett informationsbrev 
till samtliga. Informationsbrevet beskrev syftet och tillvägagångssättet för studien88. På 
begäran från informanterna skickades intervjufrågorna ut med E-post dagen innan intervjun 
skulle genomföras. Intervjuerna utfördes under vecka 50 och 51 hösten 2004.  
 
Vid genomförandet av samtliga intervjuer använde vi oss av anteckningar och bandspelare. 
Bandspelaren fungerade enbart som ett komplement till anteckningarna. Fördelarna med 
bandspelare är att man kan koncentrera sig på frågorna och vad informanten svarar, utan att 
anteckningar skall bli ett störande moment och att man i efterhand kan lyssna till 

                                                
84 Bilaga 3, 4, 5 
85 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 1997) 
86 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun.  
87 Trost, Kvalitativa intervjuer.  
88 Bilaga 3. 
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informantens tonfall och ordval upprepade gånger. Till nackdelarna hör att det tar lång tid att 
lyssna på banden, att det är besvärligt att spola dem fram och tillbaka för att leta rätt på en 
detalj och det tar även lång tid att översätta från tal till skrift.89 Efter att vi tagit del av detta 
och vägt för och nackdelar mot varandra tog vi det slutgiltiga beslutet att gardera oss genom 
att välja ett mellanting. Bandspelarens enda uppgift för oss, var att ge oss en möjlighet att gå 
tillbaka i intervjun om det var något vi var osäkra på. 
 
Genomgående för samtliga intervjuer var att en och samma person fungerade som intervjuare, 
medan den andre i första hand fungerade som sekreterare och till viss del observatör. 
Ovanstående arbetsfördelning bidrar till att reducera skevheter som kan uppstå vid 
intervjuerna, genom att snedvridningen förblir omedveten. Trots detta är det svårt att helt och 
hållet kunna undvika skevheter, dock har vi genom att blivit medveten om detta problem, 
ständigt haft en viss kontroll på oss själva för att kunna minska dessa effekter.90  
 

4.4 Etiska överväganden  
 
Ett etiskt förhållningssätt gör att vi som forskare blivit medvetna om vilka skyldigheter vi har 
i förhållande till de personer vi intervjuat och vad man generellt sett ser som acceptabelt och 
icke acceptabelt.91 
Med tanke på att examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar i 
studien, skickade vi ut ett informationsbrev. I brevet informerades informanterna om studiens 
syfte och metod.92 Vidare upplyste vi dem om att det som sägs under intervjun betraktas som 
strängt konfidentiellt, det vill säga att den enskilde individen inte kan kännas igen på något 
sätt.93 Vi har även tagit hänsyn till att informanterna skall ha möjlighet att få ställa frågor om 
studien och få sina frågor sanningsenligt besvarade. Före intervjuns start talade vi om syftet 
med intervjun, där fick informanterna även möjlighet att ställa frågor. I samband med att 
intervjun rundades av tog vi tog upp några lärdomar från intervjun, och informanterna fick ett 
ytterligare tillfälle att ställa eventuella frågor gällande undersökningen.94 
Med tanke på att informanternas svar betraktas konfidentiellt, har vi ansvar över att deras 
anonymitet skyddas.95 Anteckningar och inspelningar från intervjuerna förvaras därför inlåst. 
För att informanterna inte på något sätt skall kunna identifieras, kommer vi att benämna dem 
vid fingerade namn. Dessa namn kommer att benämnas utifrån begynnelsebokstaven 
beroende på om de arbetar på en Byskola eller en Mångkulturell skola. Anledningen till att vi 
benämner skolorna som Byskolor och Mångkulturella skolor, har sin förklaring i att det är så 
rektorerna beskriver respektive skolor. Vid de tillfällen då vi i diskussionen använder 
benämningen personal, inkluderar det pedagoger och rektorer. 

 
4.5 Analys 
 
Vårt arbete utgår från en fallstudie, eftersom den ger oss möjligheten att koncentrera oss på en 
speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som påverkar händelsen i 
fråga.96 Med detta som utgångspunkt gjorde vi tio kvalitativa personliga intervjuer, då de 
                                                
89 Trost, Kvalitativa intervjuer.  
90 Bell, Introduktion till forskningsmetodik.  
91 Bell, Introduktion till forskningsmetodik.  
92 Bo Johansson & Per-Olof Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen. (Uppsala: X-O Graf tryckeri, 1998) 
93 Trost, Kvalitativa intervjuer.  
94 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun.  
95 Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen.  
96 Bell, Introduktion till forskningsmetodik.   
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bidrar till en större förståelse för informanternas upplevelser och vi kan lättare finna mönster 
och får ta del av deras erfarenheter.97 
 
Utifrån den bearbetade litteraturen framställdes intervjufrågorna utifrån våra teman. När 
intervjuerna var genomförda sammanställdes anteckningsmaterialet till en löpande text, för att 
få en bättre överblick av innehållet. Eftersom varje intervju bandades hade vi möjlighet att gå 
tillbaka för att reda ut oklarheter. Vi anser att våra frågeställningar och det insamlade 
materialet gav oss möjligheten att kombinera flera analysmetoder98. Utifrån våra teman i 
studien gjorde vi en slutlig sammanställning av intervjuerna, där rätt text placerades under rätt 
tema och allt som skulle kunna identifiera informanterna fingerades.  Först och främst har vi 
utgått från att finna de grundläggande uppfattningarna hos informanterna. I analysen av 
intervjuerna har vi använt oss av en kombination av två metoder, dessa är gruppering av 

individer och allsidig beskrivning av enstaka individer och fall.99 I sammanställningen av det 
insamlade intervjumaterialet har vi skiljt mellan Byskolor och Mångkulturella skolor, i de fall 
vi ansett att det varit möjligt. Till största del har analysen gått ut på att göra en beskrivning 
och analys av helheten i pedagogernas, rektorernas och socialtjänstens svar.   
  

4.6 Validitet och reliabilitet 
 
Vi anser att vår studie uppfyller en hög grad av reliabilitet och en hög grad av validitet. Detta 
grundar vi på att intervjuerna har genomförts av en och samma intervjuare, som enligt 
metodlitteraturen använt liknande tonfall vid framförandet av intervjufrågorna enligt 
manuset.100 Dock bör det påpekas att följdfrågor har ställts utifrån informanternas svar.  
Användningen av bandspelare vid intervjuerna har bidragit till en hög grad av reliabilitet, 
eftersom inspelningarna gav oss möjligheten att få ett exakt material vid sammanställningen 
av intervjuerna. Vi anser att vårt tillvägagångssätt i denna studie skulle kunna ge samma 
resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter101.  
Den höga graden av validitet grundar vi på sättet vi formulerat och framställt intervjufrågorna 
med hänsyn till frågeställningarna i syftet. Vi anser att informanternas svar mäter och 
beskriver det vi har som avsikt att besvara i uppsatsen102. 

 
4.6 Metoddiskussion 
 
Valet av att göra en fallstudie anser vi fungerade väldigt bra för studiens syfte, med tanke på 
att vi därigenom fick möjligheten att fokusera på detta enskilda och viktiga ämne. I efterhand 
önskar vi att tiden för studien hade sträckt sig över en längre period. Det tror vi hade minskat 
generaliseringar och därmed ökat chansen för att kunna dra säkrare slutsatser av studien, 
eftersom vi hade kunnat utföra ett större antal intervjuer. Dock anser vi att vi har ett 
tillräckligt intervjumaterial för att kunna synliggöra och skapa diskussion bland skolans 
pedagoger och för att synliggöra hur samarbetet mellan skola och socialtjänst fungerar i 
praktiken. Vi anser att möjligheten för att uppnå syftet med studien grundar sig i den 
kvalitativa metoden, då vi har potential att fördjupa förståelsen för informanternas 
erfarenheter. Ett strukturerat intervjumaterial har lett till att vi med säkerhet fått svar på alla 
                                                
97 Trost, Kvalitativa intervjuer.  
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frågorna under varje tema. Genom att se intervjufrågorna ur ett kritiskt perspektiv kan vi 
uppleva att vi hade kunnat ställa mer exakta frågor utifrån syftets teman, detta för att 
underlätta sammanställningen av resultatet. Det urval vi gjort, har uppfyllt och besvarat de 
förväntningar och frågor vi hade innan genomförandet av intervjustudien. 

5. RESULTAT 
 
5.1 Utgångspunkter för resultatredovisningen av intervjuerna 
 
Intervjuerna genomfördes med pedagoger från två skolor, som enligt rektorerna 
kännetecknades av att de var ”multikulturella”. Detta med tanke på att skolan tog emot elever 
från olika länder och kulturer, men också på grund av att de integrerat förskola och fritids i 
skolorna. En rektor på en av de sistnämnda skolorna berättade om en tuff miljö och en hög 
social problematik, men poängterade skolans höga beredskap inför denna.  
 
De andra två skolorna beskrevs av rektorerna som ”typiska byskolor”.  Där bodde alla, med få 
undantag, i villor och det rådde ett tätt socialt nätverk, med andra ord ”alla kände alla”. 
Utifrån dessa beskrivningar kommer vi i fortsättningen att prata om dessa skolor som 
”Byskolor” och ”Mångkulturella skolor” 

 
5.2 Intervju med pedagoger – en kort bakgrund  
 
Vi har intervjuat fyra pedagoger. Två av pedagogerna arbetade på varsin ”Byskola”, de andra 
två pedagogerna arbetade vid varsin ”Mångkulturell skola” som var belägen i en större stad i 
Sverige.  
 
Britta var utbildad till grundskolelärare år 4-9 med inriktning svenska och engelska, och hade 
arbetat som pedagog i drygt fyra år på en Byskola. Bengt var utbildad grundskolelärare år 1-7 
med inriktning mot musik, han hade arbetat inom yrket i åtta år och arbetade vid detta tillfälle 
på en Byskola.  
 
På de Mångkulturella skolorna arbetade Märta och Marit. Märta hade läst gamla 
mellanstadieutbildningen och hade arbetat som pedagog i 33 år i år 4-6. Den andra kvinnliga 
pedagogen, Marit var utbildad barnskötare och arbetade som resurs i år 5 och 3, hon 
vikarierade även i år 3 och hade arbetat inom skolans verksamhet i ca 29 år. 

 5.2.1 Pedagogernas kunskaper om hur man ser att en elev far illa i 
hemmet 
 

För att få en uppfattning om vilka erfarenheter pedagogerna hade om hur man upptäckte att en 
elev far illa i hemmet, fick de fritt berätta om någon gång då de fått kännedom om ett sådant 
fall.  

Gemensamt för Bengt och Berit som arbetade vid Byskolor, var att de inte hade någon 
djupare kunskap eller blivit informerade om vilka signaler elever som far illa i hemmet kan 
visa. Britta menade att detta beror på att det aldrig förekommit att en elev farit illa i hemmet 
vid den skola hon arbetade på. Trots detta hade hon på egen hand försökt ta reda på just detta, 
och nämnde att ett kännetecken kunde vara blåmärken.  
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Beroende på att förekomsten av anmälningar var relativt vanliga vid de Mångkulturella 
skolorna hade Märta och Marit relativt goda kunskaper om vilka olika signaler elever som far 
illa i hemmet kunde visa. Dessa pedagoger menade på att man ofta kände på sig att något var 
fel, men att det kunde vara svårt att ringa in. De signaler de talade om, var där man kunde se 
att eleven kom illa klädd och smutsig till skolan. De kunde även märka att något var fel i 
elevens beteende, genom att denne var våldsam, utövade snabba rörelser, klarade ej av att 
misslyckas, var orolig eller tyst och blyg. En annan signal som Märta och Marit nämnde var 
att eleven kunde visa förändringar i skolprestationerna. Marit menade på att om man lägger 
ihop alla tecken man sett kunde man försäkra sig om att en elev far illa i hemmet. 

5.2.2 Pedagogernas förhållningssätt till anmälningsskyldighetens innebörd 

 
För att få en uppfattning om pedagogernas egen inställning till anmälningsskyldigheten, 
frågade vi dem hur de resonerade i denna fråga. Både Bengt och Berit föreföll känna till lagen 
eftersom de hänvisade till denna: 
 
”Anmälningsskyldighet är anmälningsskyldighet och man begår tjänstefel om man inte 

anmäler” underströk Bengt. 
 
Berit i sin tur sade att ”om anmälningstexten fungerar på eleven så skall man anmäla”.  

 

Samtidigt som dessa båda pedagoger tydligt tryckte på vad som faktiskt gäller, var det olika 
faktorer som spelade in när det avgjordes om det skulle bli en anmälan eller inte. Både Berit 
och Bengt kände behov av att vara helt säkra på att en elev for illa i hemmet innan de skulle 
göra en anmälan, och motiverade detta med att de såg till elevens bästa. Berit menade också 
på att det kunde bero på hur rakryggad man var som person, vilket stöd man hade och vilken 
ork man hade att ta tag i en anmälan. Varken Berit eller Bengt hade erfarenhet av att en 
anmälan gjorts vid deras respektive skolor, och hade inte heller delgivits någon omfattande 
information gällande anmälningsplikten. 
 
Även Marit hade kännedom om anmälningsplikten. Hon berättade att hon fått kunskaperna 
genom sin utbildning, men också på samtliga arbetsplatser hon arbetat vid. Hon hade även lärt 
sig mycket av den erfarenhet hon hade efter att ha anmält två fall.  Marit menade på att man 
som pedagog har en skyldighet att anmäla, för barnets bästa, och skulle därför inte dra sig för 
att ta kontakt och göra en anmälan till Socialtjänsten. 
 
Märta berättade att hon fått sin kännedom om anmälningsplikten via föreläsningar. Hon hade 
även varit med om ett fall där en elev som farit illa blivit anmäld till Socialtjänsten, men hade 
personligen inte gjort någon anmälan. Hon menade också på att man inte skall gå med 
funderingar själv, utan att det alltid skulle finnas folk att fråga, personligen samtalade hon ofta 
med arbetslag och specialpedagog.  Berit var den enda som ansåg att anmälningsplikten var 
tolkningsbar. Detta grundade hon på att det berodde på vad man menade med tolkningsbar, 
hon visste inte exakt vad det var som stod var avgörande i anmälningsplikten för att man ska 
anmäla.  
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5.2.3 Hur är ansvarsfördelningen på skolan organiserad för att hantera 
anmälningsplikten? 
 
För att få reda på pedagogernas syn gällande anmälningsprocessen, frågade vi hur förfarandet 
kunde se ut vid deras skola, och vem av parterna de ansåg bar det största ansvaret i 
anmälningsprocessen.  
 
Hos samtliga pedagoger rådde det ingen tvekan om att det var de som i första hand såg om en 
elev for illa i hemmet. Alla ansåg att det därför var pedagogens ansvar att de 
uppmärksammade detta och anmälde vidare till rektor, som i sin tur skulle ha en skyldighet att 
anmäla fallet till Socialtjänsten.  
Gemensamt för Byskolornas pedagoger var att ingen av dem ansåg att det direkta ansvaret att 
göra den formella anmälan låg hos dem. Ansvarsfördelningen i anmälningsprocessen var, 
enligt Bengt, att när man som pedagog misstänkte att en elev for illa i hemmet, skulle samtala 
med arbetslaget för att man inte skulle behöva känna sig ensam. Sedan skulle han kontakta 
den som han ansåg var ytterst ansvarig, det vill säga rektorn, som i sin tur skulle göra anmälan 
till Socialtjänsten. Även Marit lade största ansvaret hos rektorn, eftersom det var han/hon som 
visste vilka socialsekreterare som var knuten till skolan. Trots detta så tyckte hon inte att man 
kunde resonera så, med anledning av att alla som jobbade i en skola skulle ta ansvar. Vidare 
menade Marit på, att hade man gjort en anmälan så skulle man stå för den. Hon poängterade 
att skolsyster var en bra resurs att vända sig till vid misstanke om att en elev for illa i hemmet. 
Hon fungerade som ”spindeln i nätet”, eftersom hon kollade upp misstanken, kontaktade 
föräldrar, förde anmälan vidare och kontaktade de andra lärarna. 
 
Trots att Berit ansåg att hon varken hade kunskapen eller resurserna, påpekade hon att hon 
naturligtvis försökte göra så gott hon kunde i klassrummet med att stötta och ta hänsyn till 
elever som for illa i hemmet.   
 
Märta hade goda erfarenheter om förfarandet vid anmälningsprocessen vid hennes skola. 
Utifrån pedagogens ansvar, att de skulle se om elever for illa i hemmet, till det att rektorn 
skulle kallade alla berörda till en elevvårdskonferens, där det fattades ett beslut om rektorn 
skulle göra en anmälan till Socialtjänsten. ”Man kan aldrig säga att man alltid gör rätt, jag 

gör ju i alla fall inte fel.”  Med detta menade Märta att man skulle lita på sina egna 
iakttagelser och funderingar och inte grubbla för länge, det skulle vara bättre att gå vidare 
med fallet och tänka att man har gjort det man kunde.  
 
Gemensamt för alla informanter var att de ansåg att det var viktigt att få stöd och samtala med 
någon om sin misstanke. Det förekom ofta att de samtalade med arbetslag, skolsyster och 
specialpedagog. 
Vid Märtas skola fanns en handlingsplan om hur man skulle gå tillväga vid en anmälan, hon 
var dock osäker på om den fanns nedskriven. De andra pedagogerna kände inte till att det 
fanns någon handlingsplan vid deras respektive skolor. Däremot brukade man på Bengts 
Byskola samtala om hur man kunde gå tillväga om man misstänkte att en elev for illa i 
hemmet. 
Marit skulle inte dra sig för att ta kontakt med Socialtjänsten. När en anmälan skulle vara 
gjord, så menar hon på att det var Socialtjänstens som hade ansvaret.  
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5.2.4 Pedagogernas syn på anmälningsproblematiken 

 
För att få reda på pedagogernas syn på anmälningsproblematiken fick de frågan om de gjort 
en anmälan någon gång, samt spekulera varför de tror att man i vissa fall inte anmäler.  
 
Alla pedagoger menade att rädslan för reprisarier från föräldrarnas sida, det vill säga vad 
fortsättningen kunde bli, att man skulle bli hotad eller slagen, kunde göra att man tvekade att 
göra en anmälan. Anledningen till varför man i vissa fall inte anmälde var i stort sett 
gemensamt hos alla pedagoger, vilken var den rådande osäkerheten kring vad som händer 

sedan. 

 
Berit konstaterade att det vore lättare att göra en anmälan med stöd från rektor och kollegor. 
Samtidigt pekade hon på ett flertal faktorer som gjorde att man tvekade till att göra en 
anmälan. Att hon arbetade vid en Byskola tror hon kunde vara en anledning till att man 
kanske valde att inte anmäla, eftersom att personal och elever på skolan bodde nära varandra, 
att personal och föräldrar kom för nära varandra och att man lättare kunde träffa på 
föräldrarna i andra sammanhang. Samtidigt tyckte Märta att det verkade konstigt att man inte 
anmälde om man såg något.  

5.2.5 Hur ser samarbetet med Socialtjänsten ut på skolorna? 
 
För att få veta vilken betydelse Socialtjänsten hade som stöd och vägledning för skolan ställde 
vi frågor om samarbetet med Socialtjänsten, och hur det i så fall såg ut. Vi ställde även frågor 
som rörde vem som bär ansvaret för ett sådant samarbete, skolan, Socialtjänsten eller båda 
parter. 
 
Gemensamt för pedagogerna var att det inte fanns något kontinuerligt personligt samarbete 
mellan skola och Socialtjänst. Trots detta förekom det vid behov, ett mer eller mindre 
samarbete på en av Byskolorna och en av de Mångkulturella skolorna. Alla informanter 
trodde att ett kontinuerligt samarbete skulle kunna vara en hjälp till att veta vad man skulle gå 
efter vid en anmälan. Vidare fanns ett intresse från pedagogernas sida att de skulle få veta mer 
om Socialtjänsten, om deras arbetsuppgifter, vad de gjorde i olika lägen, hur mycket personal 
det fanns och på vilka plan de arbetade.  
 
Vems ansvar det var att samarbetet skulle upprätthållas och fungera har pedagogerna skilda 
meningar om. Bengt ansåg att ansvaret för samarbetet var beroende på hos vem behovet låg. 
Vidare menade han på att det skulle finnas ett allmänt samarbete mellan skolorna i kommunen 
och inte bara på en skola om man ville ha någon effekt. Berit sade att hon aldrig haft något 
samarbete och kände inte heller att behovet av ett samarbete var lika stort eftersom att skolan 
var belägen vid ett lugnt område med stadgade familjer. Marit hade erfarenhet av tidigare 
samarbete, där Socialtjänsten haft möten och studiedagar med fiktiva fall. Hon tyckte att det 
var både skolans och Socialtjänstens ansvar att ett samarbete skulle fungera och upprätthållas. 
Ansvaret till att skapa ett samarbete ansåg hon ligga hos rektorn och Socialtjänsten, eftersom 
det var de som kunde påverka och det var de som hade den direkta kontakten. 
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5.3 Intervjuer med rektorer – en kort bakgrund 
 
Bertil arbetade som rektor vid en Byskola. Han hade arbetat inom yrket i tre och ett halvt år. I 
grunden var han halvt utbildad socionom och hade arbetat med barn i behov av särskilt stöd, 
men även som kurator och lärare. För rektorsyrket läste han en pågående statlig 
rektorsutbildning. Vid den andra Byskolan var Barbro rektor sedan hon avslutat sin 
rektorsutbildning sex år tillbaka i tiden. I grunden var hon utbildad förskollärare.  
I två och ett halvt år hade Magnus arbetat inom yrket vid en av de Mångkulturella skolorna. 
Han var i grunden utbildad lärare och hade även en fritidsledarutbildning. För att bli rektor 
hade han inte läst någon speciell utbildning, utan hade kompletterat med en del kurser för de 
administrativa delarna i yrket. Inom samma kategori av skolor hade Margareta utövat sitt yrke 
i sex år. Även hon var i grunden utbildad lärare, men hade läst en statlig rektorsutbildning på 
distans i fem år parallellt med sitt arbete som rektor.  

5.3.1 Rektorernas kännedom om hur man upptäcker barn som far illa i 
hemmet 
 
För att få en uppfattning om vilka erfarenheter rektorerna hade om hur man upptäckte att en 
elev for illa i hemmet, fick de fritt berätta om någon gång då de fått kännedom om ett sådant 
fall.  

Både Magnus och Margareta föreföll ha relativt god kännedom om vilka signaler man bör 
vara uppmärksam på, eftersom båda berättade om att det var ganska vanligt att de vid dessa 
skolor upptäckte att en elev farit illa i hemmet.  

 Magnus hade erfarenhet av att det generellt sätt sällan var eleverna själva som berättade. De 
fall då detta skett hade eleverna berättat det till dem som de hade störst förtroende för. Detta 
menade han var klara signaler på att elever for illa i hemmet. Även Margareta tog upp detta 
som en signal hon mött mer än en gång. Magnus poängterade dock att det är vanligast att 
eleverna visade med hjälp av kroppen att något var fel, till exempel genom att vara 
destruktiva, självdestruktiva, våldsamma etc. På denna Mångkulturella skola var det inte 
ovanligt att grannar ringde och berättade om att de visste att en elev for illa i hemmet. 
Dessutom berättade Magnus, att eftersom många i personalen bodde i området så kunde 
informationen även komma den vägen. Även Barbro tog upp signaler som visas med kroppen 
som hon visste att man borde uppmärksamma, såsom att en elev var tystlåten och innesluten 
eller överaktiv. Trots det menade hon på att man inte kunde vänta på bevis, för sådana skulle 
inte finnas. 

5.3.2 Rektorernas förhållningssätt till anmälningsskyldighetens innebörd
  
För att få en uppfattning om hur rektorerna tyder anmälningsplikten, fick de beskriva sina 
erfarenheter av den och om de upplevde att den gick att tolka på olika sätt.  

Alla rektorer framhöll att anmälningsskyldigheten var till för barns bästa. ”Barnen är det 

viktigaste av allt” menade Bertil och syftade till att egna känslor kring en anmälan borde stå 
åt sidan när en elev for illa i hemmet. Det kunde konstateras att samtliga rektorer i enlighet 
med lagen, såg att alla som arbetade inom skolans verksamhet var skyldiga att vid minsta 
misstanke anmäla till Socialtjänsten. Margareta byggde vidare på detta genom att säga att det 
inte var hennes uppgift som rektor att utreda och veta säkert. Hon kände sig säker på sin 
uppgift utifrån vad hon som rektor var ålagd att göra. Alla rektorer hade blivit insatt i 
anmälningsskyldighetens innebörd under deras tidigare arbete med barn. Magnus sade att han 



Att se eller inte se elever som far illa i hemmet, det är frågan. En studie om skolans skyldigheter. 

 24 

som rektor inte gått någon kurs gällande anmälningsplikten, utan vid funderingar rådgjorde 
med sin rektorskollega. Hur anmälningsplikten skulle användas fick Margareta reda på när 
hon började som rektor. Kort sagt sade hon att anmälningsplikten skulle användas mer än vad 
den görs. Bertil fick information om anmälningsplikten när han arbetade som socionom med 
barn i behov av särskilt stöd och poängterade att han uppfattade den som mycket tydligare där 
än den var inom skolans verksamhet. Barbro fick fortlöpande information från 
skolkontoret/skolverket när det skedde förändringar i lagtexten, men även via fortbildning.  

Det rådde skilda meningar hos rektorerna och en viss osäkerhet i uppfattningen om 
anmälningsplikten gick att tolka på olika sätt. Både Magnus och Margareta ansåg att man inte 
kunde tolka anmälningsplikten. Magnus menade på att det bara krävs en misstanke om att en 
elev for illa för att en anmälan skulle göras, man måste inte veta helt säkert. Barbro upplevde 
att anmälningsplikten var tolkningsbar, eftersom ordet misstanke kunde tolkas på olika sätt. 
Hon ställde sig frågan om det krävdes en stor eller liten misstanke för att anmäla. Detta 
kompletterade hon med att det för henne var avgörande att hon fick en stark misstanke för att 
anmäla. Bertil poängterade att det var viktigt med tydlighet i anmälningsplikten då det skulle 
stå skall anmäla och inte bara bör anmäla. Trots Magnus och Margaretas upplevelser om 
anmälningsplikten så pekade båda på att det kunde finnas en tolkning. Magnus menade på att 
den i så fall låg i vad fara illa menas och Margareta tyckte att det alltid kunde finnas lägen där 
man inte visste om de signaler man fått var tillräckliga. 

5.3.3 Hur är ansvarsfördelningen på skolan organiserad för att hantera 
anmälningsplikten? 
 

Genom att ställa olika frågor om hur förfarandet från misstanke till anmälan såg ut på 
rektorernas respektive skola, hoppades vi kunna få en bild över hur skolan organisatoriskt 
hanterade sina skyldigheter gentemot elever som for illa i hemmet.  

Efter rektorernas beskrivningar av processen kunde det fastställas att tillvägagångssättet 
skiljde sig åt mellan skolorna, med undantaget att det var rektorerna som förde anmälan 
vidare till Socialtjänsten. En likhet för skolorna där dessa rektorer var verksamma, var att det 
inte existerade någon handlingsplan över hur man skulle gå tillväga vid en anmälan. 
Rektorerna hade vägen klar gällande anmälningsprocessen, trots detta skedde endast 
information om anmälningsplikten vid Margaretas skola. Däremot berättade Magnus och 
Bertil att de tillsammans med sin personal samtalade om ovanstående, vid till exempel 
”barnprat”. De tre skolorna som inte informerade om anmälningsplikten menade på att detta 
ändå var något som skulle kunna underlätta för de anställda. Margareta och Bertil skulle i 
framtiden sträva efter att framställa en handlingsplan. 

 
Magnus framhöll att skolans uppdrag både var socialt, kunskapsmässigt och att kunna läsa 
signaler. Han menade att det sällan kom som en nyhet när man upptäckte att en elev for illa i 
hemmet, utan det hade ofta en känd historia, till exempel att de tidigare haft möten med 
vårdnadshavarna till eleven. Skulle man se att en elev inte fungerade i skolan, måste man 
enligt Magnus ta reda på orsaken till detta. Han, tillsammans med den inblandade personalen, 
ställde sig därmed frågorna: vad vet vi?, vad känner vi till?, vad äger vi för känsla?, vad har vi 
för kunskap? När nog många signaler gått fram till pedagogerna och om dessa frågor 
sammantaget visade på att något inte stod rätt till i hemmet för en elev, var enligt Magnus 
avgörande för att anmälningsprocessen skulle sättas igång. Fortsättningsvis konstaterade han 
att en anmälans gång kunde ske på väldigt olika sätt. Bertil berättade att man vid denna 
Byskola regelbundet hade så kallade barnprat där pedagogerna hade möjlighet att ta upp om 
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man misstänkte att en elev for illa i hemmet. Där diskuterade rektor och lärare tillsammans 
om vad som skulle göras och hur anmälan skulle gå till. Eftersom Barbro ansåg att en 
misstanke skulle vara välgrundad innan man anmäler till Socialtjänsten, valde hon att 
konferera med ytterligare samtalspartners såsom skolsköterskan, sina kollegor och sin chef. 
 
När de vid Margaretas skola misstänkte att en elev for illa, skulle en personal som eleven hade 
förtroende för, börja nysta i vad det var som hänt. Dessa uppgifter kommer sedan till henne, 
där hon gjorde klart för sig hur situationen såg ut och vad det var som låg till grund och 
utifrån detta gick hon sedan vidare. Ibland delades en misstanke av flera inom verksamheten. 
Då samlades all information in och enligt Margareta skapades en gemensam bild av eleven. 
Skulle Margareta ha minsta fundering vid misstanken om att en elev for illa i hemmet, tog hon 
kontakt med Socialtjänsten och ställde frågan anonymt om detta var ett anmälningsärende 
eller inte. På detta sätt menade hon att man ganska snabbt fick svar på hur de såg på fallet. Att 
konsultera Socialtjänsten såg även Magnus och Bertil som en bra resurs. 
 
Gemensamt för alla rektorerna var dock att de någon gång under anmälningsprocessen skulle 
kontakta elevens vårdnadshavare för att informera om vad de sett och upplevt och vad de 
kommer att göra åt det. Genom att ta denna kontakt hoppades man vid Magnus skola på ett 
fortsatt samarbete med elevens hem. Margareta gav även vårdnadshavarna vid detta tillfälle 
möjligheten att tillsammans med henne söka hjälp, eftersom det är det Socialtjänsten är till 
för. I samband med föräldrakontakten menade Magnus och Bertil att det var viktigt att föra en 
rak kommunikation och de båda brukade i vissa fall ge vårdnadshavarna en chans till att 
förändra sig. Magnus rådde dem då att själv ta kontakt med t ex BUP och/eller Socialtjänsten. 
Skulle Magnus och Bertil fortsätta att se att eleven for illa, är nästa steg att skolan skulle 
anmäla fallet vidare. Både Magnus och Margareta underströk att det fanns två undantag när 
man inte får kontakta vårdnadshavarna, vid misstanken om sexuella övergrepp och vid fysisk 
misshandel. Vid dessa tillfällen borde man enligt Margareta direkt anmäla till Socialtjänsten. 
 
Magnus och Margareta berättade att från deras skolor gjordes skriftliga anmälningar till 
Socialtjänsten. Upplevdes en anmälan som brådskande, gjorde Margareta gällande att man 
först skulle ringa till Socialtjänsten, för att sedan komplettera med skriftlig information. 

Samtliga rektorer tog upp att det var de som hade ansvaret att, utifrån pedagogens 
uppmärksammade signaler, föra en anmälan vidare till Socialtjänstens kännedom. Barbro 
tillade att det viktigaste inte var att rektorn på skolan anmälde, utan att alla hade en 
anmälningsskyldighet. Margareta trodde i sin tur att orsaken till nio av tio anmälningar 
hamnade hos henne, berodde på att pedagogerna ville ha det stödet och därmed skulle undgå 
från att stå som ensam anmälare. Hon poängterade dock att oavsett om man som pedagog 
anmälde tillsammans med rektorn, måste man stå för sina uppgifter inför både föräldrar och 
Socialtjänsten. 
 
”Vår värdering är era barns bästa” sade Magnus och menade på att skolan utifrån detta 
synsätt kunde göra rätt mycket angående anmälningsskyldigheten. 
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5.3.4 Skolans skyldigheter – hur långt sträcker de sig? 
 
Under denna punkt hade vi inte formulerat en särskild fråga, utan den var en del i en annan 
fråga, där rektorerna fick beskriva hur de upplever ansvarfördelningen i anmälningsprocessen. 
Med anledning av detta blev det få svar att analysera. 
 
Alla rektorer hade insikt i att när man lämnat ifrån sig en anmälan hamnade ansvaret hos 
Socialtjänsten. Magnus tillade att den kontakt som sedan fördes under utredningens gång, 
också ålåg Socialtjänsten.  

5.3.5 Rektorernas syn på anmälningsproblematiken 
 
Som vi tidigare nämnt råder ett stort mörkertal av elever som far illa i hemmet, som aldrig blir 
upptäckta och därmed aldrig får någon hjälp från Socialtjänsten. Vi frågade därför rektorerna 
om de hade någon uppfattning om orsakerna till att en anmälan uteblir.  
 
Att det skulle beror på osäkerhet att man i vissa fall inte anmäler, är ett gemensamt svar från 
alla rektorer vi intervjuat. Magnus beskrev även en feghet, där man var rädd för aggressionen 
som kunde uppstå hos föräldrarna. Han trodde även att människans värderingar om att man 
inte bör lägga sig andras privatliv, kunde hindra en anmälan. Margareta tog upp andra 
mänskliga värderingar, såsom en yttersta känsla om att tro gott om alla människor så till den 
grad att man förnekade sanningen/verkligheten. En annan anledning till att man inte anmälde 
trodde hon kunde bero på det dilemmat som kunde uppstå, att en anmälan kunde leda till att 
det blev sämre för eleven. Margareta upplevde att Socialtjänsten hade ett djupt präglat rykte 
om att vara en negativ instans att komma ikontakt med, vilket kunde leda till att man inte ville 
anmäla och därmed skicka någon dit. 
Okunskapen trodde Bertil hade en stor inverkan på att man i vissa fall inte anmälde, det vill 
säga att man visste för lite om förfarandet vid en anmälan och om vad som skulle komma att 
ske. Att man i vissa fall inte anmälde, trodde både Bertil och Barbro berodde på att man var 
orolig för att ha fel och ställa till skada för familjen. Det kunde även bero på att man inte 
kände till att något var fel och man hade därmed inga misstankar. 
 
Ur ett annat perspektiv talade Magnus om att det fanns andra anledningar om varför en 
anmälan uteblir. Han talade om att man vid olika skolor kunde ha olika trösklar, det vill säga 
toleransnivåer. På hans skola menade han på att det egentligen borde vara höga trösklar, men 
att så inte var fallet berodde enligt honom även på tradition. Vid Magnus skola var det ingen 
stor sak att göra en anmälan, i värsta fall så är det ingenting, vilket enbart uppfattades positivt. 
Margareta poängterade att, trots att man hade en oro för konsekvenserna för en elev efter en 
anmälan, förtog det någonstans ändå inte gången i vad man hade att göra. Hon menade på att 
det var den enda kanal och väg hon hade att gå, för att signalera vidare att något innebar 
missärligheter.  

5.3.6 Hur ser samarbetet med Socialtjänsten ut på skolorna? 
 
Skolan och Socialtjänsten är två myndigheter som arbetar för barns bästa, vilket innebär att de 
har ett gemensamt ansvar elever som far illa i hemmet. Utifrån denna kunskap lät vi 
rektorerna berätta om hur de upplevde att samarbetet mellan skola och socialtjänst såg ut i 
praktiken.  
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Det samarbete som existerade mellan skolan och Socialtjänsten fungerade enligt alla 
rektorerna på ett bra sätt när en anmälningsprocess var igång, eftersom rektorerna då hade 
personlig kontakt med dem. Magnus hade mycket goda erfarenheter av samarbetet med 
Socialtjänsten. Eftersom han hade en bild av personen och ett namn kände han att han lättare 
kunde ringa och konsultera med dem. Skolan hade tillsammans med Socialtjänsten talat om 
hur de skulle kunna agera för att de skulle kunna diskutera elever som for illa i hemmet utan 
att Socialtjänsten tvingades agera utifrån deras skyldigheter. Margareta berättade att det 
tidigare, det vill säga när området var av ett större behov, fanns ett bra samarbete utöver det 
samarbete som fanns vid en anmälan. I och med omorganisation och nedskärningar hade 
Socialtjänstens möjligheter att vara mer i skolan minskat, vilket Margareta tyckte var synd 
eftersom att man då hade kunnat lösa saker mycket tidigare. Bertil ansåg att när man hade ett 
samarbete kunde Socialtjänsten avdramatisera situationen genom deras kunskap. Barbro 
upplevde en svårighet att arbeta med Socialtjänsten eftersom de skulle få information av 
skolan, men skolan skulle inte få någon feedback från dem. Margareta delade Barbros åsikt 
om att feedback var viktig, åtminstone att skolan fick information om att anmälan var 
mottagen. Vidare spekulerade Margareta, ifall den rådande fördomen mot Socialtjänsten inte 
fanns så kanske det skulle vara lättare att arbeta med dem och att det kanske inte ens skulle 
behövas någon anmälningsplikt, eftersom de då tillsammans skulle kunna arbeta väldigt aktivt 
i skolans verksamhet. 
Den gemensamma åsikten för samtliga informanter var att alla har ett ansvar för att ett 
samarbete mellan skola och socialtjänst skulle fungera. 
Vid en Mångkulturell- och en Byskola berättade respektive rektorer om ett närmare samarbete 
genom att Socialtjänsten hade startat grupper som därmed kommit närmare aktuella 
rektorsområden. 

 
5.4 Intervju med två socialsekretare – en kort bakgrund 
 
Båda socialsekreterarna var utbildade socionomer. Siv hade arbetat inom yrket sedan 1997 
och Stina sedan 1999. Socialsekreterarens uppgift var att ta emot anmälningar, ansökningar, 
göra utredningar och att ge bistånd. Inom Siv och Stinas arbetsgrupp utredde man föräldrars 
och barns behov av stöd och hjälp, det ingick även att ge bistånd. De sade att man som 
socialsekreterare var en kämpe för barn som for illa och att man därmed var ett stöd för barn 
och föräldrar att ta emot hjälp. Siv och Stina var ense om att det var svårt att veta när ens 
arbetsuppgifter började och slutade.  

5.4.1 Socialsekreterarnas syn på anmälningsskyldighetens innebörd 
 
I och med att dessa socialsekreterares arbete var att utifrån anmälningar utreda barn som for 
illa i hemmet, fick de i uppgift att beskriva anmälningspliktens innebörd.  
 
På deras svar kunde vi konstatera att de hade en mycket god insikt i dess innebörd. Siv och 
Stina menade på att ” när man jobbar med barn bör man ha ett sådant förhållningssätt att 

man tar det på allvar.  Om en elev far illa måste man agera”. De fann därmed inga 
tveksamheter om att anmälningsplikten var tydlig eftersom man skall anmäla vid misstanke. 
De upplevde dock att skolan inte visste när de skulle anmäla och vart gränsen gick. För att 
tydliggöra detta, menade Stina att skolan inte skulle behöva veta med säkerhet att en elev for 
illa i hemmet, utan att de skulle anmäla på en gång vid misstanke.  
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5.4.2 Socialtjänstens uppfattning om skolans sätt att hantera 
anmälningsskyldigheten?  
 
För att få reda på vilken insikt Socialtjänsten hade i skolans ansvar kring hantering av 
anmälningsskyldigheten, lät vi dem berätta om förloppet från pedagogens misstanke till dess 
att en anmälan görs. 
 
 Det visade sig att de hade en relativ klar bild över processen ute i skolans verksamhet. Siv 
och Stina konstaterade att anmälningar om barn som for illa i hemmet ofta kom ifrån skolan, 
men att det i praktiken borde vara ännu fler. Skolan kunde vara en fristad för många barn som 
for illa i hemmet och det var oftast där de visade signaler på att något var fel, eftersom det var 
i skolan de hade kontakter med andra vuxna som de kände förtroende för. Därför menade Siv 
och Stina att det var av största vikt att man skulle se och uppmärksamma eleverna. 
Socialsekreterarna hade lagt märke till att man hade olika strategier vid olika skolor när det 
gällde anmälningsprocessen. Det vanligaste var dock att en anmälan skedde genom att 
läraren, som i sitt dagliga arbete såg att en elev inte hade det bra i sin hemmiljö, rådfrågade 
rektor, kurator, skolsköterska eller elevvårdsteam för att de sedan skulle anmäla till 
Socialtjänsten. En anmälan kunde antingen komma in via telefon eller i skrift, dock krävde de 
skriftliga anmälningar för att kunna undvika misstolkningar. Siv och Stina påpekade att 
skolan under utredningen av anmälan kunde kontaktas av Socialtjänsten, för att de ville 
undersöka vad anmälaren sett. Att ge denna information var en skyldighet som skolans 
personal hade gentemot Socialtjänsten. 
Inom skolan hade man möjlighet att ringa och konsultera Socialtjänsten, men Siv och Stina 
ansåg att det är något som gjordes för sällan. Vidare menade de på att skolorna inte visste när 
de skulle anmäla och vart gränsen borde gå. Även om man tidigare anmält en elev till 
Socialtjänsten, upplyste Siv och Stina om att skolans personal skulle anmäla igen om man 
fortsätta att misstänka att samma elev for illa i hemmet. Detta skulle göra att Socialtjänsten 
har mer att gå på vid en utredning, vilket de var eniga om att det många gånger krävdes för att 
kunna hjälpa en elev som for illa. Innan en anmälan skulle göras, ser Siv och Stina helst att 
skolan förankrade information om vad som kommer att göras hos föräldrarna. Detta för att det 
underlättade arbetet för både skolan och Socialtjänsten, men Socialtjänsten kunde inte kräva 
att skolan tog denna kontakt. De betonade att föräldrar inte skulle kontaktas när man 
misstänker sexuella övergrepp och fysisk misshandel, eftersom de räknades som brott. Detta 
för att polisens jobb kunde hindras i och med att bevisen förstördes. 
 
Siv och Stina menade på att man skulle stå för den anmälan man gjort. De blev förfärade och 
menade på att det var under all kritik att man alltför ofta från skolhåll gjorde en anmälan och 
sedan inte stod för den, vilket medförde att Socialtjänsten omöjligen kunde använda sig av 
den inkomna informationen. Vidare talade de om att det var rektorerna som skulle ha ansvaret 
och kunskapen om var nivån låg för att en anmälan skulle ske. Detta var något som de ansåg 
att man som personal inom skolan hade rätt att kräva. Kunde man inte få detta stöd och hjälp 
hos rektorn, betonade de att man måste lita på sin egen intuition. När en anmälan var gjord har 
socialsekreterarna erfarenhet av att det kunde väckas starka känslor hos den som anmält, 
varav det var viktigt med handledning för att de skulle få bearbeta händelsen.  
Siv och Stina fann inga tveksamheter om att anmälningsplikten var tydlig, eftersom man skall 

anmäla vid misstanke.  
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5.4.3 När tar Socialtjänstens uppgifter vid i anmälningsprocessen? 
 
Siv och Stina fick berätta om sina erfarenheter om ansvarsfördelningen inom respektive 
myndighet. Där framgick även när Socialtjänstens arbetsuppgifter tar vid i 
anmälningsprocessen. 
 
Siv och Stina menade på att det var klart och tydligt enligt lagstiftningen, vilket ansvar alla 
myndigheterna i processen hade. Rektor och pedagog var skyldiga att vid misstanke anmäla 
vidare till Socialtjänsten. Det var sedan Socialtjänstens uppgift att utreda om åtgärder borde 
vidtas. Efter senast fyra månader skulle utredningen vara klar, dock kunde det ta längre tid när 
de behövde utåtanden från BRIS och BUP.   

5.4.4 Hur upplever socialtsekreterarna att samarbetet mellan 
Socialtjänsten och skolan fungerar? 

 
Med tanke på att vi frågat de andra informanterna som alla tillhör skolans verksamhet, om hur 
samarbetet fungerat, ville vi även få Socialtjänstens perspektiv på frågan. Därför fick de 
beskriva sina erfarenheter om hur samarbetet mellan dessa myndigheter fungerade i praktiken.  
 
Siv och Stina framhöll att samarbetslänkar betydde väldigt mycket för Socialtjänsten, 
eftersom det förenklade arbetet. De menade på att de ser en ökning av anmälningar där ett 
samarbete fanns och att man inom skolans verksamhet hade ett ansikte på en person på 
Socialtjänsten.  
Socialsekreterarna konstaterade att Socialtjänsten hade en laglig skyldighet att gå ut och 
informera skolorna och då främst rektorerna. De hade däremot inte ansvaret att handleda och 
utbilda skolans personal, vilket ålåg rektorerna. Om detta ansvar togs på allvar och 
informationen fungerade, menade de på att det kunde skapas ett forum där personalen fick ett 
känt ansikte och namn hos Socialtjänsten. De underströk att detta skulle behöva göras 
kontinuerligt, men det hade inte skett i den utsträckningen beroende på att Socialtjänsten hade 
för stor arbetsbelastning och för små resurser. Vem inom Socialtjänsten som besatt uppgiften 
att informera rektorerna visste inte Siv och Stina.  
 
Att ha nätverksgrupper knutet till varje skola ansåg socialsekreterarna gav väldigt mycket. 
Nackdelen med detta menade de på var att det tog mycket tid, tid som inte fanns och därför 
hade de ingen möjlighet att etablera fler nätverksgrupper än de som redan fanns.  
Ansvaret för att upprätthålla ett samarbete ansåg de låg hos både skola och socialtjänst, det 
vill säga att man hjälptes åt generellt.  
 
De informerade om att det fanns ett forum ”barn som far illa gruppen”, där det fanns 
representanter från Socialtjänsten, barnpsykiatrin, polis och åklagare. Skolor kunde ta 
initiativet till att komma på dessa träffar och berätta avidentifierat för att kunna få stöd och 
hjälp. Det var enligt socialsekreterarna ett bra forum som utnyttjades väldigt dåligt av skolan. 
Informationsbroschyrer skulle finnas hos alla rektorer.  
 
En av socialsekreterarna berättade att det fanns kritik mot Socialtjänsten eftersom skolan inte 
fick någon återkoppling från Socialtjänsten efter en utredning. Detta fick endast ske om 
föräldrarna tillät det. Den enda lösning som de kunde se var att man som pedagog tog kontakt 
med föräldrarna och berättade att man var orolig och ville veta. 
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6. DISKUSSION 
 
Syftet med uppsatsen var att synliggöra och skapa diskussion bland skolans pedagoger, om 
hur man kan upptäcka att elever far illa i hemmet och hur anmälningsplikten hanteras i dess 
verksamhet. För att uppnå syftet har vi undersökt vilka signaler man som pedagog bör vara 
uppmärksam på för att misstänka/upptäcka att en elev far illa i hemmet. Vidare har vi tagit 
reda på vilka skyldigheter skolan har gentemot dessa elever och hur dessa skyldigheter 
hanteras. Slutligen undersökte vi hur samarbetet mellan skolans verksamhet och 
Socialtjänsten fungerade i praktiken och hur man kan utveckla det till elevernas fördel. 

 
Signaler på att elever far illa i hemmet? 
 
Enligt Hindberg kan elever som far illa i hemmet ganska ofta visa komplexa signaler, vilket 
gör att det inte är så lätt att tolka dessa.103 Utifrån informanternas svar uppfattar vi det som att 
även de upplever elevers signaler som svårtolkade. Däremot kunde vi se en skillnad i kunskap 
om signaler skolorna emellan. Där personal vid de Mångkulturella skolorna visade på större 
erfarenheter, vilket vi tror beror på faktorerna kring skolan. För att elever som far illa skall få 
hjälp i god tid, anser vi att alla som är verksamma inom skolan bör ha större kunskap om vilka 
signaler elever kan visa. Detta vare sig man arbetar vid den kategori av skola där det skett fler 
fall av anmälningar, eller där det aldrig förekommit eller i mycket få fall gjorts. Vi ställer oss 
frågande till om elever aldrig farit illa vid de skolor där få fall av anmälningar gjorts, när de 
själva säger att de har dåliga kunskaper om signaler. Hur kan de då veta att en elev inte har 
farit illa i hemmet vid deras skola? Därmed anser vi att det handlar om att ligga steget före, 
rent kunskapsmässigt.  
 

Skolans skyldigheter gentemot elever som far illa i hemmet 
 
Pedagogerna känner till anmälningspliktens krav på att man skall anmäla vid misstanke, trots 
detta görs få eller ingen anmälan alls, förrän de känner sig relativt säkra på att en elev far illa i 
hemmet. Hindberg menar på att anmälningsplikten är så stark, att även uppgifter som är 
svårbedömda eller osäkra genast skall anmälas av skolan om tecken tyder på att barnet kan 
vara i behov av stöd och hjälp.104 Detta kopplar vi an till att nio av tio av våra informanter är 
införstådda i innebörden av anmälningsplikten. Vi upplever dock att alla informanter känner 
en viss osäkerhet kring tolkningen av betydelsen i vissa ord i anmälningsplikten. Med tanke 
på att de inte känner sig 100 % säker, tror vi att det är lättare hänt att en anmälan uteblir. 
Enligt Olsson väcks alltid frågor och diskussioner kring anmälningsskyldigheten.105 Vi tror att 
det är något som kan vara svårt att undgå. Däremot anser vi att denna osäkerhet kan minska 
om man med hjälp av Socialtjänstens kunskaper, vid varje skola tar ansvaret att informera, 
samtala och diskutera just anmälningspliktens innebörd. 
 
Utifrån samtliga informanter kan vi konstatera att det är pedagogerna som i första hand ser 
eleverna och kan därmed uppfatta signaler på att de kan fara illa i hemmet. Detta styrks 
utifrån Hindbergs syn på att det framförallt är lärarnas ansvar att upptäcka elever i riskzonen, 
eftersom det är de som har det direkta mötet med eleverna.106 BRIS och internationell 

                                                
103 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
104 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
105 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.   
106 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
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forskning menar på att en handlingsplan underlättar för hur man ska handla när man anar eller 
oroar sig för att en elev far illa i hemmet.107 Med detta i åtanke kan man undvika att en 
anmälan uteblir och att eleverna kan få hjälp i god tid. Det skrämde oss att det inte existerade 
någon handlingsplan på de skolor vi varit på, eftersom vi upplevt en stor osäkerhet kring att 
göra en anmälan. En annan sak som kan stötta den som finner en osäkerhet kring en anmälan, 
är möjligheten att anonymt konsultera med Socialtjänsten. Även Olsson påpekar detta, och 
tillägger att denna möjlighet bör erbjudas och utnyttjas betydligt oftare än vad som görs.108 Vi 
håller med Olsson om ovanstående. Enligt resultatet ser vi att det endast är rektorerna som har 
kännedom om att man kan konsultera Socialtjänsten vid funderingar och misstankar. Detta 
anser vi är mycket anmärkningsvärt med tanke på att det åligger pedagogerna att i första hand 
misstänka och uppmärksamma elever som far illa i hemmet. Vi ställer oss frågan, var är 
kommunikationen mellan rektorer och pedagoger? Vi tror att färre anmälningar skulle utebli 
om även pedagogerna visste om möjligheten till konsultation. Eftersom det inte finns någon 
handlingsplan på skolorna kan vi även se att synen på förfarandet vid en anmälan skiftar, med 
undantag för att elevernas vårdnadshavare informeras. Att vårdnadshavare skall informeras är 
Olsson tydlig med att understryka.109 Detta anser vi är av stor relevans eftersom man genom 
ett samarbete med vårdnadshavarna bidrar dels till ökad förståelse för varandra och dels för 
att man tillsammans skall kunna hjälpas åt för att förbättra situationen för eleven. Detta tycker 
inte vi är det mest primära, utan det viktiga är att man på respektive skola känner en trygghet i 
anmälningsplikten och dess process, så att elever som far illa får hjälp i god tid. En god 
föräldrakontakt ses dock som en bonus. Utifrån resultatet har vi fått uppfattningen om att det 
på samtliga skolor är rektorn som har det yttersta ansvaret att anmäla till Socialtjänsten. Att 
det vanligtvis är en rektor som slutligen anmäler poängterar även Olsson.110 Generellt ser vi 
att stöd och trygghet är en viktig faktor i skolans hantering av anmälningsprocessen.  
 
Det är viktigt att lyfta fram det lagen säger om att det endast krävs en misstanke för att 
anmäla. Det är därmed sagt att det inte är skolan som skall bevisa om en elev far illa i 
hemmet, utan det är en uppgift som åligger Socialtjänsten. Trots detta vill pedagogerna vara 
helt säkra på att deras misstanke är befogad. 
 
Det är viktigt att lyfta fram det Hindberg skriver om att skolans skyldigheter tar slut i och med 
att de har anmält misstanken om att en elev far illa i hemmet till Socialtjänsten, vilka har till 
uppgift att utreda och bevisa om så är fallet.111 Vi hade inte en konkret fråga gällande detta 
område utan den var inkluderar i en större fråga. Med tanke på att alla inte fått möjlighet att 
svara på frågan förbehåller vi oss om skevheter kan uppstå. Utifrån informanternas svar gör vi 
tolkningen att skolan vet var deras uppdrag tar slut och var Socialtjänstens tar vid. Om vi får 
fundera fritt så tror vi att det kan bero på tiden. Med detta menar vi att man som personal 
inom skolans verksamhet, i dagens samhälle, inte tar på sig fler uppgifter än man är ålagd att 
göra.  
 
Enligt Olsson kan det för skolans personal vara den mest känsloladdade uppgiften att anmäla 
en elev som misstänks far illa i hemmet.112 Vidare lyfter Hindberg fram flera skäl till att 

                                                
107 http://www.bris.se/upload/library/material/BRIS%200155%20Folder%20A5.pdf 2004-11-24 15.41 
Maureen, C. Kenny (2004) Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment. Child abuse and 

Neglect. Vol. 28 
108 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
109 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
110 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  
111 Hindberg, När omsorgen sviktar.  
112 Olsson, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.  



Att se eller inte se elever som far illa i hemmet, det är frågan. En studie om skolans skyldigheter. 

 32 

lärarna tvekar att göra någon anmälan trots sina misstankar.113 Flera av de skäl Hindberg tar 
upp överensstämmer i hög grad med de orsaker som våra informanter delgav oss. Därav drar 
vi slutsatsen att människan har en osäkerhet och rädsla för att göra fel, vilka påföljder en 
anmälan kan få för både eleven och anmälaren. En utstickande skillnad är att Byskolorna 
upplever ett hinder med att anmäla eftersom personal och elever bor nära varandra och att alla 
känner alla i byn. Detta understryker även en av rektorerna som menar på att det vid olika 
skolor råder olika toleransnivåer på vad som är tillräckligt för att en anmälan ska göras och att 
det vid en Mångkulturell skola borde vara en hög toleransnivå eftersom det är relativt vanligt 
att elever far illa i hemmet. Den upplevelsen som vi har fått är att man vid de Mångkulturella 
skolorna har en lägre toleransnivå och en större kunskap och beredskap, om hur man ska gå 
tillväga vid misstanken än vid Byskolorna. 
 
Hur samarbetet mellan skola och socialtjänst fungerar i praktiken 
 
Hindberg menar på att det krävs en god samverkan mellan skolans verksamhet och 
Socialtjänsten då elever som far illa i hemmet skall vara ett gemensamt ansvar.114   
Vi håller med och tycker att det är viktigt det Hindberg skriver, eftersom det är en 
förutsättning för att kunna hjälpa elever som far illa i god tid. Av informanternas svar ser vi 
att det inte finns något kontinuerligt samarbete förutom vid pågående anmälningsprocess, 
vilket vi naturligtvis ser som en nackdel. Vid detta samarbete upplevs ett problem då skolan 
inte får någon feedback från Socialtjänsten under anmälningsprocessen, och risken för att 
negativa förutfattade meningar om Socialtjänstens arbete skapas. Detta tror vi kan vara en 
bidragande orsak till att en anmälan uteblir. Socialtjänsten är medveten om kritiken kring 
feedback, men är tydliga med att de enligt deras sekretess inte får lämna ut information om 
det enskilda fallet, om inte föräldrarna tillåter det.  
Hos skolans samtliga informanter finns efterfrågan och behovet av ett större samarbete. Det 
tyder på att det finns en bristande kunskap om Socialtjänstens arbete och befogenheter, 
anmälningsplikten och dess process, kort sagt kan man säga att det finns en bristfällig 
kommunikation. Där samarbetet finns och man har en bild och ett namn på en person, ser 
Socialtjänsten en ökning i antalet anmälningar. Socialsekreterarna önskar att det fanns tid, 
pengar och resurser så att de kunde genomföra kontinuerlig information med rektorerna och 
upprätta nätverksgrupper till varje skola. 
  

6.1 Slutdiskussion 
 
Bör man inte vid myndigheter som arbetet med barn, känna ett större ansvar för att ta reda på 
och informera vilka skyldigheter man har gentemot dessa? 
Vi upplever att det i dagens skolor råder stor okunskap gällande signaler och 
anmälningsplikten, främst bland pedagoger. Vi ser en skillnad mellan Mångkulturella skolor 
och Byskolor, där det i de Mångkulturella har större erfarenheter av anmälningar och därmed 
besitter de större kunskaper. Hade vi inte själva tagit ansvar att undersöka anmälningsplikten 
och dess innebörd, kan vi ärligt säga att vi förmodligen hade varit i samma situation som de 
pedagoger vi intervjuat. Anledningen till detta är att vi upplevt informationen gällande 
anmälningsplikten och processen för en anmälan, som väldigt bristfällig under 
lärarutbildningens gång. Ett steg i rätt riktning för att undvika denna okunskap, anser vi vara 
att man vid varje lärarutbildning har en obligatorisk kurs som grundligt behandlar signaler på 
att elever far illa i hemmet, anmälningsplikten och dess innebörd. Ovanstående skall ses som 
                                                
113 Hindberg, När omsorgen sviktar. 
114 Ibid. 
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den grund som sedan kunskaper och kommande erfarenheter skall byggas vidare på. Därmed 
anser vi att det är ett krav att man i skolans verksamhet kontinuerligt informerar och bearbetar 
kunskaper om signaler och anmälningsplikten. Förslagsvis kan man i personalgruppen på 
skolorna arbeta praktiskt med fiktiva fall och man bör även ha en tydlig och lättillgänglig 
handlingsplan, vilket enligt tidigare forskning varit ett framgångsrikt koncept115. Vi har under 
arbetets gång tagit del av olika förslag på vad en handlingsplan bör innehålla och utifrån detta 
har vi sammanställt frågor som man kan ställa sig för att kunna utforma en handlingsplan.116 
Vi anser att det är av största intresse att genom forskning bygga vidare på detta ämne. 
Förslagsvis skulle en värdefull forskning kunna undersöka möjligheten att överbrygga 
sekretessen mellan Socialtjänsten och skolan, så att en naturlig återkoppling kan ske och att 
ett samarbete därigenom kan ske på lika villkor.  
Det man bör ha i åtanke när man pratar om lagar och skyldigheter, är att det är lätt hänt att 
glömma för vem den gäller. Detta är en skyddslag för barn och som verksam inom skolan 
måste man därför åsidosätta sina egna rädslor och farhågor. I anmälningsprocessen skall fokus 
ligga på barnets bästa.  
Vi har i och med denna studie förstått att elever som far illa i hemmet ofta visar signaler som 
är komplexa och därmed kan vara svåra att upptäcka. Detta kan dock inte ses som en ursäkt, 
utan snarare som en uppmaning till skolans personal att vara betydligt mer uppmärksam på 
och engagerad i eleverna. Att göra en anmälan har vi konstaterat ses som ett dilemma. Vi som 
personal inom skolans verksamhet måste trots det ta vårt ansvar, detta genom att skapa 
kännedom i de signaler elever kan visa och anmälningspliktens innebörd, för att i 
fortsättningen känna säkerhet när en anmälningssituation uppstår och därmed i tid kunna 
agera för elevens bästa. Var inte konflikträdd utan sätt eleverna i första hand. 
 
Slutligen önskar vi att denna studie ska vara till hjälp och leda till ett bättre samarbete mellan 
socialtjänst, rektor och pedagoger. Detta för att elever som far illa i hemmet ska få hjälp av 
skolan i tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
115 Maureen, C. Kenny (2004) Teachers´ attitudes toward and knowledge of child maltreatment. Child abuse and 

Neglect. Vol. 28 
116 Bilaga 7 
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BILAGA  
 

PROJEKTPLAN 
 
Vilka skyldigheter har skolan mot barn som far illa och hur agerar man? 
 
Hur upptäcker man i skolans verksamhet att barn far illa? 
 
När och hur bör pedagoger ingripa? 
 
Hur går man tillväga från det att man misstänker att barn far illa till dess att en anmälan görs? 
 
När får man bryta sekretessen inom den pedagogiska verksamheten? 
 
Vad händer om man anmäler och det visar sig att man misstagit sig? 
 
Är anmälningsplikten tolkningsbar? (från person till person och från skola till skola) 
 
Hur tolkas anmälningsplikten på olika skolor? 
 
Hur ser samverkan ut mellan den pedagogiska verksamheten och socialtjänsten? 
 
Projektplan: 
 
Varför detta ämne? 
För att vi vill synliggöra anmälningsplikten ute i skolans verksamhet. Vi upplever att den är 
diffus och att man som pedagog kan tolka den på sitt eget sätt. Tolkas anmälningsplikten 
beroende på skolans storlek, geografiska läge och. Detta kan få till följd att vissa elever far 
illa utan att en anmälan sker. Vi vill skapa en diskussion för personal inom skolans 
verksamhet, som kan skapa förändring och förbättring för elever som far illa. 
 
Metod  
Vi strävar efter att utföra detta arbete genom en kvalitativ undersökning, djupgående 
intervjuer och enkäter. Detta på grund av att vi vill veta olika personers uppfattning och 
förhållningssätt inom detta område. Med tanke på att djupgående intervjuer kan vara mycket 
tidskrävande har vi funderingar på att även dela ut enkäter.  
 
Informanter 
Socialtjänsten 
Rektorer 
Lärare 
 
Vilka lagar? 
Lagen om anmälningsplikt 
Sekretesslagen  
Skollagen 
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Hur ser statistiken ut? 
BrOM 
Bris 
Bup 
 
Definition av: 
”barn som far illa” 
Fysisk och psykisk misshandel 
Sexuella övergrepp 
Försummelse 
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BILAGA 2 
 

LAGAR & STYRDOKUMENT 
 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet  
 
Rektorns ansvar: 
Rektorn har ett särskilt ansvar för att  
-undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får de särskilda stöd och 
den hjälp de behöver, 
-kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 
skolan.117 
 
Lärarens skall: 
Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 
och därvid iaktta respekt för elevens integritet.118 
 
1 kapitlet  3 § Skollagen 
 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov. Verksamheten i skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenväder och respekt för 
gemensamma miljö.119 
 
14 kapitlet 71 § Socialtjänstlagen 
 
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 
till en underårings skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör 
barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är 
skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något 
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till den underårings 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 
ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården 
eller på socialtjänstens område.120 121 
 
5 kapitlet 12 § Socialtjänstlagen  
 
Socialnämnden skall: 
Verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  

                                                
117 Lärarförbundet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Solna Tryckindustri Information, 2002) 
118 Lärarförbundet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Solna Tryckindustri Information, 2002) 
119 Skollagen 1 kap. 2§ (SFS 1997:1212). 
120 Anmälningsplikten 71 § SoL 
121 Bengt-Olof Bergstrand, Den nya socialtjänstlagen. (Falköping: Elmanders Gummesson, 2003) 
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I nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
 
Med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 
till en ogynnsam utveckling, 
 
I nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bäste 
motiverade det, vård och fostran utanför det egna hemmet, samt i sin omsorg om barn och 
ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller 
ärende om vårdnad, umgänge eller adoption har avgjorts i domstol.122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
122 SoL 12 § 
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BILAGA 3  
 

UMEÅ UNIVERSITET 
Lärarutbildningen 

Ht-2004 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande, Marie Wiklund och Helena Starefeldt som studerar vid Umeå 
Universitet. Vi läser just nu vår 7: e och sista termin, vilket innebär att vi skriver vårt 
examensarbete på C-nivå. Ämnet vi riktat in oss på är skolans skyldigheter gentemot barn 
som far illa. Att se eller inte se barn som far illa, det är frågan. En studie om skolans 
skyldigheter. 
För att vår studie skall bli genomförbar så är Ni vår viktigaste informationskälla. Ni har 
erfarenhet och kunskap om hur det idag ser ut i verksamheten. Tanken med studien är att den 
ska synliggöra och skapa diskussion kring frågor som handlar om anmälningsplikten, samt 
belysa hur skolans verksamhet arbetar med dessa frågor och hur man förhåller sig denna. 
Förhoppningsvis skall studien kunna bli till en hjälp för skolorna i arbetet med 
anmälningsplikten och ett ökat samarbete med socialtjänsten. Detta för att barn i omsorgssvikt 
i slutändan skall få hjälp i tid.  
Vi kommer att intervjua rektorer, lärare/pedagoger och socialsekreterare.  
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, det kommer därför inte vara möjligt att 
kunna identifiera deltagarna i vår studie. Varken ert namn, den verksamhet ni arbetar i eller i 
vilken stad studien genomförts i kommer att finns skrivet i vår uppsats.  
 
Har ni frågor eller funderingar har ni möjlighet att kontakta vår handledare för vår C-uppsats: 
Monica Liljeström 
Pedagogiska Institutionen  
Umeå Universitet 
Tfn arb: 090-786 69 77 
E-mail: monica.liljeström@pedag.umu.se 
 
Med Vänliga Hälsningar/ Marie Wiklund och Helena Starefeldt 
 
Vi intygar härmed att vi hanterar era uppgifter från intervjun anonymt. 
 
 
 
   
------------------------------  -------------------------------  
Marie Wilklund  Helena Starefeldt 
 
Svidjevägen 89  Loftvägen 5D 
904 40 Röbäck  907 50 Umeå 
Tfn: 090-224 96  Tfn: 090-19 94 97 
Mobil:070-211 84 87  Mobil: 070-238 96 36 
E-mail: mariew_78@hotmail.com  E-mail: helenastar81@hotmail.com 
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BILAGA 4      
UMEÅ UNIVERSITET 

Lärarutbildningen 
Ht-2004 

 
INTERVJUFRÅGOR TILL PEDAGOGER 
 
Bakgrundsfrågor  
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat som pedagog?  
 
Erfarenheter av barn som farit illa hemma 
 
3. Kan du berätta om någon gång du misstänkt att en elev farit illa i hemmet? 
 
4. Har du gjort en anmälan någon gång? Vad tror du det är som gör att man i vissa fall inte 
anmäler? 
 
5. Vilka erfarenheter du har om vilket ansvar läraren, rektorn respektive socialtjänsten har i 
anmälningsprocessen? Vem/vilka tycker du har det största ansvaret för att hjälpa elever som 
far illa i hemmet? 
 
6. Kan du berätta vilka erfarenheter du har av anmälningsplikten? Hur fick du kännedom och 
information om denna? 
 
7. Upplever du att anmälningsplikten är tolkningsbar?  
 
Vad gör skolan?  
 
8. Har ni på skolan fått information om hur man ska gå till väga vid en anmälan?  
 
9. Hur brukar ni på skolan göra när ni misstänker att en elev far illa i hemmet?  
  
Samarbete mellan skola och socialtjänst 
 
10. Kan du berätta om hur du tycker att skolans samarbete med socialtjänsten fungerar? 
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BILAGA 5     
UMEÅ UNIVERSITET 

Lärarutbildningen 
Ht-2004 

 
INTERVJUFRÅGOR TILL REKTORER 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat som rektor?  
 
3. Hur skulle du beskriva din skola? 
 
Erfarenheter av barn som har farit illa i hemmet 
 
4. Kan du berätta om någon gång du fått kännedom om att en elev farit illa i hemmet? 
 
5. Har du gjort en anmälan någon gång? Vad tror du det är som gör att man i vissa fall inte 
anmäler? 
 
6. Vilka erfarenheter har du om vilket ansvar rektorn, läraren respektive socialtjänsten har i 
anmälningsprocessen? Vem/vilka tycker du har det största ansvaret för att hjälpa elever som 
far illa i hemmet? 
 
7. Kan du berätta om vilka erfarenheter du har av anmälningsplikten? Hur fick du kännedom 
och information om denna? 
 
8. Upplever du att anmälningsplikten är tolkningsbar?  
 
Vad gör skolan 
 
9. Finns det någon information på skolan om hur man ska gå tillväga vid en anmälan?  
 
10. Hur brukar ni på skolan göra när ni misstänker att en elev far illa i hemmet?  
 
Samarbete mellan skola och socialtjänst 
 
11. Kan du berätta om hur du tycker att skolans samarbete med socialtjänsten fungerar.  
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BILAGA 6      
UMEÅ UNIVERSITET 

Lärarutbildningen 
Ht-2004 

 
INTERVJUFRÅGOR TILL SOCIALSEKRETERARE 
 
Bakgrundsfrågor   
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
2. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?  
 
3. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter i stora drag? 
 
Erfarenheter  
 
4. Kan du berätta om någon gång du fått kännedom om att en elev farit illa i hemmet? 
 
5. Vad tror du det är som gör att man i vissa fall inte anmäler?  
 
6.  Vilka erfarenheter har du om vilket ansvar socialtjänsten, rektorn respektive läraren har i 
anmälningsprocessen? Vem/vilka tycker du har det största ansvaret för att hjälpa elever som 
far illa i hemmet? 
 
7. Upplever du att anmälningsplikten är tolkningsbar?  
 

8. Vad har du för uppfattning om vilka skillnader det finns i antalet anmälningar skolor 
emellan?  
 
Socialtjänstens ansvar  
 
9. Kan du berätta hur en anmälan går till från pedagogens misstanke tills en anmälan görs? 
Vad händer med anmälan när den kommer till socialtjänstens kännedom? Vilka möjligheter 
har skolan att få ta del av uppgifter om vad som händer efter en anmälan till socialtjänsten?  
 
10. Hur lång tid tar det från det att ni fått in en anmälan från skolan till dess att utredningen 
slutförts?  
 
11. Vilka olika typer av anmälningar av elever som far illa är vanligast?   
 
Samarbete mellan skolan och socialtjänsten 
 
12. Berätta om hur du tycker att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan fungerar.  
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BILAGA 7 
 
FRÅGOR ATT STÄLLA SIG VID UTFORMANDET AV EN HANDLINGSPLAN 
 
1. Vem på skolan ska jag prata med när jag misstänker eller fått vetskap om att en elev far illa 
i hemmet? 
2. Vem på skolan kontaktar socialtjänsten? 
3. Vem talar med eleven? Hur förhåller jag mig till eleven? OBS! Det är viktigt att prata med 
barnet om vad som görs utifrån barnets ålder och mognad. Barnet har ingen erfarenhet av vad 
som kan komma att hända och gör sig egna bilder av vad som händer123. 
4. När ska kontakt tas med föräldrarna? Vem pratar med föräldrarna och vad säger man till 
dem? 
5. Vad säger man till de andra eleverna? 
6. Vad gör jag med min egen oro? Tex. samtala med arbetslaget eller rektor/chef för att få 
stöd och hjälp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
123 http://www.bris.se/upload/library/material/BRIS%200155%20Folder%20A5.pdf 2004-11-24 15:49 
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