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Förord 

Vi vill härmed passa på att tacka alla som har gjort detta examensarbete möjligt. Vi riktar ett 

stort tack till de respondenter som tog sin tid att besvara vår enkät med visat intresse. Vi vill 

även tacka för förtroendet som respondenterna visar i deras utförliga svar. Utan ert deltagande 

hade det inte blivit någon studie.  

 

Vi hoppas att ni som läser vårt examensarbete finner det intressant och givande. Trevlig 

läsning! 

 

Stockholm, Maj 2019 

Chimene Selwan och Madeleine Lind  

 



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pedagogers arbete med barn som far illa i 

hemmet. Studien är kvantitativ och kvalitativ med enkät som metod med både slutna och 

öppna frågor. De som svarat på enkäten är alla yrkesverksamma inom skolan med inriktning 

mot F-9. Tidigare forskning visar bland annat att det finns en viss rädsla och osäkerhet hos 

pedagogen för att göra en felaktig anmälan samt att handlingsplaner och rutiner är viktigt att 

ha på skolan för att en anmälan inte ska utebli. Att identifiera ett barn som far illa visar även 

tidigare forskning är vanligast genom fysiska tecken. Barn som far illa omfattar flera typer av 

misshandel: psykiskt och fysiskt våld, försummelse och sexuella övergrepp. De teoretiska 

utgångspunkter som används för att analysera empirin som framkom av enkäten är 

Berglinds handlingsteori (1995) och Dahllöfs (1999) ramfaktorteori. Resultatet visade att 

identifiering av barn som far illa visar sig på många sätt men mestadels genom barnets eget 

berättande. Det framkom även att saknaden av en handlingsplan och rutiner finns bland 

pedagoger. Ytterligare ett resultat är att 37% av respondenterna har undvikit att göra en 

anmälan till socialtjänsten trots misstankar om att ett barn far illa. Den vanligaste anledningen 

till att en anmälan uteblir grundar sig i osäkerhet och rädsla hos pedagogen. 
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1. Inledning 

I skolans verksamhet möter man många unika barn som bär på lika många unika ryggsäckar. 

Många av dessa ryggsäckar är lyckliga, medan andra inte är det. Som yrkesverksam på en 

skola kan man stöta på barn som bär på en väldigt tung och mörk ryggsäck. 

 

Pedagoger är i sin verksamhet skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete 

får kännedom om ett barn far illa och om socialtjänst behöver ingripa för att skydda barnet. 

Socialtjänstlagen fastställer att pedagoger inte får bortse från sin anmälningsplikt men trots 

denna lagstiftning görs det inte alltid en anmälan (Riksdagen, 2001). 

 

Alla barn har rätt att växa upp i ett tryggt hem. Sverige har kommit långt i den utvecklingen 

och har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas (Landberg, Jernbro & Janson, 2017, s. 6). 

Trots detta finns det fortfarande barn som far illa. Detta är ett ämne som är ett relevant och 

viktigt för oss som framtida lärare då vårt arbete innefattar vardagliga möten med barn olika 

hemförhållande. Det är av stor vikt att veta när och hur man ska agera när man misstänker att 

barn far illa i hemmet, vilket vi vill belysa med denna studie. Det är även viktigt att vara 

medveten om vilket ansvar och vilka skyldigheter man har som pedagog.  

 

Vi har under tiden som vi skrivit detta självständiga arbete valt att både arbeta tillsammans 

men också enskilt där vi valt att dela upp vissa områden. I bakgrundskapitlet har litteratur 

samlats och skrivits tillsammans. Selwan ansvarar för presentationen av den tidigare 

forskning. Lind står för inhämtandet av teorin som arbetet bygger på samt metodavsnittet. Vi 

har därefter bearbetat hela texten tillsammans. Diskussionsavsnittet skrevs tillsammans från 

början till slut, då vi kände att vi behövde diskutera respondenternas svar för att få ett bredare 

perspektiv, tolkningar och slutsatser. 

 
 

 
 
 



 

2 
 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras studiens didaktiska relevans och problemformulering. Vidare 

förklaras definitioner av begrepp som är relevanta för denna studie samt historian från 

samhällets acceptans av barnaga till lagstiftning mot alla former av våld mot barn. I denna 

studie används ordet pedagoger genomgående och med det avser vi alla som arbetar inom 

skolan oavsett om det gäller en offentlig eller privat verksamhet. 

2.1 Pedagogens betydande roll  

Bergenlöv (2009, s. 156) beskriver att Sverige idag har ett av världens starkaste skydd för 

våld mot barn. Det har aldrig tidigare kommit in så mycket anmälningar till socialtjänsten som 

nu. Om ett barn far illa i sin hemmiljö innebär det en betydande påfrestning på barnets hälsa, 

utveckling och skolgång. Det är även en riskfaktor för framtida negativa beteenden såsom 

drogmissbruk och våldshandlingar (Engh, 2018, s. 14). Barnet skyddas bäst genom att man 

redan vid misstanke anmäler det till socialtjänsten. Pedagogers bristande kunskap inom 

området är ett stort problem och mot denna bakgrund behöver de kunskapshöjande insatser 

om hur de ska gå tillväga när barn far illa, dess konsekvenser, kompetens att upptäcka tecken 

på våld samt kunskap om sin anmälningsplikt (Jägerskog, 2016). För att detta ska fungera i 

praktiken är det viktigt att det finns handlingsplaner över vad pedagoger ska göra när de får en 

misstanke om att ett barn far illa. Det är pedagogen som har den första och största kontakten 

med eleven och dennes vårdnadshavare. Den dagliga kontakten med elever ger pedagogerna 

en unik möjlighet att upptäcka och se signaler om ett barn far illa (Skolverket, 2019). 

2.2 Från barnaga till lagstiftning 

I början av 1960-talet använde Henry Kempe sig av uttrycket “The battered child syndrom” 

när han kartlade vissa skademönster som var typiska för misshandlade barn. I Sverige drog 

debatten igång år 1960 och under 1970-talet fick socialstyrelsen i uppgift att göra utredningar 

kring området, vilket ledde till att organisationen BRIS (Barnens Rätt I Samhället) bildades år 

1971 (Hindberg, 1997, ss. 12–13). Under samma period fördes även en intensiv debatt kring 

barnmisshandel där organisationen Rädda Barnen deltog. Detta resulterade i att Sverige, år 

1979 blev först i världen med att förbjuda alla former av våld mot barn (Landberg, Jernbro & 

Janson, 2017, s. 6). Vissa typer av våld mot barn, som exempelvis sexuella övergrepp, har 

alltid varit tabubelagda. Det finns andra former av våld mot barn som tidigare har varit 
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accepterade och ibland även respekterade. Fram till år 1979-talet uppfattades aga, det vill säga 

tillrättavisning genom kroppslig bestraffning, som en nödvändig uppfostringsmetod. I många 

länder lever denna föreställning ännu kvar (ibid, s. 6). Sedan år 1979 när anti-agalagen 

infördes i Sverige har förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn 

studerats på nationell nivå. Genom studierna har Sverige en unik kunskapsbas vad gäller 

misshandel och kränkningar av barn (Jernbro & Janson, 2017, s. 11). 

2.3 Barn som far illa 

Begreppet “barn som far illa” härstammar från engelskans “child maltreatment” och bör ses 

som ett övergripande begrepp (WHO, 2017). Det innefattar allt som kan vara skadligt för 

barnets utveckling och hälsa i form av psykiskt- eller fysiskt våld, skada, övergrepp, 

försummelse, vanvård, missbruk eller utnyttjande - däribland sexuella övergrepp. Fysisk 

misshandel och sexuella övergrepp mot barn anses dock ha en särställning då det är brottsliga 

handlingar. Med barn menas alla individer som är mellan 0 till 17 år (Landberg, Jernbro & 

Janson, 2017, s. 6).  

 

Landberg, Jernbro och Janson (2017, s. 8) lyfter fram i sin undersökning att totalt 44 procent 

av 6000 barn någon gång i livet varit med om någon form av våld, detta innebär: fysiskt- och 

psykiskt våld, bevittnat våld i hemmet, försummelse och sexuella övergrepp. Det lyfts även 

fram att våldet vanligast sker inom familjen. Så mycket som 36 procent av dessa 6000 har 

under en längre tid i sin uppväxt blivit utsatt för någon form av våld av styvföräldrar, 

vårdnadshavare eller familjehemsföräldrar. Barn som lever i missbruksförhållanden löper en 

betydligt större risk att bli utsatt för någon form av våld. Barn som växt upp i 

missbruksförhållande har även blivit utsatta för våld, jämfört med barn som inte lever under 

dessa förhållanden. Barn som utsätts för sexuella övergrepp utgörs av 9 procent i Landberg, 

Jernbro och Janson undersökning (2017, s. 16).  

 

Under 2016 gjordes totalt 23 700 anmälningar mot våld mot barn. Från 2015 är detta en 

ökning med 14 procent. Av de anmälda fallen berör 35 procent av dem flickor och 65 procent 

pojkar (Landberg, Jernbro & Janson, 2017, s. 11).  

 

I och med att ett barn kan fara illa på många sätt och i en kombination av olika former så 

används i denna studie samlingsbegreppet “barn som far illa” som vi delar in i följande: 
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• Fysiskt våld  

• Psykiskt våld  

• Sexuella övergrepp  

• Andra former av våld  

Nedan förklaras begreppen mer ingående.  

2.3.1 Fysiskt våld mot barn 
Fysiskt våld innebär att en vuxen medvetet tillfogar ett barn kroppsskada sjukdom eller 

smärta. Det kan betyda allt ifrån mindre blåmärken till allvarliga frakturer genom exempelvis 

att den vuxne slår barnet med eller utan tillhygge, sparkar, nyper, bränner, knuffar, river, biter 

eller stampar på barnet eller tvingar in föremål i barnets mun. Varje form av kroppslig 

bestraffning räknas som fysiskt våld mot barn (Hindberg, 1997, s. 23). 

2.3.2 Psykiskt våld mot barn 
Psykiskt våld mot barn innehåller någon form av kränkande behandling. Barnet kan kränkas 

verbalt genom förödmjukelse, kritik eller hot om våld etc. Det kan även bestå i att barnet 

terroriseras, utnyttjas, nedvärderas eller isoleras. Ständig kritik eller avvisande, samt brist på 

kärlek, stöd eller vägledning är också exempel på psykiskt våld mot barn. Det kan även 

innefatta bestraffning genom utelåsning från hemmet eller inlåsning i ett rum men även att 

barnet bevittnar våld i hemmet (Hindberg, 1997, ss. 23–24).  

2.3.3 Sexuella övergrepp mot barn 

Sexuella övergrepp innebär att en vuxen som har ansvar för barnets vård och uppfostran 

utnyttjar barnets beroendeställning eller utsätter barnet för handlingar som de inte kan förstå, 

kan ge sitt samtycke till eller är tillräckligt moget för. Handlingen kränker barnets fysiska och 

psykiska integritet och utgår bara från den vuxnes behov (Magnusson, Lundström, 

Söderström & Åslin, 2017, s. 4).  

 

Barnkonventionen (Unicef, 2006) nämner tre former av sexuella övergrepp mot barn: 

1. Barnet tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. 

2. Barnet utnyttjas i pornografiska föreställningar eller material.  

3. Barnet utnyttjas för olaglig sexuell verksamhet eller prostitution. 

 

Begreppet sexuella övergrepp har en stor variation, det kan exempelvis handla om icke-fysisk 

kontakt där det förekommer blottning inför barnet eller att man tittar på pornografiska filmer 
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tillsammans. Fysisk kontakt innebär att man rör barnet sexuellt eller att barnet tvingas röra 

den vuxne (Magnusson, Lundström, Söderström & Åslin, 2017, s. 4).   

2.3.4 Andra former av våld mot barn 
Andra former av våld kan handla om försummelse eller vanvård av barnet, exempelvis att det 

inte får tillräckligt med mat, att kläderna inte är anpassade efter årstiden, barnet får ingen 

trygghet, kärlek eller hjälp med läxor. Det kan även handla om att barnet lämnas utan tillsyn 

så att en olycka sker. Barnet kan bestraffas genom att vårdnadshavaren behandlar det som 

luft, inte talar till det eller lyssnar. Det kan även vara barn till vårdnadshavare med psykisk 

sjukdom, missbruksproblem eller om de befinner sig i en vårdnadstvist. Andra former av våld 

kan även innefatta att vårdnadshavaren underlåter att tillfredsställa barnets behov men även 

att den vård barnet behöver uteblir för en viss sjukdom eller skada. Barn kan ta väldigt stor 

skada av försummelse och vanvård, men det är inte ett brott i juridisk mening (Hindberg, 

1997, ss. 23–24).  

 

Det kan vara svårt att skilja på psykiskt- och fysiskt då det ofta förekommer inslag av båda 

typerna. Det fysiska våldet leder nästan alltid till någon form av psykiskt våld. Psykiskt våld 

kan även visa sig i fysisk form, ett exempel på detta är tillväxthämning hos små barn som inte 

är av medicinska orsaker (Hindberg, 1997, ss. 22–25). 

2.4 Barnkonventionen 

Förenta Nationernas generalförsamling antog den 20:e november år 1989 Barnkonventionen 

där Sverige var bland de första som skrev under. De 196 stater som har ratificerat sig har en 

skyldighet att aktivt respektera och stärka barns mänskliga rättigheter (Unicef, 2006). 

Barnkonventionen slår bland annat fast barns rätt att leva och utvecklas samt att växa upp i en 

trygg miljö utan övergrepp. Barnkonventionen har grundprinciper där Konventionsstaterna 

har en skyldighet att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder 

samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barn mot alla former av våld medan barnet är i 

vårdnadshavaren eller annan persons vård (ibid). Trots detta kan man påvisa att år 2015 

kontaktade ca. 3000 barn BRIS med anledning av att de utsatts för våld (Bris, 2016). 

2.5 Anmälningsplikt  

År 1924 infördes anmälningsplikten i Sverige gällande barn som far illa. Anmälningsplikten 

fyller en central funktion i samhällets ambition att ge skydd och stöd för barn. Lagen fastslår 
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att alla vuxna och myndigheter som arbetar med barn ska direkt anmäla missförhållande där 

de ansågs finnas behov för ingripande. År 1982 reformerades anmälningsplikten i 

socialtjänstlagen och idag krävs det endast en misstanke om missförhållande för att 

anmälningsplikten ska gälla. Socialtjänstlagen (2001;453) 14 kap. 1 § lyder enligt följande:  

 
“Vissa myndigheter, bl.a. skolan och sjukvården, och deras anställda har en skyldighet att genast anmäla till 

socialtjänsten om de i tjänsten får veta något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda 

barn och ungdomar” (Riksdagen, 2001). 

 

Detta innebär att en anmälan inte får fördröjas i onödan. Den som anmäler behöver inte ha 

belägg för att ett barn på något sätt far illa i hemmet, istället görs en orosanmälan som endast 

behöver grunda sig i en oro för barnet. Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där 

barnet bor. Ansvaret att utreda om misstankarna kan bekräftas ligger sedan hos socialtjänsten 

(Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 14). Den anmälningsskyldiga har även en plikt att 

överlämna betydelsefulla uppgifter som berör fallet till socialtjänsten enligt lag som lyder: 

 
“De myndigheter som har skyldighet att anmäla har också därför en skyldighet att lämna alla de 

uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens bedömning av barns och ungdomars behov av 

insatser” (Riksdagen, 2001).  

 

Socialtjänsten kräver en skriftlig anmälan men i akuta fall går det att ringa, dock måste detta 

sedan kompletteras i skrift. Det finns starka rekommendationer om att den berörda familjen 

ska få information om varför en anmälan görs. Det är viktigt att anmälaren är rak och 

uppriktig mot vårdnadshavarna för att ge dem sin syn på barnets situation. Detta gäller dock 

inte om det handlar om sexuella övergrepp och fysiskt våld (Vårdguiden, 2018). En 

förutsättning för att systemet om anmälningsplikt ska fungera, är att de som är 

yrkesverksamma bland barn ska ha goda kunskaper om anmälningsplikten. Var och en har ett 

ansvar för att själv anmäla det den ser eller hör. Den som gör en anmälan ska inte bli föremål 

för ifrågasättande. Om en pedagog med avsikt eller av vårdslöshet inte anmäler en misstanke 

om att ett barn far illa kan den dömas för tjänstefel enligt lag (Socialstyrelsen, 2014, ss. 10–

11). 

 

En anmälan behandlas olika beroende på vad den handlar om. Om det finns osäkerhet hos 

pedagogen går det att rådfråga socialtjänsten utan att uppge barnets namn. Så fort barnet 
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namnges har socialtjänsten, om de finner informationen oroväckande nog, rätten att betrakta 

det som en anmälan. Om en anmälan skett kan man inte dra tillbaka den i enlighet med 

socialtjänstlagen. Ändras innehållet i anmälan så är den som anmält skyldig att informera 

socialtjänsten om detta. Pedagogen får vara anonym i rådfrågningen av ett fall till 

socialtjänsten men när en anmälan väl görs i tjänsten är man tvungen att uppge sitt namn. Får 

pedagogen däremot oroväckande information utanför sitt arbete är denne skyldig att överväga 

detta. Är informationen trovärdig ska det meddelas till berörd personal Socialstyrelsen, 2014, 

s. 19–20). Med andra ord är pedagogen oavsett när och var den fick informationen skyldig att 

ta ställning till frågan om anmälningsplikten (Olsson, 2006, s. 101). 

2.6 Barnets signaler 

Brodin (2008, s. 171) nämner att varje pedagog har en betydelsefull uppgift i att få barnets 

tillit så att det vågar öppna sig och berätta om det far illa i hemmet. Dock kan barnets 

berättelser ibland vara svåra att förstå då dem kan vara indirekta eller symboliska. Leken kan 

även vara ett sätt att gestalta att något inte står rätt till. Några signaler som kan indikera på att 

ett barn far illa är: 

• blåmärken, andra märken på kroppen 

• trötthet 

• dålig aptit 

• brister i klädsel  

• viktminskning  

• utagerande/aggressivitet 

• drar sig undan 

• självdestruktivitet 

• brister i samspel med föräldrar, vuxna och andra barn 

(Region Halland, 2013, s. 9–10) 

Det vanligaste symtomet är blåmärken som erhållits på grund av fysiskt våld. Dessa brukar ha 

karaktäristiska drag som handlar om blåmärkens utseende, lokalisering, antal blåmärken samt 

ålder på barnet (Hindberg, 1997, s. 47). Gemensamt för många av de utsatta barnen är att de 

lider av sömn- inlärning- och koncentrationssvårigheter, svår ångest och relationsproblem. 

Vissa vänder sina problem inåt och blir tillbakadragna och tysta, medan andra blir 

utagerande/aggressiva (Hindberg, 1999, s. 34).  
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2.7 Goda lärmiljöer 

Alla som arbetar med barn har som uppgift att ge dem en gedigen grund av kunskap och 

självförtroende men även få dem att vilja utveckla ny kunskap. Pedagogen ska hjälpa barnen 

att skapa sociala- och kulturella möten. Barn som upplever eller upplevt svårigheter i form av 

våld är oftast i större behov av en vuxens acceptans. Därför har pedagogen en viktig roll där 

den bör ha förmågan att lyssna till vad barnet har att säga, även mellan raderna. Har 

pedagogen denna förmåga kommer barnet dels ha det lättare i undervisningen men även en 

bättre interaktion med andra i sin omgivning då detta ger barnet en bättre självbild. För att 

kunna hjälpa ett barn som far illa måste pedagogen inta ett barnperspektiv. Detta innebär att 

man ska sätta barnet i fokus med utgångspunkten att respektera barnets integritet och värde. 

Man ska kunna analysera vilka följder som åtgärden kan få för det enskilda barnet. Det 

handlar även om att kunna se världen ur barnets ögon genom att ta reda på hur barnet själv 

uppfattar sin situation och låta det komma till tals (Brodin, 2008, s. 171). Värdegrunden i 

skolans läroplan (LRG11) handlar om hur pedagoger ska värna om varje elev. Där står det 

bland annat att läraren ska “hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation 

och iaktta respekt för elevens integritet” (Skolverket, 2011, s. 16). 

Goda kamratrelationer och lärmiljöer är bra för alla barn men kanske viktigast för de barn 

som lever i utsatta situationer. Barnet behöver känna att skolan stödjer dennes utveckling mot 

målen samtidigt som skolan ska skydda mot orsaker som tar sig i uttryck genom exempelvis 

nedstämdhet, utagerande beteenden och frånvaro. Barn som far illa kan må dåligt av många 

anledningar, både tillfälligt och mer ihållande. Dessa barn bär mycket på sina axlar och kan ha 

svårigheter i att komma till rätta i skolan. Det är viktigt att dessa barn får stöd för att må bättre 

i skolan och får förutsättningar att lyckas med målen (Skolverket, 2019).  

Tornberg (2006, s. 109). poängterar att pedagoger kan ha det svårt att tillmötesgå alla elevers 

behov, förväntningar och krav som ställs. I dagens målstyrda skola blir pedagogerna 

hänvisade till kollegiala samtal där pedagogen blir tvungen att lita på kollegornas 

gemensamma kompetens och omdömen. Vidare skriver Tornberg att pedagoger står utan yttre 

skydd och hjälp, trots detta ska pedagogen lyckas skapa förutsättningar för alla elever. I 

läroplanens värdegrund (ibid, s. 110) står det att pedagogen har i sin lärarroll ett viktigt 

moraliskt och etiskt uppdrag. Detta är enligt Tornberg det som får betydelse för vilken moral 

som eleverna kommer att utveckla (ibid, s. 113). Pedagogen kan påverka utvecklingen genom 

en klassgemenskap, undervisningens utformning och innehåll, enskild korrigering samt 
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offentlig korrigering. Pedagogen bör inte i förväg bestämma hur något ska bli eller hur barnet 

ska vara, utan istället förhålla sig till ett öppet undrande. Detta kommer medföra att 

pedagogen riktar sin uppmärksamhet mot den sociala situationen och då kunna se varje enskilt 

barn som en unik, handlande varelse (ibid, ss. 113–115). 
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3. Forskningsöversikt 

Tidigare forskning har tagits fram genom Uppsala Universitetsbibliotek under fliken 

“Utbildningsvetenskap och pedagogik”. Databaserna som nyttjades var Swepub, Education 

Source och LIBRIS. Sökord som användes var: Child maltreatment, violence children, 

anmälningsplikt, barn som far illa, child abuse report, child abuse. På detta sätt hittades 

relevanta studier och artiklar för det berörda ämnet.  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom området att presenteras. De tidigare 

studierna som använts nedan är kvantitativa förutom en som är en kvalitativ studie. 

Överblicken kommer att redovisas under rubrikerna “Upptäcka barn som far illa”, ”Rutiner 

och handlingsplan” samt “Svårigheter i att anmäla”. Forskning som berörts har främst 

bedrivits i USA men även i Nederländerna, Australien och Sverige, dock fanns svårigheter i 

att hitta mer tidigare forskning från Sverige. En medvetenhet finns över skillnader på länders 

syn på våld mot barn, vilket resulterar i att skolors tillvägagångssätt ser olika ut.  

3.1 Upptäcka barn som far illa 

Under det dagliga arbetet har pedagoger i skolan en viktig roll i upptäckten av barn som far 

illa. Tidigare forskning av Mersky och Topitez (2010, s. 1086) påvisar att barn som farit illa 

under sin barndom ofta klarar sig sämre i vuxen ålder än de barn som haft en bra uppväxt. 

Forskarnas studie är jämförande och innefattar en grupp respondenter som for illa i 

barndomen och en grupp som inte for illa. Respondenterna som for illa uppgav att skolgången 

blev lidande. Barnets hemmiljö är av yttersta vikt för skolvärlden. De barn som inte får stöd 

hemifrån kommer ha det svårare att klara av skolan (ibid, s. 1087).  

Orsaker till att barn far illa i hemmet varierar. Det kan handla om olika faktorer men 

Annerbäck (2011, s. 35) lyfter fram att en orsak till att vårdnadshavare utsätter sina barn för 

fysiskt våld är för att de själva blivit utsatta för våld. De kulturella skillnaderna och syn på hur 

man ska uppfostra ett barn kan vara en annan orsak. Annerbäck (ibid, s. 36) framhåller dock 

att detta inte ska vara någon motivering till att använda våld mot barn. Det påvisar även att 

aggressiva beteende överförs från generation till generation, det vill säga, om en 

vårdnadshavare slår sitt barn och visar ett aggressivt beteende finns det en stor inverkan för att 

barnet senare i livet kommer att behandla sitt eget barn på samma sätt. Barn får mer 

omfattande psykiska problem om de far illa av någon där de söker kärlek eller omsorg. Dessa 

barn har större risk att utveckla aggressivitet och förakt mot svaghet, vilket sänker den 
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empatiska förmågan. Risken för en avvikande social utveckling ökar även. Genom att snabbt 

upptäcka att ett barn far illa samt erbjuda professionell hjälp går det att bryta en sådan ond 

cirkel (ibid, s. 37). 

 

I Karlberg & Sundells (2004, s. 4) studie framkom det att hög frånvaro i skolan är en 

konsekvens som orsakas av att ett barn far illa i sin hemmiljö. Det finns två olika sätt att se på 

frånvaro, det ena är att barnet protesterar i att göra uppgifter och annat skolrelaterat, den andra 

är frånvaron som riskbeteende. I en studie av Schols, de Ruiter och Ory (2013, s. 5–6) visar 

det sig att det vanligaste sättet att upptäcka om ett barn far illa i hemmet är genom fysiska 

tecken. Även ett ändrat beteende nämns vara en vanlig signal. 

 

Fossy och Hinsons presenterar i sin studie att 38 procent inte visste vilka signaler man skulle 

vara observant på för att upptäcka om ett barn far illa i hemmet. De undersökte även vilka 

signaler som var förekommande och pedagogerna nämnde blåmärken, brännmärken, hunger, 

dålig hygien och olämplig klädsel (2000, s. 255). Precis som Schols, de Ruiter och Orys 

studie visar det sig att ändrat beteende är förekommande såsom att barnet blir tillbakadragen 

och aggressiv, har begränsad kontakt med vuxna, oförmögen att hantera sin ilska och får 

problem med skolarbetet. Pedagogerna berättar även att de barn som far illa i hemmet 

kommer först till skolan och går hem sist (Fossey & Hinsons, 2000, s. 255). Även Walsh, 

Bridgstock, Farell, Rassafiani och Schweitzers (2008, s. 990) forskningsresultat visar att 

fysiskt våld upptäcks av fler pedagoger eftersom att det ger en större och synligare påverkan 

på barnet än exempelvis försummelse som är svårare att upptäcka då det inte visar sig lika 

tydligt på barnet. 

3.2 Rutiner och handlingsplaner 

Schols, de Rutier och Ory (2013, s. 8) visar i sitt resultat att många pedagoger anser att det är 

deras ansvar att upptäcka och anmäla om ett barn far illa. Resterande anser att det inte är deras 

skyldighet utan det är rektorns ansvar. Schols et al. (ibid, s. 7) tyder även på att pedagoger 

indikerar att deras kollegor och ledning är ett viktigt emotionellt stöd i anmälningsprocessen. 

Pedagogernas kontakt med socialtjänsten visar sig i studien vara inslag av både positiva och 

negativa erfarenheter. De beskriver hur socialtjänsten har en tendens att förlöjliga deras 

iakttagelser och inte ta misstankarna på allvar. 
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Forskningsstudier tyder på att pedagoger inte fått adekvat utbildning vad gäller barn som far 

illa samt anmälningsplikten. Framför allt handlar det om bristande kunskaper i att upptäcka 

om ett barn far illa i hemmet och vilka rapporteringsrutiner som gäller i skolan. Nästan två 

tredjedelar av pedagogerna i Kennys studie tyder på att de inte fått någon kunskap inom 

området varken under sin utbildning eller inom sin profession. Väldigt få är medvetna om 

skolans rutiner vid misstanke och pedagogerna har otillräcklig kunskap om tecken och 

symtom som barnet visar (2004, s. 1315–1316). Goebbels, Nicholson, Walsh och De Vries 

(2008, s. 945–946) och Kenny (2004, s. 1316) visar bland annat att de pedagoger som anmält 

misstankar till socialtjänsten har det på skolan de arbetar på funnits en tydlig och strukturerad 

handlingsplan för hur man identifierar samt anmäler. Goebbels et al. tyder på att pedagoger 

som har tillgång till en strukturerad handlingsplan tenderar att bli mer konsekventa i att 

anmäla om ett barn far illa i jämförelse med de pedagoger som inte har en. De bedömer även 

att det borde finnas rutiner, handlingsplaner eller liknande stöd på alla skolor som ska fungera 

som en vägledning i hur man bör agera när man uppmärksammar att ett barn far illa (ibid s. 

945–946). 

3.3 Svårigheter i att anmäla 

Vid tidigare forskning visar det sig att skolans möte med barn som far illa och 

yrkesverksammas förhållningssätt till anmälningsplikten är ett komplext område (Lunden, 

2004; Kenny, 2001; Mallén, 2001; Fossey & Hinson, 2000). Att lärare och annan personal i 

verksamheter som berör barn är skyldiga enligt lag att anmäla misstanke om ett barn far illa är 

de väl medvetna om. Trots detta visar det sig att beslutet att anmäla är förknippat med en 

mängd överväganden och det beror inte enbart på okunnighet om anmälningsplikten. Det 

finns många olika anledningar till varför en anmälan till socialtjänsten uteblir från den 

pedagogiska verksamheten trots anmälningsplikt. Dels kan det finnas brister i skolsystemet 

gällande rutiner och bristande kunskap, men det beror även på rädsla och osäkerhet hos 

pedagogen (Olsson, 2006, s. 43). I sin avhandling nämner Lundén att anmälningsplikten 

tolkas olika. De som är yrkesverksamma inom skolan har en snävare definition av 

anmälningsplikten och kopplar den till misshandel, sexuella övergrepp, misär och 

vårdnadshavares missbruk. Lundén menar att denna snäva tolkning kan innebära att barn som 

borde anmälas till socialtjänsten uteblir (2004, ss. 57–58). Vidare framförs det i 

avhandlingens diskussion att när anmälan väl sker görs det kollektivt i en personalgrupp. 
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Lundén skriver att detta skulle kunna tänkas ge kvalitativt bättre beslut men menar att det 

finns en risk att oron sprids ut och att ett beslut om en anmälan fattas på otillräcklig grund. 

Möjligheten att få stöd av psykolog, kurator eller annat liknande ökar möjligheterna för 

välgrundade beslut (ibid, ss. 71–72).  

 

I Kennys (2001, s. 86) studie visar det sig att 11 procent tyder på att det funnits starka 

misstankar om att ett barn farit illa men att pedagogen undvikt att göra en anmälan. 

Pedagogerna nämner olika anledningar till varför detta har undvikts, vilka är:    

• Rädslan för att göra en felaktig anmälan. 

• Erfarenheter av att socialtjänsten ändå inte hjälper barnet. 

• Rädsla för att lägga sig i andras kulturers syn på uppfostran. 

• Barnet har inte haft några synliga fysiska skador utan endast berättat om en händelse. 

• Anmälan medför endast negativa följder för barnet exempelvis att våldet blir värre. 

• Anmälan medför endast negativa följder för familjen exempelvis att barnet blir 

omhändertaget. 

• Vill inte hamna i den rättsliga processen. 

(Ibid, s. 87) 

 

Kenny (2001, s. 86) skriver även att barn kan vara väldigt lekfulla och aggressiva vilket gör 

att pedagogerna ursäktar tecken på blåmärken, sår, etc. som ett resultat av leken vilket leder 

till att en anmälan inte sker. Dessutom är pedagogerna i en svår position där de måste 

bestämma om en anmälan ska ske när de inte är säkra på om de kommer få någon typ av stöd 

efteråt vilket 40 procent av pedagogerna i studien är eniga om (ibid, s. 90). De påpekade även 

att de vill ha mycket mer utbildning inom området då de känner sig oförberedda för att göra 

en anmälan (ibid, s. 89). I Fossey och Hinsons (2000, s. 260) studie fick de ett snarlikt resultat 

om pedagogernas rädsla, behov av fortbildning inom ämnet samt en överliggande oro över att 

inte få tillräckligt stöd från ledningen. 

 

Mallén har publicerat en studie om varför vissa fall av övergrepp och vanvård anses vara 

svårare att anmäla till socialtjänsten än andra. Resultatet visar att flera av pedagogerna ansåg 

att en anmälan till socialtjänsten är en sista utväg och det största hindret till att det undviks är 

närheten till barnets familj. Pedagogerna menar att det kan vara svårt att börja tvivla på att 

vårdnadshavarna skadat barnet då man haft en lång och nära relation till dem. Det visar sig i 

studien att synliga fysiska bevis, som exempelvis blåmärken, och barnets mod att berätta är en 
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viktig beståndsdel som underlättar vid en anmälan (2011, s. 57). Precis som Kenny (2001, s. 

86) nämner även Mallén (2011, s. 58) att pedagoger många gånger är osäkra på sin egen 

bedömning om barnet verkligen far illa i hemmet, vilket leder till att pedagogerna istället 

börjar värdera vad konsekvensen av en anmälan kan bli. Osäkerheten i att anmäla är främst på 

grund av att pedagogerna inte vill göra barnets vårdnadshavare upprörda. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Som utgångspunkt till denna studie har en utvidgad tolkning av Urban Dahllöfs (1999) 

ramfaktorteori används samt handlingsteorin av Hans Berglind (1995) för att analysera 

studiens resultat. Handlingsteorin bedöms relevant för att försöka förstå vad som hindrar 

pedagoger att anmäla om ett barn far illa. Berglinds centrala begrepp belyser även denna 

studies förståelse för att förstå individens handlande i exempelvis en anmälningssituation.  

Ramfaktorteorins två av fem ramar används för att de beskriver inre faktorer som förklarar 

vilka ramar det finns inom skolan som styr över pedagogers handlingsutrymme i förhållande 

till anmälningsplikten.  

4.1 Ramfaktorteorin  

Urban Dahllöf utvecklade ramfaktorteorin som sedermera vidareutvecklades av Ulf P. 

Lundgren med handledning av Dahllöf (Imsen, 1999, s. 21). Ramfaktorteorin var från början 

en teori för att förklara samband mellan olika ramar undervisningen hade att förhålla sig till 

(ibid, s. 7). Teorin innebär att pedagogens tyglar inte är helt fria i dennes undervisning utan 

istället begränsad utav olika ramar. Tillsammans utgör dessa ramar inom skolan (ibid, s. 36). 

Ett syfte med framtagningen av teorin är att synliggöra vad det är som påverkar en pedagog i 

dennes undervisning. Genom att särskilja två separata områden blir det lättare att förstå varför 

undervisningen ser ut som den gör. Det första området som pedagoger kan vara med och 

påverka är exempelvis valet av läromedel. Det andra området blir istället det som pedagoger 

inte kan vara med och påverka till exempel: styrdokument, lagar och organisatorisk 

tillhörighet. Detta har i sin tur lett till Urban Dahllöfs tolkning av ramfaktorteorin (ibid, s. 37). 

Det finns även presenterat en utvidgad ramfaktorteori där den största skillnaden är 

uppfattningen om att det även är inre faktorer som spelar in i hur undervisningen ser ut. Imsen 

grupperar den utvidgade ramfaktorteorin i fem grupper, dessa är: de administrativa, det 

pedagogiska, de resursrelaterade, de organisatoriska samt ramar med anknytning till elevernas 

kulturella bakgrund. Kan man skilja på dessa ramar, är det enligt Imsen något som möjliggör 

hur man som pedagog låter dessa ramar påverka sin undervisning (ibid, s. 38) Nedan beskrivs 

de två relevanta ramarna till denna studie inom den utvecklade ramfaktorteorin. 
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4.1.1 De administrativa ramarna  

De ramar som styr hur skolan leds av exempelvis rektor och övrig administrativ personal är de 

administrativa ramarna. Det kan vara allt från löner till arbetstid och andra avtalssystem som 

påverkar pedagogen. Men även hur handlingsplaner över skolan ser ut, hur rutiner upprättas 

samt utformandet av regler (Imsen, 1999, s. 308).  

4.1.2 Det pedagogiska ramsystemet  
Under denna kategori återfinns skolans lagar och förordningar, här placeras exemeplvis 

läroplanen och anmälningsplikten (Imsen, 1999, s. 308). 

4.2 Handlingsteorin 

Hans Berglinds (1995, s. 22) utgångspunkt i utvecklandet av handlingsteorin är att en 

renodlad naturvetenskaplig syn på den som vill förstå en människa och sig själv, inte räcker 

till. Berglind menar att man ska utgå ifrån det mänskliga handlandet och betrakta människan 

som ett subjekt. Människan måste i sitt handlande förhålla sig till sig själv och till andra, till 

institutioner och organisationer som omger människan. Detta innebär att människan är en 

aktör på flera olika arenor och tillhör då samhället.  

 

Berglind har byggt upp sin teori på ett grundläggande begrepp; handling. Grundtanken i 

Berglinds teori är att se människan som en handlande individ med betoning på förståelse 

(Berglind, 1995, s. 23–34). Med detta menas att det är betydelsefullt att förstå hur en annan 

individ uppfattar sin situation för att sedan förstå individens handlande. Berglind lägger vikt 

vid att man alltid har ett val trots att detta val står mellan att fly eller agera (ibid, s. 10). 

För denna studie är två begrepp som Berglind behandlar centrala; att vilja och att kunna. 

Begreppet att vilja handlar om att individer ibland vet vad de vill och ibland inte. Detta kan 

bero på två saker: man har bestämt sig för vad man vill eller så har man helt enkelt inte tänk 

på saken. Berglind menar även på att det kan handla om att individer är ambivalenta i sina val 

(ibid, s. 53). Vidare skriver han att ambivalensen kan leda till att man blir handlingsförlamad. 

Sedan finns det situationer där man vet vad man vill, men då återstår frågan “hur gör jag?”. 

Begreppet att kunna menar Berglind betyder att det en individ kan, beror på dennes förmåga, 

men är även kopplat till kravet från omgivningen (ibid, s. 53). Att kunna innebär både den inre 

förmågan och de yttre möjligheterna. Detta kan förtydligas genom att vissa saker kan vi göra 

under normala förhållanden men för tillfället är förhållandena ofördelaktiga. Kombinationen 

av dessa två aspekter att vilja och att kunna för med sig en förståelse om att individen ibland 
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inte kan skilja på vad den kan, respektive inte kan (ibid, s. 56). När en individ säger sig inte 

kunna handla, det vill säga inte kunna ändra nuläget, så ställs frågan vad som hindrar dem 

från att agera. På samma sätt ifrågasätts vad det är som gör att personen inte vill handla. När 

det istället talas om bristande vilja benämns detta i regel inte som ett hinder utan istället som 

ett motiv. Hinder kan vara av inre eller yttre slag men kan även vara av stabil eller instabil art. 

Exempel på Berglinds indelning av inre och yttre hinder i stabila respektive instabila slag är: 

• Stabila inre förhållanden - bristande förmåga, karaktär, anlag. 

• Stabila yttre förhållanden - fysiska, institutionella, organisatoriska. 

• Instabila inre förhållanden - trötthet, tillfällig sjukdom. 

• Instabila yttre förhållanden - otur. 

(ibid, s. 57) 

 

Att själv kunna dra gränser mellan dessa hinder är inte alltid lätt. Det avgörande i en sådan 

klassificering är kunskap om hur människan själv tänker kring dennes hinder (Berglind, 1995, 

ss. 56–57). Oavsett om dessa hinder är av inre eller yttre slag kan starka känslor väckas hos 

individen. Detta kan visas i form av frustration eller aggression som i sin tur riktas mot det 

hinder som står i vägen, eller mot sig själv (ibid, s. 78). 
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pedagogers arbete med barn som far illa i 

hemmet. Frågeställningarna lyder: 

1. Hur får pedagoger kännedom om att ett barn far illa i hemmet? 

2. Vilka faktorer påverkar pedagoger så att en anmälan uteblir? 

3. Hur går pedagoger tillväga när en misstanke väcks om att ett barn far illa i hemmet? 
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6. Metod  

I följande avsnitt presenteras valet av metod och motivering till detta. Det beskrivs även hur 

vi gått tillväga för att samla in empirin men även urvalet av respondenter. Vidare presenteras 

utformandet av enkäten och hur vi bearbetat detta för att sedan analysera resultatet. För att 

svara på studiens syfte och forskningsfrågor har enkäter valts som metod. Enkätens design har 

möjliggjort en kvantitativ men även en kvalitativ ansats genom flervalsfrågor och öppna svar. 

6.1 Val av metod  

Valet av metod för studien är kvantitativ i form av en digital enkät men även kvalitativ då 

följdfrågor förekom. Valet av enkät beror på att respondenterna kan fylla i enkäten när de har 

tid och har möjlighet att tänka över sitt svar (Bryman, 2002, s. 67). Ytterligare en anledning 

till varför en enkätstudie valdes är på grund av studiens känsliga ämne. Vissa frågor kan vara 

svåra att svara sanningsenligt på om det istället skulle göras muntligt i form av en 

intervjustudie (Trost, 2001, ss. 18–19). Valet grundar sig även i att samtidigt som de 

kvalitativa svaren analyseras, analyseras även statistiken parallellt från de kvantitativa svaren. 

Detta för att synliggöra både statistik men även respondenternas personliga erfarenheter som 

denna studie ville åstadkomma.  

6.2 Tillvägagångssätt 

Enligt Bryman är det av stor vikt att man gör en pilotstudie som syftar till att visa om valet av 

metod är användbar, kontrollera att upplägget av enkäten är fungerande och se eventuella 

brister i utformandet (2002, s. 65). Brymans rekommendationer fanns i åtanke och en 

pilotstudie skickades ut till fyra testpersoner. Efter att enkäten testades visade det sig att en 

inloggning krävdes för att komma in på enkäten, vilket kom att ändras senare. Ytterligare en 

del i enkäten som ändrades var att ordet “ni” användes i frågorna vilket gjorde testpersonerna 

förvirrade. Detta ord ändrades sedan till “du”. Även en fråga angående rutinerna på skolan 

gällande anmälningsplikt korrigerades då feedback om att den var för komplicerad framkom 

och sedan blev enkäten användbar. 
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Med höga förhoppningar om att nå ut till ett högt antal respondenter publicerades enkäten på 

den sociala nätverkstjänsten Facebook. På plattformen lades den ut i olika Facebook grupper 

med inriktning mot pedagoger för årskurserna Fk-9. Dessa grupper finns under namnet: 

• Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och studenter) – 31 504 medlemmar 

• Mitt lilla klassrum på nätet – 33 403 medlemmar 

• Årskurs 4–6 Tips & idéer! - ca 7600 medlemmar 

• Pedagoger delar med sig - 2213 medlemmar 

 

Grupperna valdes på grund av högt antal medlemmar samt att grupperna är relevanta för det 

studien riktar sig mot. Enkäten delades som ett inlägg i Facebookgrupperna genom en 

webblänk som de som deltog endast behövde klicka på. Enkäten låg öppen att besvara under 

en veckas tid. Med 120 svar efter sju dagar stängdes tillgången till enkäten ned. 

6.3 Urval  

Målgruppen för studien är verksamma pedagoger som arbetar i skolans förskoleklass till och 

med årskurs 9. Urvalet som gjordes var strategiskt så vida att enkäten riktade sig mot verksam 

personal inom skolan oavsett erfarenhet eller yrkestitel för att inte exkludera någon från 

skolans yrkesgrupper. En avgränsning gjordes dock mot yrkesverksamma för årskurserna 9 

och uppåt. Urvalet riktar sig mot pedagoger som kan förhålla sig till det som ska undersökas 

(Alvehus, 2013, s. 67). Alvehus beskriver bekvämlighetsurvalet som görs baserads på 

tillgängliga respondenter. Detta innebär att svaren på enkäten består av att respondenterna 

aktivt väljer att vara medlemmar på Facebook och på sin lediga tid besvara enkäten. Detta 

medför att pedagoger som är insatta i ämnet känner en trygghet i att delta medan de 

pedagoger som känner en viss osäkerhet i ämnet väljer att avstå, vilket i sin tur kan leda till 

missvisande statistik (ibid, s. 68).  

6.3.1 Bortfall  
Får man en hög svarsfrekvens bör man göra en bortfallsanalys (Trost, 2001, s. 97). En 

bortfallsanalys syftar till att synliggöra om och i vilken utsträckning personerna i bortfallet har 

något gemensamt som skiljer dessa från den övriga gruppen. Man kan sedan dela in bortfallet 

i två kategorier: externt bortfall, vilket innebär de tillfrågade personer som inte vill eller kan 

delta i studien. Denna studie har ett högt externt bortfall då enkäten publicerades på 

Facebookgrupper med ett högt antal medlemmar. I och med att den publicerades i fyra olika 

grupper med inriktning pedagogik finns även möjligheten att man är medlem i fler grupper än 
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en. Internt bortfall handlar istället om de respondenter som har svarat på enkäten. Ett internt 

bortfall uppstår när en respondent inte svarat på enstaka frågor. Bortfall kan bero på frågornas 

innehåll och skulle om dessa respondenter svarat ge ett annorlunda utfall på svarsfrekvensen 

(Ejlertsson, 1996, s. 88). Totalt i denna studie var det 11 respondenter som antingen hoppat 

över frågor eller inte svarat korrekt på frågan som räknats som internt bortfall. Detta innebär 

att 109 respondenternas svar används i denna studie.  

6.4 Utformandet av enkäten   

I en enkätstudie rekommenderar Trost att frågorna bör vara tilltalande, enkla, relativt korta 

med olika svarsalternativ i boxar (Trost, 2001, s. 120). Dessa rekommendationer låg till grund 

i utformandet av enkäten, som består av 13 frågor (se bilaga), i den mån det gick. Enkäten 

bestod av fyra delar. Den första delen tog upp allmänna frågor såsom yrkestitel och antalet år 

respondenterna varit verksamma inom skolan. Den andra delen hade frågor om rutiner vid 

anmälan samt begreppet barn som far illa. Den tredje delen tog upp frågor om hinder vid 

anmälningar och sista delen ställdes frågor om identifiering av barn som far illa  

 

På tre av frågorna ges respondenterna möjlighet att fylla i fler svarsalternativ. Detta för att 

sedan enkelt kunna sammanställa och bearbeta de insamlade data men även för att 

respondenterna skulle få en relativt enkel enkät med förhoppning om att få in mer data.  

Enkäten utformades både med slutna och öppna frågor. Åtta frågor var slutna med 

svarsalternativ i boxar, fyra frågor bestod av följdfrågor varav en fråga var sluten och tre 

öppna. En fråga bestod av svar utifrån egen kunskap. Vissa av frågorna gick att besvara med 

flera svarsalternativ. Nio av totala antalet frågor var obligatoriska att besvara. Det valdes att 

göras på detta sätt för att respondenterna inte skulle hoppa över någon fråga. Trost 

rekommenderar att man helst inte ska använda öppna frågor i en enkät eftersom att 

respondenternas svar kan vara svårbegripliga. Detta kan leda till att det tar lång tid att 

sammanställa dessa frågor. Dessutom ökar öppna frågor risken för bortfall. Detta kan bero på 

att respondenterna anser att sådana frågor är svåra att besvara (2001, s. 121). Valet med att 

bortse från dessa rekommendationer motiveras med att det är svårt att besvara frågorna endast 

med fasta svarsalternativ. Enkäten utformades i tjänsten Google formulär som är mycket 

lätthanterligt.  
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6.5 Databearbetning och analysmetod  

Studiens insamlade data har analyserats genom en kvantitativ och kvalitativ analysmetod för 

att lyfta både statistiska svar samt respondenternas egenformulerade svar (Alvehus, 2013, s. 

20).  

För att se helheten, likheter, skillnader och samband av resultatet lästes svaren igenom flera 

gånger. De frågor som hade fasta svarsalternativ sammanställdes för att utformas till 

stapeldiagram, cirkeldiagram och en tabell i dataprogrammet Excel. Genom att använda 

cirkeldiagram synliggör man en fördelning av procentsatsen. En kvalitativ innehållsanalys har 

gjorts utifrån Graneheim och Lundmans upplägg. De relevanta termer och meningar valdes ut 

till svar på studiens frågeställningar. Dessa svar är meningsbärande enheter och med hjälp av 

kodning grupperades innehållet till kategorier och underkategorier. Dessa formade slutligen 

de teman som genererar granskningens latenta innehåll (2004, ss. 106–110). För den 

kvantitativa innehållsanalysen behövdes inte något svar selekteras bort utöver bortfallen, utan 

alla respondenternas svar visas i procentsatser i cirkeldiagrammen.   

6.6 Reliabilitet och validitet  

I utformningen av en enkät är reliabilitet och validitet två viktiga begrepp man behöver tänka 

på. Det är dessa två egenskaper i en kombination med urvalsunderlaget som bestämmer 

resultatens tillförlitlighet och användbarhet. Målet ska vid utformandet av en enkät vara att få 

så hög reliabilitet och validitet som möjligt.   

 

Validitet i en studie innebär dess giltighet och i detta fall handlar det om att fastställa ifall 

studien mäter det den tänkt mäta (Trost, 2001, s. 133). Det är viktigt att frågeställningarna 

överensstämmer med enkätfrågorna så man får rätt typ av svar. Detta åstadkom vi genom att 

en pilotstudie till en början gjordes. De som besvarade pilotstudien ger värdefull information 

om hur de olika frågorna samt svarsalternativen uppfattades och bidrog till att enkäten blev 

mer precist. Detta ledde till att osäkerhetsfaktorn minskades och att validiteten i studien 

ökades.  

 

Reliabilitet avser hur stor tillförlitlighet studien har, det vill säga, är mätningen stabil och inte 

utsatt för påverkan av slumpen. Det innefattar sådant som att en studie ska kunna göras om 

igen vid ett annat tillfälle och att samma resultat skulle framkomma (Trost, 2001, s. 131). 

Reliabiliteten i en fråga kan man förbättra genom användandet av ett enkelt språk utan 
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ovanliga facktermer eller dubbla negationer. Förhåller man sig till ett enkelt och tydligt språk 

ökar sannolikheten att alla respondenterna uppfattar frågan på samma sätt. Detta har vi haft i 

beaktning under utformandet av enkäten dock vet vi inte hur respondenterna uppfattat 

frågorna därmed förblir reliabiliteten låg. Finns det inte tillräckligt med kunskap eller att 

respondenterna inte är villiga i att delta får man inte några tillförlitliga svar (ibid, s. 142). Då 

vi inte vet vilken kunskap respondenterna besitter bidrar även detta till en lägre reliabilitet. 

 

Studien vinner sin validitet genom att respondenternas erfarenheter och enkätens stora 

spridning bidrar till variation såsom variationen på pedagoger ser ut i skolan. Detta innebär en 

mångfaldig och bred bild då skillnader på erfarenheter gör att upplevelserna skiljer sig åt. 

Dock sjunker reliabiliteten då vi inte vet vilka som svarat på enkäten. Studiens resultat går 

inte att generalisera och representera alla pedagogers erfarenheter i landet, i och med att det 

endast är 109 som besvarat enkäten, exklusive bortfall. Larsson, Lilja och Mannheimer menar 

att möjligheterna att generalisera resultaten är begränsade i en kvalitativ forskningsstudie, 

eftersom att resultatet aldrig kan visa samma förhållanden igen. Det resultatet däremot kan 

göra är att ge upphov till hypoteser vars generella giltighet genererar ett stort antal fall (2005, 

s. 56).  

 
6.7 Metoddiskussion  

Att använda en digital enkät som insamlingsmetod gjordes för att få tillgång till många 

respondenter på den korta tid som fanns. Att enkäten lades ut i Facebook grupper var 

väsentligt då antalet respondenter annars hade blivit för få om de istället skulle delas ut för 

hand. Valet av att lägga ut enkäten på Facebook är vi mycket nöjda med då studien nådde upp 

till antalet respondenter som ville uppnås. Enligt Hagevi och Viscovi är det viktigt att se över 

längden på enkäten vilket fanns i beaktning i utformandet. Detta för att undvika att 

respondenterna inte fullföljer studien och tappar intresse (2016, s. 43). Frågorna där 

respondenterna fick svara med egna ord, det vill säga, de öppna frågorna var i vissa fall svåra 

att analysera. Vid enstaka tillfällen var svaren kortfattade och i andra mycket utvecklade. 

Formuleringen av enkätfrågorna övervägdes noggrant. Trots detta är det ofrånkomligt att 

frågorna tolkas olika och ibland missuppfattas av respondenter. Hur frågorna tolkas kan även 

bero på respondenternas förkunskaper om barn som far illa och om de har gjort en anmälan. 

Då de har olika erfarenheter inom yrket kan kunskaperna även se olika ut. 
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Som tidigare nämnts är denna studiens ämne mycket känsligt med många känsliga frågor om 

barn som far illa och om pedagogernas anmälningsplikt. Att använda sig av en enkätstudie 

möjliggör konfidentialitet samt ökar chansen för att svaren skulle vara så sanningsenliga som 

möjligt. Exempelvis fanns en fråga i studiens enkät angående misstankar om ett barn som far 

illa men inte anmält samt anledning till detta. En sådan fråga kan vara jobbig att svara på och 

skulle kunna leda till att respondenterna inte talar sanning om frågan skulle ställas via en 

intervju.  

 

Då fasta svarsalternativ användes i enkäten skapades gynnsamma förutsättningar för att göra 

diagram och procentsatser. Detta är ett fördelaktigt komplement till text då de lätt 

överskådligt visar resultatet. Målet med utformandet av statistiken är att läsaren ska kunna 

uppfatta resultatet genom både text och bild. Ett annat alternativ som övervägdes vad 

kvalitativa intervjuer då respondenternas egna utsagor hade kommit fram mycket tydligare. 

Detta uteslöts då det är enkelt som intervjuare att påverka respondenten att svara så som man 

själv vill. Dessutom hade inte samma undersökningsunderlag framkommit om intervjuer 

valdes.  

 

Valet av digitala enkäter har många fördelar och Google Formulär var en självklarhet då den 

mekaniskt räknar ut stora mängder data, har en effektiv och lätthanterlig uppbyggnad 

(Esaiasson, 2017, 199). Ytterligare en fördel med enkäter som är tillverkade på internet är att 

de är smidiga och ekonomiska. Svårigheter som framkom med denna studie var att enkäten 

var svår att kontrollera då den var öppen för flera tusen personer på de Facebookgrupper där 

den lades ut. Detta resulterar i svårigheter i att kontrollera att respondenten är den som den 

utger sig för att vara. Dessutom kan det vara utmanande att motivera ointresserade personer 

att medverka i digitala studier (Trost, 2001, s. 121). 

 

Nackdelar med användandet av enkätstudier är att det finns större risk för bortfall än om 

intervjuer skulle ha valts. Ett stort bortfall kan leda till större risk för felaktiga resultat. 

Ytterligare en nackdel med enkäter är att respondenterna inte kan få hjälp när de har 

funderingar om en fråga eller inte förstår frågans innebörd. Fördelar med en kvantitativ metod 

överträffar dock dess nackdelar utifrån studiens syfte och nackdelarna har tagits med i 

beräkningen under utformandet av enkäten. 
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6.8 Forskningsetiska principer  

Enligt Vetenskapsrådet finns särskilda krav och principer som forskare bör förhålla sig till vid 

en studie. Detta för att bland annat skydda respondenten och vägleda forskaren.  

Forskningsetiska riktlinjerna kan konkretiseras i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer har denna studie 

utgått ifrån. 

• Informationskravet syftar till att forskaren ska upplysa respondenterna om deras roll i 

studien samt vilka premisser som gäller för den som medverkar. I studien ska det 

framgå att deltagandet är frivilligt och att de har rätten att avbryta sin medverkan 

under studiens gång. Detta förtydligades för respondenterna i ett missivbrev innan 

denne hänvisades till enkäten. 

•  Samtyckeskravet syftar till att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan i 

en studie. Detta krav uppfylldes då enkäten lades ut via en webbaserad-länk vilket 

gjorde att respondenterna själva fick bestämma över sin medverkan i studien.  

• konfidentialitetskravet syftar till att deltagarnas integritet förblir anonym samt att all 

data som samlas in är konfidentiell. Detta krav uppfylldes då respondenten i 

missivbrevet fick information om dennes deltagande och anonymiteten som ligger till 

grund för studien.  

• Nyttjandekravet syftar till att all insamlade data enbart ska användas till 

forskningsändamål vilket även respondenterna delgavs information vid presentationen 

av enkäten samt i missivbrevet (Vetenskapsrådet, 2002. ss 7–14) 

 



 

26 
 

7. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån svaren i studiens enkät med en tabell, diagram och 

kompletterande text under tre olika rubriker, vilka är: “Deltagare och erfarenhet”, 

“Respondenternas tolkning av begreppet barn som far illa”, “Rutiner vid anmälan”, “Hinder 

vid anmälan” och “Barnets signaler”. Resultatet ger tydliga svar som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar.  

7.1 Deltagare och erfarenhet  

Yrkesbefattning Antal  
    

Fritidspedagog 12 
    

Pedagog Fk-3 50 
    

Pedagog 4–6 24 
    

Pedagog 7–9 3 
    

Pedagog 1–6 13 
    

Specialpedagog 5 
    

Biträdande rektor 1 
    

Elevassistent 1 
    

 
Totalt:109 

    

Tabell 1. Deltagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
Figur 1. Antal år inom yrket. 

7.2 Respondenternas tolkning av begreppet barn som far illa 

Det mest förekommande svaret vid tolkning av begreppet barn som far illa innehöll både 

termerna fysiskt och psykiskt våld vilket nämndes av nästan alla respondenter. Både den 

psykiska och fysiska arten av våld förknippade respondenterna med misshandel eller barns 

mående överlag. Ett annat frekvent svar var associationen mellan barn som far illa och den 

bristfälliga omsorgen av barnet. Sexuella övergrepp är det endast åtta av respondenterna som 

tar upp som något som skulle tillhöra kategorin barn som far illa. Försummelse och missbruk 

är det sju respondenter som nämner i sin tolkning. Gemensamt har många respondenter svarat 

att ett barn som far illa i hemmet inte har det bra av olika anledningar. 
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7.3 Rutiner vid anmälan  

 
Figur 2.  Kännedom om vad anmälningsplikten för skola, fritidshem och förskoleklass 

innebär. 

 

Diagrammet ovan visar att 93% känner till anmälningsplikten som gäller när man arbetar i 

skolan. Ingen svarade “nej” på frågan och 7% svarade att de till en viss del vet vad det 

innebär. 

 

  
Figur 3. Kännedom om hur en anmälan går till. 



 

29 
 

Figur 3 visar att 84% av respondenterna vet hur en anmälan går till. Ingen svarade “nej” på 

denna fråga och 16% svarade att dem till viss del har kännedom om hur en anmälan går till.  

 

 
Figur 4. Ansvarig för att en anmälan sker. 

 
Figur 4 visar att 92 respondenter svarade att det var rektorn på den aktuella skolan som var 

ytterst ansvarig över att en anmälan sker. 28 respondenter svarade att elevhälsoteamet på 

skolan var ansvariga, medan 10 stycken svarade att det var pedagogen har en misstanke om 

att ett barn utsätts för våld ska anmäla. Två respondenter svarar att de inte vet vem på skolan 

som är ansvarig att en anmälan sker.   
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.  
Figur 5. Skolan har rutiner eller handlingsplan på hur pedagoger ska gå tillväga vid 

misstanke om att barn far illa. 

 
Figur 5 visar att majoriteten av respondenterna har särskilda rutiner och en handlingsplan på 

skolorna de arbetar på. Figuren visar att 9% inte vet ifall de har det eller ej. 5% svarar att de 

varken har rutiner eller en handlingsplan på deras skola. 19% har rutiner och en handlingsplan 

som brister. 

 

Respondenterna som svarat “ja” fick med egna ord svara på hur skolans rutiner och 

handlingsplan vid misstanke om ett barn far illa ser ut. Resultatet visar att skolor har olika 

tillvägagångssätt när det kommer till att upprätta en anmälan. På en del av respondenternas 

skolor var rutiner och handlingsplaner något som de flesta hade tillgång till. Gemensamt 

beskrev respondenterna att vid misstanke att ett barn far illa, är det första steget att prata med 

kollegor för att synliggöra om någon annan sett eller hört något. Nästa steg blev att lyfta oron 

till rektorn på den aktuella skolan, rektorn i sin tur har ansvar för att anmäla till socialtjänsten. 

 

En respondent nämner att anmälan skrivs i rektorns namn så att en god relation till 

vårdnadshavarna kan fortsätta. På vissa skolor kunde rektorn delegera ut ansvaret för anmälan 

till skolans kurator eller elevhälsoteamet. Majoriteten av respondenterna lyfter rektorns vikt 

över ansvaret. Några lyfter även att dem själva kände sig delaktiga i anmälan eftersom att det 

var deras misstankar. En annan respondent förklarar frustrationen som byggs upp efter att 

man gjort en anmälan, men trots detta ser man ingen tydlig förändring i barnets situation. Då 

socialtjänsten står under en sträng sekretess upplevde denne respondent att det var svårt att få 
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återkoppling om ärendet och det blev många frågetecken kring huruvida man skulle gå 

tillväga efter att en anmälan gjorts.  

 

En annan respondent beskriver de pedagogiska ramsystemet och nämner att skolan som denne 

arbetar på har utarbetade handlingsplaner och rutiner som fungerar som stöd i en 

anmälningssituation. Detta påpekar respondenten skapar en trygghet bland pedagogerna 

istället för osäkerhet i ämnet. Följs rutinerna och det fungerar ger detta möjligheter för 

pedagogerna att istället för en eventuell konfliktfylld situation få stöd i sitt handlingsutrymme. 

 

Respondenterna som svarade att handlingsplaner och rutiner saknas var ett frekvent svar och 

att införandet av en tydlig handlingsplan önskas. Dessa respondenter vill ha tillgång till en 

lista på de steg man ska ta om ett barn far illa i punktform. Gemensamt brister det i 

kommunikation med rektor, vad man ska göra i vilken situation samt vem på skolan som är 

ansvarig för vad.  

7.4 Hinder vid anmälan 

 
Figur 6. Utebliven anmälan vid misstanke om barn som far illa. 

 

Figur 6 visar att 37% av respondenterna har undvikt att göra en anmälan till socialtjänsten 

trots misstanke om att ett barn farit illa. Respondenternas anledningar till att en anmälan 

uteblivit varierar men majoriteten anser att det är på grund av osäkerhet och rädsla. De har 

varit osäkra om det funnits tillräckliga skäl till att anmäla då det inte har funnits tydliga 



 

32 
 

skador på barnet. Fem respondenter nämner att en anmälan har uteblivit för att skolan har 

bristande rutiner. Något som också framkom av resultatet är att respondenterna som uppgav 

att en anmälan uteblivit trots misstanke om att ett barn far illa, är på grund av rädslan över att 

hamna i en konflikt med både vårdnadshavare och barnet. Många poängterar att risken för att 

relationen skadas finns då en anmälan görs, men i olika stor utsträckning. En annan 

respondent nämner vikten av att ha i åtanke att ett barn urskiljer sig från gruppen, behöver det 

nödvändigtvis inte betyda att denne lever i en osund hemmiljö. Det respondenten menar är att 

barnets signaler inte alltid behöver betyda att det inte står rätt till. 

 

Flera respondenter nämner en stor besvikelse på socialtjänsten som oftast inte ger någon 

återkoppling och de får känslan av att anmälan ändå inte leder någonstans. En respondent 

skriver att en anmälan uteblivit då denne själv valt att prata med vårdnadshavarna på grund av 

känslan över att socialtjänsten ändå inte hjälper till. Dock handlade oron om att barnet hade 

brister i klädsel vilket respondenten kunde ta tag i själv genom samtal med vårdnadshavare.  

En annan respondent beskriver att det finns flera faktorer som påverkar varför man inte 

anmäler och en av dem handlar om förutsättningarna för verksamhetens arbete vilket 

behandlar relationer. Det finns omständigheter som försvårar möjligheten till att alla elever 

känner en trygghet i skolan. En av dessa omständigheter är klassens storlek där respondenten 

menar att det kan blir svårt att få till personliga relationer och samtal med eleverna samt att 

vissa barn kan försvinna i mängden.  
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7.5 Barnets signaler 

 
Figur 7. Anmälan om ett barn farit illa eller anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. 

Figur 7 visar att 86% av respondenterna har gjort en anmälan medan 14% aldrig gjort en. 
 
 

 
Figur 8. Specifika tecken/signaler på att barn far illa. 

 
Figur 8 var en flervalsfråga som behandlar de specifika tecken eller signaler som pedagogen 
uppmärksammat hos barnet som farit illa.  
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8. Diskussion  

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att öka kunskapen om pedagogers arbete med 

barn som far illa i hemmet. I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning, bakgrundsavsnittet samt “Handlingsteorin” och 

“Ramfaktorteorin” som beskrivs  studiens tidigare avsnitt. Avsnittet inleds med en diskussion 

om respondenternas tolkning av begreppet barn som far illa och fortsätter med tre teman med 

tillhörande underkategorier. 

8.1 Barn som far illa  

I denna studie har det uppmärksammats att barn som far illa är ett tvetydigt begrepp som 

tolkas olika. Respondenterna hade olika syn på begreppet. Lundén styrker att en snäv 

definition av begreppet kan bli svårt för pedagoger att avgöra när en anmälan ska ske (2004, 

ss. 57–58). 

 

Med utgångspunkt ur Landberg, Jernbro & Jansons begrepp om barn som far illa ingår: 

psykiskt eller fysiskt våld, barn som försummas, som lever i en omgivning av missbruk och 

som utsätts för sexuella övergrepp (2017, s. 6). Detta innebär att respondenternas svar i denna 

studie representerar deras personliga tolkningar av begreppet vilket inte motsvarar deras 

formulering. Fysiskt eller psykiskt våld var det som var de mest förekommande termerna i 

studien medan utsatthet i missbruk, vanvård, sexuella övergrepp eller försummelse nämndes i 

avsevärt lägre utsträckning. De pedagoger som nämnde att missbruksförhållanden tillhörde 

kategorin barn som far illa bestod av ytterst få personer. Detta tycks vara förvånande då denna 

svarsfrekvens säger något annat i jämförelse med statistiken av Landberg, Jernbro och 

Janssons undersökning (ibid, s. 11–12). Kontraster finns även i respondenternas svar 

angående sexuella övergrepp då deras skildringar av begreppet skiljer sig åt trots forskarnas 

redovisning som säger att 9 procent av alla barn i deras undersökning har utsatts för sexuella 

övergrepp (ibid, s. 16).  
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8.2 Identifiering av barn som far illa 

Resultatet i studien visar att majoriteten av respondenterna gjort en anmälan till socialtjänsten 

om att ett barn farit illa. De mest förekommande svaren över hur respondenterna fått 

kännedom om barn som far illa var genom barnets eget berättande. Detta säger emot den 

tidigare forskningen som tyder på att det vanligaste sättet att upptäcka att barnet är utsatt för 

våld är genom fysiska tecken på kroppen (Schols, de Ruiter & Ory, 2013, s. 5–6; Walsh, 

Bridgstock, Farell, Rassafiani och Schweitzers, 2008, s. 990). När pedagogen bygger en 

relation till eleven kan tecken på att barnet far illa bli allt tydligare. När barnet känner tillit till 

pedagogen så vågar det öppna upp sig därav är relationen med eleverna av stor vikt (Brodin, 

2008, s. 171). Det framkom att respondenterna upptäckt att ett barn far illa genom fysiska 

tecken på barnets kropp men inte alls i lika hög utsträckning som att respondenterna fått veta 

genom barnets eget berättande.  

 

Respondenterna svar yder på att hög frånvaro även är en konsekvens som framkommer när ett 

barn far illa. Detta visar sig även i Karlberg och Sundells (2004, s. 4) studie dock nämner 

författarna två olika sätt att se på frånvaro. Vilket typ av frånvaro det gäller framkommer inte 

i svaren av respondenterna i denna studie då de endast fick svarsalternativ att kryssa i. Det är 

av stor vikt att frånvaro uppmärksammas och en pedagogs skyldighet att utreda orsakerna till 

detta. Respondenterna nämner även att barn som far illa har signalerat detta genom att få ett 

förändrat beteendemönster såsom aggressivitet/utagerande vilket även Annerbäck nämner 

som vanliga konsekvenser. Tidigare forskning tyder på att ett barn som visar ett utagerande 

beteende löper hög risk att fortsätta med samma beteende men även ett antisocialt beteende 

senare i livet. Därav är det viktigt att ta barns aggressivitet på allvar för det finns mycket att 

vinna på att hjälpa det utsatta barnet i tidig ålder (2011, s. 37). 

8.3 Faktorer som hämmar anmälningsbenägenhet 

Hinder är ett centralt begrepp inom Berglinds teori som beskriver respondenternas 

begränsning till att handla och den känslomässiga inställda attityden är viktig när viljan ska 

bestämma sig (1995, s. 56–57). Studien visar att den vanligaste anledningen till att en 

anmälan uteblir trots misstanke grundar sig i osäkerhet och rädsla hos pedagogen. 

Respondenterna har varit osäkra i sin bedömning om barnet verkligen farit illa och rädda för 

att göra en felaktig anmälan. Att det finns tydliga bevis var viktigt för att känna sig säker då 

det fanns något att luta sig mot. Denna rädsla och osäkerhet är även ett hinder för 



 

36 
 

respondenterna i Kenny (2011, s. 87) och Malléns studie (2011, s. 58). För att förstå osäkerhet 

som en anledning till att pedagoger inte anmäler förklarar Berglind att det sker en balans hos 

människor mellan att vilja och att kunna. Viljan kan vara problematisk då individer inte alltid 

vet vad de vill och denna slitning mellan vad man vill kan leda till att individen blir 

handlingsförlamad, vilket i respondenternas fall resulterar i att en anmälan uteblir. Det kan 

även handla om att individer tvivlar på sin egen förmåga att faktiskt kunna göra en förändring. 

Kunnandet beskrivs som de krav som finns i ens omgivning och sin egen potential (1995, s. 

53). Omgivningens krav i detta fall är anmälningsplikten och respondenternas kännedom om 

att de enligt lag är skyldiga att anmäla vilket utmanar deras egna potential. Osäkerheten och 

rädslan respondenterna nämner blir således balansen mellan att vilja och att kunna. Rutiner 

nämner Olsson (2006, s. 43) är en anledning till varför en anmälan uteblir från den 

pedagogiska verksamheten, vilket även framgår i denna studie. De fem respondenter som 

anser att en anmälan inte gjorts på grund av att skolan hade bristande rutiner, kan enligt 

handlingsteorin bero på att individer hamnar i situationer där man vet vad man vill, men 

frågan “hur gör jag?” är återkommande (Berglind, 1995, s. 53). Dessa respondenter hade 

möjligtvis agerat om de bara visste hur de ska gå tillväga. Detta tyder på bristande kunskap 

om anmälningsprocessen. Som tidigare nämnt tyder Kennys studie på att pedagoger inte fått 

utbildning inom området vilket gör det svårt för pedagoger att veta vad nästa steg är (2004, s. 

1315). Några respondenter känner att tilliten till socialtjänsten brister vilket även skapar ett 

hinder till att anmäla då känslan av att de ändå inte hjälper alltid finns i åtanke. Det skapar en 

negativ effekt som även framgår av respondenterna i Kenny (2001, s. 87) och Schols, de 

Rutier och Orys studie (2013, s. 7). Vad som händer efter att en anmälan skett kan göra att 

många drar sig från att anmäla. Därav är samverkan mellan skola och socialtjänst en faktor 

som skulle kunna göra att fler anmäler. 

 

I respondenternas svar finns en viss rädsla för att relationen till vårdnadshavaren ska förstöras. 

Denna rädsla kan resultera i att relationen med barnet inte prioriteras vilket i sin tur kan leda 

till att barnets tillit för pedagogen brister då barnets signaler på hjälp inte uppmärksammas. 

Handlingsteorin beskriver hur människan måste förhålla sig till andra samt kunna sätta sig in i 

andras perspektiv. I detta fall har vårdnadshavare svårt att sätta sig in i situationen över hur 

pedagoger tänker och agerar kring en anmälan. Denna påtalade rädsla kan ta sig i uttryck när 

vårdnadshavare blir utagerande och startar en konflikt istället för att visa förståelse för 

pedagogens handlingar (Berglind, 1995, s. 10).  
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Ur den insamlade empirin kan man urskilja respondenternas ambivalens kring huruvida man 

som professionell ska göra en anmälan eller låta bli. Det är beskrivet av flera respondenter att 

det är svårt att balansera den lagstyrda skyldighet att anmäla när en misstanke väcks, bland 

annat för att man ville som anmälare vara säker i sin sak. Man menar att balansgången består 

av att på ena sidan så är anmälningsplikten en naturlig och viktig del av yrket, men å andra 

sidan så ville respondenterna överlag ha mer på fötterna innan man gick vidare med en 

anmälan. Respondenternas svar tyder på en medvetenhet kring anmälningsplikten men att det 

finns brister i kunskap om hur ett barn i en utsatt miljö signalerar det, vilket leder till att en 

anmälan uteblir. Detta överensstämmer med Kennys studie där två tredjedelar av pedagogerna 

inte fått någon utbildning i symtom eller tecken ett barn visar när de lever i en utsatt hemmiljö 

(2004, s. 1315–1316). 

 

8.4 Rutiner vid anmälan 

Det vi kan utläsa av resultatet är att respondenterna har kännedom om sin anmälningsplikt 

samt hur en anmälan ska gå till. För att försöka förstå att yrkesverksamma på skolor har en 

skyldighet i att känna till sin anmälningsplikt samt hur man går tillväga vid en anmälan 

används handlingsteorin samt ramfaktorteorin. Berglind lägger stor vikt vid att människan är 

en aktör på flera olika arenor och måste förhålla sig till dess regler och lagar (Berglind, 1995, 

s. 22). De regler som yrkesverksamma på skolor har att följa är först och främst 

socialtjänstlagen men även läro- och handlingsplaner. Detta innebär enligt ramfaktorteorin att 

pedagogers tyglar inte är helt fria utan istället begränsas av olika ramar som pedagoger inte 

kan vara med att påverka, i detta fall anmälningsplikten (Imsen, 1999, s. 36). 

Anmälningsplikten ger pedagogen inget val utan en anmälan ska ske om man misstänker att 

ett barn far illa. Denna skyldighet hamnar under “Det pedagogiska ramsystemet” där skolans 

lagar och förordning återfinns (ibid, s. 308). Trots detta kan man ändå se brister i framförallt 

rutiner men också i kommunikationen pedagoger emellan. Det vi kan utläsa i respondenternas 

svar som besvärligt är själva anmälningsprocessen och hur respondenterna ska gå tillväga. 

Många respondenter lägger stor vikt vid att ha en handlingsplan och rutiner till hands. Vissa 

har den förutsättningen för att handla, andra har den inte. Det är ledningen på skolan som 

skapar den förutsättningen, exempelvis att det finns rutiner vid samarbete mellan flera aktörer 

på skolan när en anmälan om att ett barn far illa ska upprätthållas eller handlingsplaner över 

hur man ska gå tillväga steg för steg, vilket går under “de administrativa ramarna” (ibid, s. 

308). Vad skolan är och hur den kan vara beror på hur den styrs och organiseras, med 
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utgångspunkt från ramfaktorteorin. Styrdokumenten tolkas olika och handlingsplaner kan 

variera på skolorna. Detta resulterar i att skolaktörernas definitioner av handlande skiljer sig 

åt men även hur pedagoger handlar. Vad skolan är och hur den går tillväga i en 

anmälningssituation beror på ramfaktorer av alla dess slag. Skolledningen kan antingen ses 

som en övervakare av pedagogen i och med dennes anmälningsplikt, eller så kan 

skolledningen ses som den som har huvudansvaret att utföra anmälan. Skolledningen är de 

som har den formella makten på skolan och har blivit tilldelad en maktposition i form av 

beslutsfattare, men klarar sig inte utan skolans pedagoger. 

8.4.1 Vikten av rutiner och handlingsplaner 
Att ha en handlingsplan är enligt tidigare forskning något som gör att pedagoger blir mer 

konsekventa i sitt handlande i jämförelse med de skolor som inte har en fungerande 

handlingsplan. Det bör finnas färdiga rutiner, vägledning och tid att kompetensutveckla 

personalen på skolan för att underlätta arbetet med barn i utsatta situationer (Kenny 2004, s. 

1316; Goebbels, Nicholson, Walsh och De Vries, 2008, s. 945–946). Trots att synen på våld 

mot barn har förändrats drastiskt har Sverige idag ingen nationell handlingsplan som belyser, 

förebygger, urskiljer, utreder, rehabiliterar samt följer upp eventuella åtgärder. Utifrån 

studiens resultat märks det att avsaknaden av en handlingsplan resulterar i problematiken 

kring anmälningsprocessen. Hade varje skola haft en och samma handlingsplan hade 

förhoppningsvis rutinerna kring anmälan och de steg man behöver ta inte förbisetts. Resultatet 

visar att den rapporterande pedagogen observerar missförhållanden som i sin tur rapporteras 

till olika aktörer inom skolan. Dels har pedagoger möten med andra aktörer där de diskuterar 

elevers situation men även ventilerar emellan varandra vid spontana tillfällen. Att 

respondenterna i denna studien anser att det är rektorns ansvar att vidta vidare åtgärder visas 

även i Schols, de Rutier och Ory studie (2013, s. 8). På så sätt ges en trygghet hos pedagogen 

och det ses som positivt att skolorna har dessa riktlinjer då det är ett skydd för pedagogen 

gentemot vårdnadshavare. Det finns även en trygghet i att pedagogens misstankar behöver gå 

igenom flera aktörer inom skolan innan en fullgjord anmälan till socialtjänsten görs. Dock 

finns det även negativa effekter med att en observation eller misstanke går igenom flera 

aktörer. Det skulle kunna leda till att ett beslut om en anmälan skulle fattas på otillräcklig 

grund då det är lätt att oron sprids ut men även att oron förminskas (Lundén, 2004, s. 71). Det 

som skulle kunna tänkas ge kvalitativt bättre beslut, visar tidigare forskning, är genom att 

prata ut om sina observationer med en psykolog, kurator eller annat liknande, vilket ingen av 

respondenterna nämner att de gör som en rutin (ibid, s. 72). 
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9. Konklusion 

Det faktum att skolan och dess pedagoger har en betydande roll i arbetet mot barn som far illa 

är något som denna studie belyser. Den enskilde pedagogen har ett stort ansvar i frågan om 

anmälningsplikten, vilket har visat sig att vara en uppgift som är problematisk. En slutsats vi 

kan dra av denna studie är respondenternas strävar efter rutiner och en handlingsplan i ämnet. 

Att en handlingsplan på skolor ska finnas anser vi borde vara en självklarhet då den syftar till 

att stötta pedagoger som erfarit oro eller misstanke. Vi tror att om alla på skolan följer en och 

samma handlingsplan och rutiner kommer inget barn förbises. Detta i si tur resulterar i att alla 

barn får samma uppföljning och dokumentation men värderas även lika. En handlingsplan 

gynnar pedagogen men även barnet som lever i den utsatta situationen. 

 

Det råder inget tvivel om att respondenterna i denna studie är medvetna om anmälningsplikten 

som gäller. Att en medvetenhet finns säger egentligen inget om hur de agerar i en situation där 

misstankar om att ett barn far illa finns. Det är agerandet efter misstankarna som är belysande. 

Vi upplever att det i dagens skolor råder stor brist på kunskap gällande anmälningsprocessen 

bland pedagoger. För att kunna hantera frågor om problem som studien belyser menar vi att 

det behövs fortbildning och utbildning i ämnet redan under studietiden. Under vår utbildning 

har vi endast fått en föreläsning om vår anmälningsplikt och vad den innebär. Vi ställer därför 

frågan hur lärarutbildning prioriterar de barn som behöver hjälp, som så många gånger finns i 

varje klass. Det finns genom valbara kurser en möjlighet att få ytterligare kunskaper men 

eftersom att anmälningsplikten är en skyldighet borde detta ämne prioriteras högre. Hade vi 

inte själva tagit ansvar att undersöka detta ämne och dess innebörd, hade vi förmodligen varit 

i samma situation som våra respondenter. Vi anser att det borde vara ett krav att man i skolans 

verksamhet kontinuerligt informerar pedagoger om anmälningsplikten, speciellt det som kan 

vara svårt som exempelvis kunskap om identifiering av barn som far illa. Förslagsvis kan man 

i arbetslaget på skolan öva praktiskt med fiktiva fall. 

 

Det finns både hos pedagoger i denna studie men även i samhället i stort, fördomar gällande 

socialtjänstens arbete. Vi tror att det är vanligt att vårdnadshavare känner ett stort 

misslyckande i de situationer där de blir föremål för en utredning hos socialtjänsten. I en 

sådan situation ifrågasätts vårdnadshavaren och dennes förmåga att leva upp till 

föräldrarollen. Detta kan för pedagogen innebära att det finns en osäkerhet och rädsla för att 
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denne ska hamna i en konflikt med vårdnadshavarna, vilket är ett genomgående resultat i 

studien.  

 

Ordet anmälan har en negativ klang, vilket vi tror är en anledning till att fördomar kring en 

anmälan till socialtjänsten kan likställas med en polisanmälan. En ändring av begreppet skulle 

kanske leda till att fler vågar anmäla som i sin tur leder till att fler barn får hjälp. Vi tycker 

därför att begreppet anmälan borde bytas ut mot “stödansökan”, vilket vi menar är mer 

positivt då ordet ansökan används i mer positiva ordalag och visar mer på en möjlighet 

snarare än ett nederlag.  

 

9.1 Fortsatt forskning  

Ökad forskning inom området krävs för att synliggöra fenomenet ytterligare i samhället och 

förhoppningsvis öka resurserna till tidiga insatser och förebyggande arbete. För att 

uppmärksamma problematiken med anmälningsplikt krävs nationella studier över hur många 

anmälningar som görs och inte görs. Det skulle kunna bidra till att få fram lösningar på 

problematiken med uteblivna anmälningar. Detta skulle kunna göras genom att intervjua ett 

större antal pedagoger på olika skolor runtom i hela Sverige. Detta ger ett större material att 

dra slutsatser ifrån. En sak vi haft i åtanke är att detta ämne är väldigt viktigt för alla 

yrkesverksamma inom skolan och ändå är det inget vi fått lärdom om under vår utbildning i 

den utsträckning som är relevant. Om vi fick möjligheten att forska i större utsträckning, 

skulle dessa resultat sedan vara bra om lärarutbildningen tar del av så att blivande pedagoger 

blir mer medvetna och säkra på sin anmälningsplikt. Vår studie visar att många respondenter 

lägger allt ansvar på rektorn för att upprätthålla en anmälan därav vore det intressant att ta 

reda på vilka uppfattningar rektorer har om sin anmälningsplikt. Dessutom skulle det vara 

intressant att ta reda på hur rektorer definierar barn som far illa. Ytterligare en aspekt som 

skulle vara betydelsefull att forska om är att ta del av skolors handlingsplaner eller liknande 

dokument som finns för att se likheter och skillnader mellan dessa.  
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Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver vårt examensarbete. Syftet med vår 

undersökning är att öka kunskaperna om pedagogers arbete med barn som far illa i hemmet. 

Undersökningen riktar sig till pedagoger som arbetar i årskurserna FK-6. Vill du delta i denna 

undersökning svara gärna på enkäten nedan. Har du några ytterligare frågor, kontakta gärna 

oss (se kontaktuppgifter nedan). Din medverkan är helt anonym och materialet kommer 

endast att användas som forskning samt till redovisning av undersökningens resultat. Din 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst även efter datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning betalas ut. Enkäten är öppen till och med 12 april. 

Tack för din medverkan! 

 

Chimene Selwan (Chimeneselwan@hotmail.com) 

Madeleine Lind (Madeleine_Lind@hotmail.com) 

Grundlärarprogrammet Fk-3 Uppsala Universitet 
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Bilaga  

1. Yrkeskategori * 

Förskoleklass lärare  

Fritidspedagog 

Lärare 1-3 

Lärare 4-6 

Övrigt: 
 

2. Antal år i yrket * 

0-5 år 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 eller fler 
 

3. Hur tolkar du begreppet "barn som far illa i hemmet"? * 
 
4. Vet du vad anmälningsplikten för skola, fritidshem och förskoleklass innebär? * 

Ja 

Nej 

Till viss del 
 

5. Vet du hur en anmälan går till? * 

Ja 

Nej 

Till viss del 
 

6. Vem har ni som ansvarig på skolan för att en anmälan görs? * 

Rektor 

Skolsköterska 

Skolkurator 

Vet ej 

Övrigt: 
 

7. Har ni några särskilda rutiner och en handlingsplan för hur ni på skolan ska gå tillväga när ett 
barn far illa? * 

Ja 

Nej 
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Till viss del 

Vet ej 
 

8. Om du svarade "Ja" på föregående fråga, hur ser rutinerna ut? 
 

9. Om du svarade "Nej" eller "Till viss del", vilka rutiner saknar ni? 
 

10. Har du någon gång anmält att ett barn farit illa i hemmet? * 

Ja 

Nej 
 

11. Om du svarat "Ja" på föregående fråga, hur fick du kännedom om att barnet farit illa? 

Fysiska tecken på barnets kropp 

Ändrat beteende på barnet 

Barnet har själv berättat 

Fått höra av ett annat barn 

Barnet har dålig aptit 

Barnet har bristande hygien 

Viktminskning på barnet 

Brister i barnets klädsel 

Barnet är utagerande eller aggressiv 

Barnet är självdestruktiv 

Barnet brister i samspel med vårdnadshavare 

Barnet brister i samspel med vuxna och andra barn 

Övrigt: 
 

12. Har du haft misstanke om att ett barn farit illa men inte anmält det? * 

Ja 

Nej 
 

13. Om du svarade “ja” på föregående fråga varför anmälde du inte? 
 
 
 


