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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka rutiner och perspektiv på anmälningsprocessen i samband 

med barn som far illa i förskola och skola. Studien ger en djupare förståelse för 

anmälningsprocessen samt kunskaper om intervjupersonernas uppfattningar om detta.  

   Samtalsintervjuer användes som metod och utfördes på en förskola samt en skola inom samma 

kommun. I förskolan intervjuades två förskollärare, en specialpedagog samt en förskolechef. På 

skolan intervjuades två lärare, en kurator samt ett rektorstöd.  

     I resultatet framgår det att de intervjuade förskollärarna, lärarna samt specialpedagogen anser 

att det är otydliga rutiner vid en misstanke om att ett barn far illa, till skillnad från förskolechef och 

rektor som anser att detta är tydligt. Ett ytterligare resultat var att samtliga intervjupersoner ansåg 

att en stor del av lärarens roll innebär att vara ett stöd för barnet samt skapa en trygg och stabil 

miljö. Det framgick även av de intervjuade pedagogerna att återkoppling från socialtjänsten 

saknades för att kunna hjälpa barnet på bästa möjliga vis. Resultatdelen har utvecklats i analysdelen 

med det organisationsteoretiska perspektivet samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

förklaringsmodell som utgångspunkt. Som analysverktyg användes en av Killéns 

överlevnadsstrategi för att djupare kunna förstå resultaten.  En slutsats vi kan dra utifrån studien 

är att samtliga efterfrågar mer kunskap kring detta område. Efter att ha slutfört denna studie vill vi 

dela med oss av en viktig lärdom genom ett citat från en av intervjupersonerna: 

”En anmälan görs för barnet, inte mot familjen” 

 

 

 

Nyckelord: Anmälningsprocess, barn som far illa, förskola, skola 
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Inledning  

I Sverige är förskola och skola den plats där barnet tillbringar den mesta tiden utanför hemmet. 

Detta innebär att verksam personal inom dessa organisation utgör en viktig roll i upptäckten av 

barn som far illa. Vi har valt att fördjupa oss inom detta område då det berör oss starkt efter tidigare 

erfarenheter angående barn som behandlats illa i hemmet. Vi upplevde då att detta är en svår 

process där både socialtjänst, personal samt rådande lagar har betydande roller. En svårighet var 

att personalen uttryckte en frustration över att inte få någon återkoppling från socialtjänsten efter 

en anmälan. Detta finner vi intressant och vill veta mer om då det är en stor del av vårt framtida 

läraryrke. Med kunskap kommer trygghet som är grundläggande för att våga samt kunna hjälpa 

utsatta barn.  

    Författarna till denna studie är Therese Eriksson och Desirée Wessman. För att kunna 

genomföra denna undersökning valde vi att göra fyra intervjuer i skola samt fyra intervjuer i 

förskola. Therese Eriksson ansvarar för transkribering av intervjuerna i skolan samt dess resultat 

och analys. Desirée Wessman ansvarar för dessa delar från förskolan.  

 

Vi vill avslutningsvis tacka vår handledare Danielle van der Burgt för hennes engagemang och goda 

handledning. Vi vill även rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som tagit sig tid och välvilligt 

svarat på våra frågor samt tacka de personer som hjälpt oss genom att läsa detta arbete.  
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Bakgrund 

Anmälningarna till socialtjänsten om barn som far illa har under de senaste åren ökat. Detta kan 

bero på olika anledningar, som att fler barn far illa eller att fler anmälningar till socialtjänsten 

upprättas. Skolan och polisen är de organisationer som står för flest anmälningar (Östberg, 2010, 

s. 11). Enligt Skolverket (2014-04-25) har personalen i förskola och skola en viktig roll när det 

handlar om att upptäcka barn som far illa. Stor vikt läggs på att upptäcka så tidigt som möjligt 

eftersom dessa barn kan vara i behov av särskilt stöd under sin förskoletid och skolgång. Vidare 

anser Skolverket att för att personalen ska kunna möta barnen och stötta dem på bästa möjliga sätt 

behövs en tydlig arbetsprocess: Uppmärksamma, utreda, åtgärda samt följa upp. Detta ska 

kontinuerligt dokumenteras. 

     Enligt Brodin (2008, s. 171-172) är det i hemmet som de flesta övergrepp mot barn sker. 

Förskolan och skolan är den plats där barnen vistas större delen av sin tid utöver hemmet och det 

är därför av stor vikt att personalen vågar se och stötta de barn som man misstänker far illa. Vidare 

skriver författaren att det är svårt att definiera vad det innebär att växa upp under goda och trygga 

förhållanden. Enligt Barnkonventionen (2006, artikel 19) står det att barn ska skyddas mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada, övergrepp eller vanvård, medan barnet är i föräldrars 

eller vårdnadshavares vård. Det är då viktigt att förskola och skola ger barnen möjlighet att skapa 

trygga relationer så att dessa barn upptäcks och kan få hjälp. Barnets bästa ska alltid komma först. 

     Anmälningsplikten är barnets yttersta skydd. Dock visar forskning att förskola och skola 

endast anmäler en liten del av alla anmälningspliktiga fall. Orsaker till dessa bortfall kan förklaras 

genom bl.a. brister i arbetsledning, rutiner och internt stöd (Olsson, 2011, s. 202-203) Andra 

orsaker kan vara bristande förtroende för socialtjänstens arbete, bristande återkoppling från 

socialtjänsten samt negativa erfarenheter av socialtjänstens arbete vid tidigare anmälningar (Olsson, 

2011, s. 202-203; Brodin, 2008, s. 180). Detta bekräftar Bengtsson och Svensson (2011, s. 89) som 

menar att få anmälningar kommer från barnomsorgen till Socialtjänsten samt att tiden från 

misstanke till anmälan tar för lång tid. Brodin (2008, s.180) tar även upp att okunskap om 

lagstiftningen kan vara en orsak till bortfall. Hindberg (1997, s. 79) skriver att en ytterligare 

anledning kan vara att personalen känner en lojalitet mot föräldrarna och är därför rädda att tappa 

deras förtroende.  

     Internationell forskning har visat att fler anmälningar upprättas från förskolor till skillnad 

från skolor. Detta eftersom det kan vara enklare att upptäcka dessa barn då pedagogerna där kan 

studera barnets relationer till sina föräldrar vid hämtning och lämning. Men i skolan har lärarna 

ofta inte denna föräldrakontakt då många av barnen tar sig till och från skolan på egen hand (Schols, 

2013, s 1).  

    Att upptäcka barn som far illa är ett mycket viktigt arbete för hela samhället. Ett barn som 

far illa och som inte får något skydd, eller får vänta länge på hjälp, tvingas leva i osäkerhet. Detta 

är mycket påfrestande och situationen kan därmed förvärras (Bengtsson och Svensson, 2011, s. 95-
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96). Mot denna bakgrund har vi valt i denna studie att undersöka vad läraren har för uppfattningar 

om anmälningsprocessen när ett barn misstänks fara illa i hemmet.  

 

Begrepp 

Barn 

Enligt Barnkonventionen är ett ”barn” varje människa under 18 år, om inte barnet blivit myndigt 

enligt den lag som gäller barnet. (Barnkonventionen, 2006, 1 kap; Skollagen 1 kap 10 §; 

Socialtjänstlagen, 1 kap, 2 §).  

Barn som far illa  

Socialtjänstlagen, FN konventionen samt Kommittén mot barnmisshandel (SOU, 2001:72).  

definierar begreppet barn som far illa som ett barn som utsätts för fysisk och psykisk misshandel, 

sexuella övergrepp, kränkningar, försummelse eller att deras grundläggande behov inte blir 

tillgodosedda.  

Föräldrabalken 6 kap 7  § säger att om en förälder som innehar vårdnaden om ett barn gör sig 

skyldig till missbruk eller försummelse eller på annat sätt brister i omsorgen om barnet och att detta 

medför fara för barnets hälsa eller utveckling måste rätten ta beslut om en förändring i vårdnaden 

(Hindberg, 2011, s. 26).  

Barnperspektiv 

Barnkonventionen är ett avtal mellan FN-länderna som intar barns perspektiv. Utgångspunkten är 

alla människors lika värde samt att alla barn ska respekteras. Därmed ska barndomen inte ses som 

en förberedelse för vuxenlivet utan som en del av livet. Med det menas att barndomen har ett eget 

värde i sig (Barnkonventionen, 2006; Hindberg, 2001, s. 40). De senaste åren har barnperspektivet 

fått en allt större fokusering då intresset av att se världen utifrån barnet har ökat. Detta innebär att 

barn ses mer och mer som en källa till kunskap. Enligt Statens offentliga utredningars kommitté 

mot barnmisshandel ska utredningar alltid utgå från ett barnperspektiv. Detta betyder att alla 

insatser som rör barnet beroende på dess ålder ska planeras tillsammans med barnet. Fokuseringen 

bör ligga på vad barnet har för behov av insatser och vad som gör att det blir bättre för just barnet 

(SOU 2001:72). Detta innebär att man ska se världen utifrån barnets ögon men även att utifrån en 

helhetssyn bedöma vad som är det bästa för just barnet (Hindberg, 2001 s. 40).  
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Lagar  

Anmälningsplikten  

Enligt anmälningsplikten är alla verksamma inom förskola och skola skyldiga att genast göra en 

orosanmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § om de misstänker eller får kännedom om att ett 

barn far illa. Men även kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 

för att skydda ett barn (Brottsoffermyndigheten, Olsson, 2011, s. 203; 2014-04-10; SOU 2004:11) 

Offentlighets – och sekretesslagen  

Socialtjänsten lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (SOU 2009:400) som innebär att de 

har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får röja information muntligt eller genom ett utlämnande 

av allmän handling till förskola och skola om vårdnadshavaren inte medgivit dess godkännande. 

Enligt 14 kapitel, 1 b § får socialnämnden endast informera anmälaren att en anmälan mottagits, ej 

mottagits, om utredning har inletts, ej har inletts eller pågår. Denna information ska utlämnas till 

anmälaren om det inte enligt Socialtjänsten är olämpligt att göra detta.  

Samverkansskyldighet 

Socialnämnden har skyldighet enligt 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att samarbeta med andra 

samhällsorgan när det handlar om barn som far illa. Detta står även i skollagen (SFS 2010:800) i 29 

kap. 13§ att verksamma inom förskola och skola ska samverka med socialtjänsten. 
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att få anmälningar når socialtjänsten från förskola och skola rörande barn 

som far illa i hemmet. Denna anmälningsprocess från misstanke till anmälan visar sig vara komplex 

då många olika parter och myndigheter är inblandade. Vi vill med denna studie generera kunskaper 

kring svårigheter vid en anmälan samt vad förskollärare och lärare har för uppfattningar kring detta 

område.  

Syfte: 

Syftet är att undersöka uppfattningar om rutiner och perspektiv kring anmälningsprocessen i 

förskola och skola, i samband med barn som far illa i hemmet. 

Frågeställningar: 

- Hur uppfattas rutinerna i förskola och skola från det att en misstanke uppstår till att 

eventuella åtgärder vidtas? 

- Hur uppfattas förskollärares respektive lärares roll under anmälningsprocessen? 

- Hur uppfattas samverkan under anmälningsprocessen mellan förskola/skola och 

socialtjänsten? 
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Litteraturöversikt  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar anmälningsprocessen vid misstanke 

om att ett barn far illa. Detta väljer vi att se från ett utifrån ett lärarperspektiv. Vi kommer även 

behandla studiens teoretiska perspektiv, det organisationsteoretiska perspektivet, Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell samt en strategi om hur pedagoger hanterar sina känslor när ett barn 

misstänks fara illa i hemmet. 

Tidigare forskning     

Barn som far illa 

Enligt Hindberg (2011, s. 106) avser begreppet barn som far illa både fysisk och psykiskt misshandel.  

Brodin (2008, s. 174) menar att fysisk misshandel innebär att någon annan orsakar ett barn 

kroppsskador eller utsätter barnet för någon form av kroppslig bestraffning. Hindberg (2011, s. 

106) beskriver att psykisk misshandel är försummelse eller vanvård som kan visa sig i flera olika 

former, t.ex. brist på basal omvårdnad, en understimulering av barnet eller en allmän oförmåga att 

förmedla kärlek. Ytterligare brister som försummelse kan innebära är brist gällande näring, kläder, 

boende, vård eller att barnet inte skyddas från fysiska risker eller skada.   

Lärarens roll 

Förskola och skola är en viktig arena för barn då de tillbringar största delen av sin tid där, näst efter 

hemmet. Verksam personal har därför ett viktigt ansvar att upptäcka och stötta ett barn som far 

illa. Men då måste en lärare våga se. För att kunna se och upptäcka att ett barn inte har det bra 

hemma måste läraren inta ett barnperspektiv (Brodin, 2012, s. 171). Detta innebär att fokuseringen 

bör ligga på vad barnet har för behov och vad som gör att det blir bättre för just barnet (SOU, 

2001:72). Enligt Överlien (2012, s. 134 – 135) samt Brodin (2008, s. 171) har läraren en central roll 

då en betydelsefull uppgift är att skapa tillit från barn så att de vågar öppna sig om de har det svårt 

i hemmet. Detta är särskilt viktigt för barn som far illa då läraren kan vara en av de få vuxna barn 

har kontakt med förutom vårdnadshavarna. Läraren är då den personen som ha störst möjlighet 

att hjälpa och förändra situationen för ett barn som far illa.  

     För att läraren ska kunna upptäcka dessa signaler om att ett barn är i behov av hjälp behöver 

personalen ha kunskaper om barn och olika missförhållanden. Utan dessa kunskaper kan det vara 

svårt för en lärare att ta vidare den oro som finns till att upprätta en anmälan till socialtjänsten 

(Överlien, 2012, s. 134–135). Enligt Överlien (2012, s. 134-135) är det viktigt att läraren inte tar på 

sig uppgiften att vara psykolog eller Socialarbetare. Lärarens roll är att förstå barnets individuella 

behov och därmed hänvisa det till lämplig instans som har kompetens att ge barnet rätt stöd. 
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Svensson (2013, s. 35) skriver att om ett barn far illa och behöver särskilt stöd för sin utveckling 

ska förskolan ge barnet den omsorg som krävs. 

När ska en anmälan upprättas? 

Enligt Olsson (2011, s. 204-205) förblir de flesta anmälningar ogjorda trots att anmälningsplikten 

skärpts. Författaren menar att personal på förskola och skola bör kontakta socialtjänsten tidigt och 

inte själva starta en utredning. En anmälan kan göras muntligt eller skriftligt, men bör alltid 

kompletteras skriftligt, eftersom detta är grunden för socialtjänstens vidare bedömningar kring 

fallet. Socialtjänsten ska avgöra om ett anmält fall behöver kompletteras med mer dokumentation. 

En anmälan ska göras även i de fall som är svårtolkade och obekräftade och inte skjutas på i 

onödan. En kort tidsfrist finns då pedagoger kan överväga med skolledning och kollegor huruvida 

fallet ska tas vidare eller inte.  

     Enligt anmälningsplikten (SOU 2004:11) är alla verksamma inom förskola och skola skyldiga 

att genast göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett 

barn far illa. Dock skriver Olsson (2011, s. 206) att det oftast är en chef eller någon ur 

elevhälsoteamet i skolverksamheten som upprättar anmälan. Om verksamheter som förskola och 

skola inte uppmärksammar och anmäler att ett barn far illa kan detta heller inte nå fram till 

socialtjänsten (Hindberg, 2011, s. 126-127; Bengtsson och Svensson, 2011, s. 100). Om en chef av 

någon anledning inte vill eller vågar upprätta en anmälan har även pedagogen anmälningsskyldighet.  

     När personal känner oro för ett barn bör hemmet kontaktas. Att tidigt kontakta föräldrarna och 

därigenom få dem att känna delaktighet ökar chansen till ett bättre samarbete, samt att de godtar 

stöd som förskolan eller skolan rekommenderar. Undantag gäller misstanke vid brott som våld eller 

sexuella övergrepp då socialtjänsten ska kontaktas utan föräldrarnas vetskap (Olsson, 2011, s.207).  

Varför uteblir en anmälan från förskola och skola?  

Som tidigare nämnts finns flera anledningar till att en anmälan till socialtjänsten uteblir. En av dessa 

anledningar kan vara att personalen anser att signaler från barn som far illa kan vara svåra att 

identifiera (Bengtsson och Svensson, 2006, s. 70 – 73, 2011 s. 103). En annan anledning enligt 

Hindberg (2011, s. 128) samt Svensson (2013, s. 24) till att få misstänkta fall anmäls till 

socialtjänsten kan vara den täta kontakten personalen har med föräldrarna. Den forskningen visar 

att detta kan vara ett hinder för personalen då den goda kontakten och lojaliteten mot föräldrar gör 

att personal drar sig från att anmäla.  

Överlien (2012, s. 134- 135) anser att en orsak till att en anmälan uteblir från förskola och skola 

när ett barn misstänks fara illa är kunskapsbrist.  Otillräcklig kunskap kan leda till att pedagoger 

känner osäkerhet och därmed drar sig för att anmäla.  
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Trattforskningen 

Enligt Östberg (2010, s. 20) finns det inom det organisationsteoretiska perspektivet en forskning 

som kallas trattforskningen. Östberg (2010, s 17-20) använder sig av denna trattforskning i sin 

avhandling för att studera om barnavårdssystemet kommer åt de barn som far illa eller riskerar att 

fara illa. Författaren menar att denna trattforskning är viktig då den granskar socialarbetarens 

handlingsutrymme. Detta eftersom de arbetar utifrån rådande lagstiftning och interna regler samt 

granskar socialarbetarens bedömningar och beslut från anmälan till insats d.v.s. hur många barn 

som är i behov av hjälp och hur många barn som faktiskt får hjälp. Tratten illustrerar även 

konsekvenserna av detta sorteringsarbete då barn kan anses vara i behov av stöd men allteftersom 

ärendet filtreras i systemet bortsorteras dessa anmälningar, som då minskar. Vid varje nytt steg som 

klienterna går igenom riskerar de att sorteras ut, utan att ha tilldelats insatser. Detta innebär att 

socialtjänsten kan ses som gatekeepers, d.v.s. grindvakter som avgör vilka barn som går vidare i 

systemet och därmed får möjlighet till eventuella insatser. Svårast är de fallen där problematiken är 

svag. Misshandel och övergrepp som kan ha mer tydliga tecken eller signaler kategoriseras som 

akuta/allvarliga ärenden, vilket innebär att sannolikheten att en utredning ska inledas är högre 

(Östberg, 2010, s. 187).  

     Beroende på antalet barn som går igenom dessa filter och får insatser och stöd av 

socialtjänsten avgörs hur smal tratten blir nedtill, detta illustreras av bilden nedan (Östberg, s. 17-

20). Vi har i denna studie valt att använda oss av denna teori för att vi har upptäckt att även i skolan 

pågår ett sorteringsarbete innan en anmälan till socialtjänsten upprättas. Detta sorteringsarbete 

visar sig i och med att en pedagog misstänker att ett barn far illa och diskuterar då detta med 

kollegor för att sedan eventuellt ta fallet vidare till förskolechef/rektor som då, möjligen, gör en 

anmälan.   

 

 

Östberg, Francesca, 2010, s. 18. Barnavårdstratten. 
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  Samverkan under en anmälningsprocess  

Alla som arbetar inom barnomsorgen som får kännedom eller misstänker att ett barn är i behov av 

insatser från socialtjänsten ska anmäla detta till myndigheten. Möjlighet finns att ringa till 

socialtjänsten om rådfrågning vid osäkra eller otydliga fall (Olsson, 2011, s. 207).  Anmälaren har 

även skyldighet att lämna betydande uppgifter till Socialtjänsten som kan vara till hjälp att tillsätta 

rätt åtgärder till barnet och dess familj (Olsson, 2011, s. 204). Enligt Bengtsson och Svensson (2011, 

s. 94-95) lyder socialtjänsten under sträng sekretess vilket innebär att de endast får informera 

anmälaren om att en anmälan mottagits samt om utredning inletts. Detta kan enligt Olsson (2011, 

s. 104) innebära att personalen på förskola och skola upplever att deras insats inte leder någonstans 

på grund av den bristande återkopplingen. Enligt författaren är detta en bidragande orsak till att 

förtroendet till socialtjänsten har minskat.  

Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie utgår från två olika teoretiska perspektiv. Det ena är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska förklaringsmodell som visar hur barns utveckling påverkas av olika skydds 

och riskfaktorer när de riskerar att fara illa (Lagerberg, 2001:72). Det andra är det 

organisationsteoretiska perspektivet som används för att tydliggöra socialtjänstens sorteringsarbete 

då det påverkas av gällande lagar och riktlinjer (Östberg, 2010, s.18).  

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska förklaringsmodell  

Urie Bronfenbrenner utvecklade på 70- talet en utvecklingsekologisk förklaringsmodell inom 

systemteori. Denna modell har ofta diskuterats och använts som en teori till att förklara var i 

samhället, t.ex. i hemmet eller i skolan, barn riskerar att fara illa. Modellen visar hur barn under 

dess utveckling hela tiden påverkas av sin omgivning. Modellen är indelad i fyra nivåer som består 

av olika system av risk- och skyddsfaktorer. Dessa fyra är mikro-systemet som består av barnet och 

dess familj, meso-systemet som består av relationer med vänner och bekanta, exo-systemet som 

består av tillgång till närsamhället som förskola och skola, hälso- och sjukvård samt makro-systemet 

som består av samhällets normer t.ex. politiska beslut. Dessa risk och skyddsfaktorer kan ha en 

påverkan både direkt och indirekt om ett barn far illa, eller riskerar att fara illa (Lagerberg, 2001:72, 

s 11-12; Svensson, 2013, s. 16-17). 

     Riskerna kan finnas på flera av de ovannämnda nivåerna, men när ett barn far illa på mikro eller 

meso-systemet är risken störst för negativa följder. Mikro-systemet innefattar barnets familj och de 

närmaste relationerna, vilket också gör att det är störst risk att barnet drabbas av misshandel, 
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försummelse eller kränkning på denna nivå. Även meso-systemet ses som en stor risk då relationer 

på förskolan eller skolan ligger nära barnet, men skolan är även en skyddsfaktor då läraren har en 

viktig roll att upptäcka om ett barn far illa och ge barnet det stöd det behöver. Om ett barn far illa 

i hemmet kan skolan vara den enda trygga platsen (Lagerberg, 2001:72, s. 11-12).  Svensson (2013, 

s. 16-17) betonar även att när barnet riskerar att fara illa på flera av dessa nivåer samtidigt ökar 

risken för att barnet far illa, t.ex. att barnet växer upp i en familj med ekonomiska problem eller 

missbruk. Det i sin tur kan leda till att barnet inte har hela och rena kläder i förskola och skola eller 

att barnet visar ett avvikande socialt beteende, vilket gör att de kan fara illa i skolan. 

     Dessa system är komplexa och det är inte alltid lätt att skilja dem åt då dessa olika system ständigt 

går in i varandra och därmed inte är konstanta. Lagerberg (2001:72, s. 11-12) lyfter fram mikro och 

meso som de centrala systemen för att förklara orsakerna till att barn far illa. Därför blir dessa nivåer 

utgångspunkter i denna studie för att belysa hur förskola och skola, som en del i dessa system, kan 

fungera som skyddsfaktorer för barn som riskerar att fara illa.   

     Enligt Lagerberg (2001:72, s. 11-12) beskrivs meso-systemet som sociala nätverk där barnet 

personligen ingår i såsom i förskola och skola. Relationer skapas och utvecklas och är därför 

ständigt föränderliga. Det innebär att ju tätare relationer barnet skapar, desto mer påverkas barnet 

av detta system. Det kan leda till att nära band skapas, t.ex. mellan lärare och elev eller elev och 

elev och att skolan därav blir en viktig skyddsfaktor för barnet. Om barnet blir 

misshandlat/försummat i sitt trygga hem, dvs. på mikro-nivå så är skolan då en viktig arena för 

barnet då den befinner sig i barnets näst tryggaste system, dvs. på meso-nivå. Därför har läraren en 

viktig roll att se det enskilda barnet och skapa förtroende som gör att barnet känner sig tryggt. 

Detta kan leda till att barnet vågar öppna sig i sådana situationer så att läraren kan ge barnet det 

stöd och hjälp det behöver. Även detta tyder på att läraren är en viktig skyddsfaktor för barnet. 

     Indirekt påverkas barnet även av det makro-system de ingår i. Makro-systemet omfattas av 

ideologier och lagar som råder i hela samhället. Detta innebär att anmälningsplikten ryms inom 

detta system som är det yttersta skyddet för barn som far illa eller riskerar att fara illa (Lagerberg, 

2001:72, s. 11-12). 

Organisationsteoretiska perspektivet 

Östberg (2010, s. 18) har i sin avhandling forskat kring processen från det att en anmälan kommer 

in från barnavårdsystemet d.v.s. sjukvård, förskola och skola, till socialtjänsten om att ett barn 

misstänks fara illa till att en eventuell insats beviljas. Förskolan och skolan har en viktig roll i denna 

process genom att de möter barnen dagligen vilket innebär att de har störst möjlighet att upptäcka 

barn som far illa. För att socialtjänsten ska kunna ta till åtgärder måste en anmälan ske så att ärendet 

kommer upp till ytan. Östberg (2010, s.18) menar att bedömningar kan göras utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. Detta kan ses som ett sorteringsarbete då det innebär för 

socialtjänsten att de ska de hantera anmälningar som kommer in.  Vid hantering av dessa 

anmälningar måste socialtjänsten först kontrollera samt sortera ut vilka familjer som anses vara i 
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behov av stöd. Därefter sker en kategorisering av familjerna för att få fram vilka av dessa som ska 

bevilja utredning samt insatser. De familjer som uppfyller rådande kriterier blir därmed behöriga 

till socialtjänstens insatser. Detta gör socialtjänstarbetare till gatekeepers (grindvakter) då de sorterar 

ut vilka familjer som ska få behörighet in till detta system (Östberg, 2010, s. 18). 

Strategi för hur man hanterar barns utsatthet i förskola och skola 

Killén, forskare inom området omsorgssvikt, har studerat hur professionella (i detta fall 

förskolläraren och läraren) förhåller sig när de möter ”barn som far illa”. Han har identifierat nio 

”överlevnadsstrategier” som professionella använder sig av i dessa situationer. Dessa nio strategier 

är överidentifikation med föräldrarna, problemförskjutning, bagatellisering, projicering av otillräcklighet, interjektion 

och handlingsförlamning eller inadekvat aktivitet, tillbakadragning och distansering, reducering av komplexiteten, 

normtänkande istället för kunskapsbaserad bedömning, rollförvirring och rollbyte. Killén menar att lärares 

bedömningar och handlingar styrs av dessa strategier då alla professionella påverkas känslomässigt 

när vi möter barn som misstänks fara illa. En av dessa har urskilts som användbart analysverktyg i 

denna studie för att beskriva hur lärare känslomässigt hanterar möten med barn som riskerar att 

fara illa. Som analysverktyg i denna studie använder vi oss av strategierna rollförvirring och rollbyte 

(Killén, 2007, s. 66-73). 

Rollförvirring och rollbyte: 

Enligt Killén (2007, s. 72-73) tappar alla, oavsett yrkesgrupp sin professionalitet när de möter barn 

som far illa. Ett av dessa yrken är lärare då de kan ta på sig rollen som domare eller åklagare vid 

misstanke om att ett barn far illa. Detta för att de känner att de behöver styrka sina misstankar med 

tydliga bevis inför en anmälan pga. osäkerhet. Ett bevis kan t.ex. vara ett erkännande från en 

förälder, istället för att läraren litar på sin egen professionalitet och dokumentation. En stor 

utmaning för lärare är att inse att dokumentationen är väldigt viktig under anmälningsprocessen. 

Detta menar författaren att många lärare har svårt att förstå, då de anser sig inte ha tillräckligt med 

tydlig dokumentation för att styrka en anmälan. En annan vanlig tendens kan vara att lärare känner 

sig elaka då de misstänker föräldrarna för att de utsätter sina barn för bristande omsorg och får 

dåligt samvete för detta. De blir osäkra och kan pga. detta undvika att göra något alls.  
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Metod:  

Urval 

Vi har valt att undersöka en förskola och en skola inom samma kommun för att kunna göra en 

jämförelse. Metoden vi valde för att få svar på våra frågor var att göra samtalsintervjuer med två 

förskollärare, förskolechefen samt en specialpedagog inom förskolan. I skolan sker intervjuerna 

med två lärare, ett rektorsstöd samt en kurator. Valet av förskola och skola gjordes efter kännedom 

om att personalen där hade erfarenhet av det område som undersöktes. Detta är vanligt enligt 

Esaiasson (2007, s. 258) att man på förhand har en uppfattning om vilka de viktigaste personerna 

för studien är.  

Datainsamling 

Vi valde att använda oss av samtalsintervjuer med respondentkaraktär. Respondentkaraktär innebär 

att man som intervjuare får ett personligt möte och en chans att få en fördjupad diskussion. En 

fördel med denna typ av intervju är att vi får chansen att ställa följdfrågor och komma in på 

områden vi kanske inte tänkt oss från början. Man får även chansen att registrera oväntade svar 

samt oväntade reaktioner. Vi väljer att arbeta med samtalsintervjuer då Esaiasson (2007 s. 251) 

menar att det ger större möjlighet till interaktion, ett samspel mellan den intervjuade och forskaren. 

Intervjun är även av en semistrukturerad karaktär då de utarbetade frågorna är mer allmänt 

formulerade. Intervjuguiden kan ses som ett frågeschema där ordningsföljden varierar beroende på 

informantens svar (Bryman, 2002, s. 206).    

     Vi hade inte på förhand bestämt ett visst antal intervjupersoner utan det avgjordes då vi 

upplevde att vi fått tillräckligt med information för studien. 

     En av anledningarna till att vi valt att använda oss av samtalsintervjuer med respondentkaraktär 

är att man får ta del av personens egna erfarenheter, vilket är ett kännetecken för samtalsintervjuer 

och kommer därför ligga till grund för denna studie. Vi vill sätta oss in i intervjupersonens 

perspektiv för att förstå dennes specifika upplevelsevärld. Detta innebär att vi inte kan säga att 

informationen vi får under intervjun är sann eller falsk, utan enbart består av personens egna 

erfarenheter och tankar (Esaiasson, 2007, s. 253, 259). 

Genomförande  

Vårt empiriskt insamlade material bygger på förskollärares, förskolechefs, specialpedagogs, lärares, 

rektorstöds samt. Kurators tankar och upplevelser kring anmälningsprocessen. Vi har valt att dela 

upp studien så att en av oss intervjuar personal i förskolan och en intervjuar personal i skolan. 

Dessa intervjuer transkriberas och analyseras enskilt medan resterande delar i uppsatsen skrivs 

gemensamt.  
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 Vi tog kontakt med personerna som var av betydelse för studien via telefon två veckor innan 

intervjuerna var planerade att äga rum. Detta för att ge intervjupersonerna möjlighet att planera in 

intervjun så att vi kunde få den tid som behövdes. Esaiasson (2012, s. 302) skriver att man ska 

räkna med att en intervju tar ungefär en timme.  

Inför våra intervjuer valde vi att göra två pilotstudier. Detta för att undersöka att intervjuguidens 

frågor fokuserar på just det vi är intresserade av samt för att känna oss trygga i rollen som 

intervjuare (Esaiasson, 2007, s. 36). När intervjuguiden utformades var innehåll och form i fokus. 

Innehållet skulle knyta an till studiens frågeställningar och formulerades så att samtalet skulle 

kännas naturligt och dynamiskt (Esaiasson, 2012, s. 264). Frågorna i intervjuguiden var utformade 

med enkelt och lätt språkbruk så att intervjupersonerna förstår frågorna, detta för att undvika att 

tid går åt på förklaringar (Esaiasson, 2007, s. 245; Kvale och Brinkmann, 2009, s. 150).  

Vi valde att åka till förskolan och skolan där personen som skulle intervjuas befann sig för att 

denne ska känna sig så bekväm som möjligt (Esaiasson, 2012, s. 268). Under intervjun började vi 

med att informera om studiens innehåll och syfte enligt informationskravet som beskrivs nedan i 

avsnittet etiska aspekter. Vi informerade även att den deltagande när som hels får avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

Vi bestämde oss för att spela in intervjuerna eftersom det då kan vara lättare att få med allt som 

sägs. Detta för att verkligen kunna fokusera på själva intervjun. En fördel enligt Esaiasson (2007, 

s. 302, 325) är även att intervjuaren sedan kan gå tillbaka och lyssna igen, vilket förenklar 

analysarbetet samt är en förutsättning för att sedan kunna transkribera. Att spela in en intervju 

menar författaren även ger chans till reflektion samt eftertanke för båda parter 

Intervjun inleddes med uppvärmningsfrågor. Detta för att skapa kontakt och god stämning. 

Sedan gick vi vidare med våra viktigaste frågor, de tematiska frågorna. Det är dessa som ger svar 

på våra frågeställningar. Efter varje tematisk fråga ställde vi uppföljningsfrågor för att få ett mer 

innehållsrikt svar. De flesta av våra intervjufrågor var öppet formulerade samt i deskriptiv form där 

vi fokuserade på frågor som ”hur kände du då? hur upplevdes det?”. Detta för att få öppna och 

spontana svar. Men även direkta frågor användes för att få svar på sådant som ännu inte behandlats. 

Andra uppföljningsfrågor som användes var så kallade operationaliserade frågor, d.v.s. ”hur kände 

du då när det hände?”. Detta för att få mer precisa beskrivningar enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 151). För att stämma av i slutet använde vi oss av tolkande frågor som enligt Esaiasson är 

viktigt för att få veta att det som sagts uppfattas på rätt sätt (Esaiasson, 2007, s. 264-265, 298-299). 

Databearbetning och analysmetod  

När intervjuerna sammanfattades valde vi att transkribera hela materialet noggrant, detta utifrån en 

mer formell skriftspråklig karaktär som Kvale och Brinkmann beskriver (2009, s. 197).  Det innebär 

att vi inte har tagit med alla ord ordagrant då vi inte tagit med pauser eller upprepade ord som 

”mm”. Denna metod väljer vi för att inte missa någon viktig del i den insamlade empirin och för 

att skapa en djupare insikt och förståelse vilket är viktigt enligt Esaiasson (2007, s. 271). När vi 
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granskar de enskilda orden försöker vi hela tiden att se dem i ordens sammanhang. Detta menar 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 210-211) är relevant för att behålla ordens ursprungliga betydelse 

när meningarna omformuleras. På detta sätt fann vi nya utgångspunkter som gjorde att vi kunde få 

en fördjupad och bredare förståelse. Esaiasson (2007, s. 255) lyfter fram att det är viktigt att inte 

övertolka materialet och att hela tiden se till att underbygga tolkningarna med citat från 

intervjuerna. Detta var något vi tänkte på under transkriptionen. Vi väljer att utveckla teman inför 

analysarbetet för att fånga upp det mest centrala delarna i empirin. Genom att hela tiden jämföra 

data upptäcktes likheter och olikheter som berikar, breddar samt gav oss nya infallsvinklar (Kvale 

och Brinkmann 2009, s. 218). Både Esaiasson (2007, s. 257) och Kvale och Brinkmann (2009, s. 

203-204) betonar vikten av att deltagarna i undersökningen har rätt att vara anonyma. Då vår studie 

berör ett extra känsligt område är det därför viktigt att vi ser till konfidentialitetskravet under vårt 

arbete. Vi väljer att ge deltagarna fiktiva namn då vi transkriberar våra intervjuer, vilket gör att 

personerna blir anonyma i studien. Detta känns viktigt då det intervjuerna behandlade information 

som av deltagarna kan upplevas känslig. 

Giltighet och tillförlitlighet 

Vi ställer oss frågan: mäter vi verkligen det vi påstår att vi mäter? Esaiasson (2007, s. 55) menar att 

validitet brukar bestämmas utifrån tre definitioner, där denna definition är en av dessa. De 

operationaliseringar (dvs. metoder vilka vi samlar in och tolkar data och material på) vi väljer att 

använda oss av i vår studie är av stor vikt för hur vårt resultat sedan blir och hur tillförlitligt det är. 

Genom att vara kritiska när vi gör detta val höjer vi validiteten på vår studie. Den tredje av 

definitionerna (mäter vi det vi påstår att vi mäter) kallas för resultatvaliditet (Esaiasson, 2007, s. 57). 

Det är viktigt att denna är hög, vilket innebär att två krav måste vara uppfyllda. Dessa två krav 

inkluderar god begreppsvaliditet och god reliabilitet. God begreppsvaliditet innebär att inga 

systematiska fel finns. Hög reliabilitet innebär inga slumpmässiga eller systematiska fel. Då vi väljer 

att spela in intervjuerna kan vi lägga mer fokus på att lyssna på informanten, vilket minskar risken 

för onödiga missförstånd när vi sedan ska transkribera intervjun (Esaiasson, 2007, s. 63). 

     Eftersom vi endast har undersökt/intervjuat personal på en förskola och en skola har vi inte 

tillräckligt med empiri för att dra några generella slutsatser om andra förskolor och skolor, vilket vi 

är väl medvetna om.  

Etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2002, s. 5-6, 7-14) har individens rätt till skydd inom forskningsstudier 

genom det s.k. individskyddskravet. Detta krav förklaras genom fyra allmänna huvudkrav enligt 

Vetenskapsrådet för att konkretisera hur viktigt det är att förhålla sig på ett etiskt korrekt och 

respektfullt sätt som forskare vid en undersökning. De fyra forskningsetiska principerna har som 

syfte att ge normerna för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Studien berör 
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alla fyra olika krav för forskningsverksamhet, men i olika grad. Självklart berörs informationskravet 

då det är vår skyldighet att inför undersökningen informera de berörda om vad undersökningens 

syfte är, hur undersökningen kommer att gå till och att de när som helst kan välja att avstå eller 

avbryta sin delaktighet i undersökningen. Vi förklarar tydligt vad studien innebär och hur 

utformningen kommer att se ut. Genom att informera om undersökningen och arbetet vill vi skapa 

en trygghet och ett förtroende hos informanten och samtidigt skapas också ett eventuellt intresse 

av studien för informanten/informanterna. Vi har även berört samtyckeskravet. Vid alla 

undersökningar där informanterna deltar aktivt ska samtycke alltid inhämtas. Under vår 

undersökning är det viktigt att vi hela tiden har uppgiftslämnarens samtycke. Den intervjuade har 

full rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor som hen deltar och kan hela tiden välja att 

avbryta undersökningen. Detta gör vi upp innan intervjun då det är viktigt för oss att få tillräckligt 

med underlag för ett bra resultat. Dock kommer inte några specifika barn eller föräldrar att nämnas 

och därför krävs inte ett tillstånd av föräldrar denna gång. Konfidentialitetskravet innefattar att alla 

uppgifter som lämnas, då speciellt de etiskt känsliga uppgifterna ska förvaras på ett sätt så att inga 

uppgifter kommer ut för att obehöriga inte ska få tillgång till dessa. Detta krav utgör en stor och 

viktig del eftersom vår studie berör ett känsligt område. Eftersom flera av våra frågor är känsliga 

och kräver en del av deltagarna vad gäller särskilda fall, personliga erfarenheter kring dessa mm så 

är vi mycket tydliga med konfidentialitetskravet. Vi gör det klart för deltagaren att vi har 

tystnadsplikt och att det som nämns här inte kommer att användas till annat än i vår studie. Detta 

krav är även en stor del efter att vår studie gjorts, då detta material ska förvaras säkert. Sist har vi 

också tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att informationen vi får av deltagarna endast får 

användas till vår studie och får inte på något sätt användas för försäljning eller utlåning till företag 

eller liknande. 

Metodreflektioner 

Vi valde att använda intervju som metod då syftet med studien var att undersöka hur verksamma 

inom förskola och skola uppfattar anmälningsprocessen, vid misstanke om att ett barn far illa.  

Denna metod gav oss möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gav oss ett rikare material. Detta är 

något som Esaiasson (2012, s. 251) lyfter som en fördel med intervju som metod.  Varje intervju 

varade mellan 30-60 minuter och utformades utifrån en anpassad intervjuguide. För att kunna 

fokusera mer på själva intervjun samt att lättare kunna transkribera spelade vi in intervjuerna 

samtidigt som vi förde anteckningar över viktiga citat och begrepp. Detta gav oss möjlighet att få 

en överblick över stoffet samt att tidigt kunna se teman och viktiga sammanhang. Att spela in 

intervjuerna är något som Esaiason (2012, s. 286) rekommenderar. En av oss gjorde misstaget att 

radera en av intervjuerna utan att första ha transkriberat den, vilket ledde till att vi fick kontakta 

den intervjuade igen för en förfrågan om ett ytterligare möte. Den intervjuade gick med på detta 

vilket underlättade arbete något enormt.  
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     Under intervjuerna använde vi våra egna utformade intervjuguider. Dessa ansåg vi vara givande 

då vi fick breda svar. 

Dock märkte vi under intervjuns gång att en del frågor inte behövdes då svaren på dessa ändå 

framkom. Att reflektera över intervjuguidens form och innehåll var viktigt för att få ut så mycket 

som möjligt av intervjun (Esaiason, 2012, s. 264). 

     När förskollärarna intervjuades blev det tydligt att fler följdfrågor behövdes för att få ett bredare 

svar till skillnad från specialpedagogen samt förskolechefen. Detta för att förskollärarna var osäkra 

på en del frågor och behövde då mer betänketid. Vid intervjuerna som gjordes i skolan framkom 

det att förskolechef och kurator gärna pratade på i ett sammanhängande samtal och då besvarade 

många frågor under tiden, medan det under intervjuerna med pedagogerna behövdes fler korta 

frågor för att få ut samma breda svar. En av intervjuerna skedde med ett rektorsstöd, istället för en 

rektor som det var tänkt från början. Detta eftersom den utvalda skolan inte hade någon fast rektor, 

vilket gjorde att rektorsstödet tog rektorns ansvar. Vi valde att ändå intervjua rektorsstödet då det 

visade sig att även hon hade erfarenhet inom området, vilket gav oss gynnsamma svar. 

     Vi valde att åka till förskolan och skolan där intervjupersonerna befann sig för att denne ska 

känna sig bekväm i situationen (Esaiasson, 2007, s. 264). Intervjupersonerna valde även ett 

passande rum. Under en intervju med en förskollärare befann vi oss i personalrummet. Detta var 

mindre gynnsamt då det emellanåt kom in personal i rummet vilket avbröt intervjun. Esaiasson 

(2012, s. 268) poängterar vikten av att intervjun genomförs på ett lugnt ställe eftersom 

informationen annars kan påverkas. En uppfattning är att detta inträffade under denna intervju, då 

förskolläraren verkade bli besvärad vid de andra personernas närvaro.  

     Vi uppfattar att intervju som metod till denna studie har varit framgångsrik då den gav oss svar 

på våra frågeställningar, vilket resulterade i en större förståelse för det redan insamlade 

litteraturmaterialet.  

     Vi anser att de teoretiska perspektiven vi använt oss av i studien har varit givande från olika 

synvinklar. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska förklaringsmodell (Lagerberg, SOU 2001:72, s. 

11-12; Svensson, 2013, s. 16-17) gav oss ett djupare perspektiv på hur barnets förskola och skola 

påverkar dess utveckling. Det organisationsteoretiska perspektivet (Östberg, s.18) tydliggör 

socialtjänstens sorteringsarbete vilket gav oss större förståelse för vikten av samverkan mellan 

socialtjänsten och förskola respektive skola. Som komplement till dessa perspektiv användes 

Killéns (2007, s. 66) överlevnadsstrategier som analysverktyg för att förstå förskollärare respektive 

lärare förhåller sig till barn som far illa.  

     Eftersom denna studie undersöker ett ämne som kan vara av känslig karaktär skulle intervjuerna 

kunna kompletteras med ytterligare en metod t.ex. enkäter för att öka validiteten. Det skulle då 

kunna tänkas att svaren blir bredare då informanterna får tid att reflektera över frågorna då 

sekretessen som råder kan leda till osäkerhet. 
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Resultat 

I denna del presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna som utfördes med två 

förskollärare, en förskolechef, en specialpedagog, två lärare, ett rektorsstöd samt en kurator.  

Resultatet har kategoriserats under teman som står i direkt anknytning till studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har valt att dela upp resultatet under rubrikerna förskolan och skolan som är de 

två organisationer som rör denna studie. Intervjupersonerna, vars namn är fingerade, presenteras 

separat för att redogöra för varje enskild persons åsikter samt erfarenheter. Desirée Wessman 

ansvarar för förskolans resultat och analysdel och Therese Eriksson ansvarar för skolans resultat 

och analysdel.  

Resultat förskolan 

Enligt förskolechefen på förskolan som studien genomfördes i befinner sig förskolan på 

landsbygden och innefattar barn från familjer av olika samhällsklasser, dock har majoriteten av 

hushållen goda socioekonomiska förutsättningar. Förskolan innehåller fyra avdelningar med barn 

i åldrarna 1-5 år.   

     Intervjuerna genomfördes med förskolläraren Sara som varit verksam inom förskolan i sju år, 

förskolläraren Lena som arbetat inom förskolan i tjugo år, specialpedagog Berit som varit verksam 

inom yrket i sexton år, varav tio år som specialpedagog, samt Yvonne som har varit förskolechef i 

arton år.  

Barn som far illa  

Förskollärarna, specialpedagogen samt förskolechefen var tydliga med att förklara att i begreppet 

barn som far illa ingår fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp.  Fysisk misshandel 

förklarar de som slag och sparkar. De var eniga om att fysisk misshandel visade sig genom 

oförklarliga blåmärken eller andra skador på barnet.  De lyfte dock fram olika aspekter som viktiga 

i psykisk misshandel. Förskolläraren Lena ansåg att psykisk misshandel är att vårdnadshavarna 

pratar illa om sitt barn, att det inte är rent eller har ordentliga kläder. Förskolechefen lyfte fram 

psykisk misshandel som att föräldrarna inte är snälla och trevliga mot sina barn, att personalen ser 

att barnen inte mår bra, att de inte är glada eller att barnen är rädda och går undan. Förskolläraren 

Sara specificerar psykisk misshandel som barnen skulle vara ovårdade. Specialpedagog Berit 

beskriver att psykisk misshandel innefattar barn som inte mår bra, är hungriga eller aggressiva. 

Intervjupersonerna var överens om att det är den psykiska misshandel som är den svåra att komma 

åt då den är svårare att bevisa. De intervjuade pedagogerna samt specialpedagogen uttryckte att de 

inte fått någon fortbildning eller kompetensutveckling inom området i arbetet. De berättade även 

att under deras lärarutbildning har de knappt fått beröra detta område vilket innebär att de känner 

en stor kunskapsbrist. Generellt önskade de mer kunskap om just hur de upptäcker barn som far 
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illa, samt vad gränsen för vanvård går. De uttrycker att det är den psykiska misshandel som är svår 

att komma åt och därför önskar mer utbildning inom det området så att fler barn kan upptäckas, 

och därmed få stöd. Till skillnad från dessa personer uttrycker förskolechef Yvonne att hon känner 

att hon har tillräckliga kunskaper om barn som far illa. Hon hänvisar till hennes långa erfarenhet 

inom barnomsorgen samt de möten förskolecheferna och andra instanser, som sjukvård, har med 

socialtjänsten en gång per termin. Dessa träffar syftar till att ge cheferna verktyg och kunskaper 

inom området barn som far illa, så att de vid behov känner att de vågar anmäla. Detta innebär att 

Yvonne en gång per termin får kompetensutveckling inom området vilket ger henne en ökad 

trygghet.   

Rutiner 

Förskolläraren Sara 

Sara beskriver förskolans rutiner vid misstanke om att ett barn far illa som bristfälliga. Förskolan 

har en handlingsplan från socialtjänsten som heter ”anmälningsplikten vid barn som far illa”. Men 

Sara ser den mer som en beskrivning av hur anmälningsplikten lyder, inte hur personalen praktiskt 

ska gå tillväga. Enligt Sara har förskolan inga nedskrivna rutiner vid misstanke om att ett barn far 

illa.  Men hon berättar att det brukar gå till så att om personalen misstänker någonting tas det upp 

först i arbetslaget. Arbetslaget diskuterar med varandra om någon mer av dem har sett någonting. 

Om de inte sett något håller alla ett extra öga på det barnet. Vid allvarligare misstanke om att ett 

barn far illa kontaktas förskolechefen som då i sin tur står för att upprätta en anmälan från förskolan 

till socialtjänsten. Men ibland kan även chefen känna osäkerhet inför en sådan situation men att då 

personalen vid ett flertal tillfällen tagit kontakt med socialtjänsten för rådfrågning. Socialtjänsten 

kan då hjälpa till att avgöra om förskolan ska gå vidare med att upprätta en anmälan. 

    Sara anser att det ibland kan vara svårt att anmäla föräldrar till socialtjänsten om de misstänker 

att ett barn far illa. Detta för att anklagelser om att föräldrar skulle vanvårda sitt barn är väldigt 

grova. Enligt Sara vill därför personalen ha bevis på att någonting inte står rätt till i hemmet så att 

de vet att de tar rätt beslut som anmäler.  

Det är svårt att anmäla för man vill ju inte hänga ut något som inte är. Det är en svår 

balansgång. Man vill ju gärna ha tillräckligt mycket på fötterna och inte bara slänga ur sig 

anmälningar hur som helst. Fast vi har ju anmälningsplikt. Som sagt, det är en svår balansgång  

                                                                                                              (ur intervju med Sara) 

Enligt Sara vill ingen oskyldigt anklaga någon förälder för bristande omsorg och att personalen 

därför söker bevis innan de går vidare med en anmälan. Denna balansvåg är svår enligt Sara 

eftersom alla som jobbar inom barnomsorgen är skyldiga att anmäla vid minsta misstanke. Dock 

berättar hon att det är positivt att det är förskolechefen som står för anmälan till socialtjänsten. 

Detta för att pedagogerna då inte behöver stå till svars för upprörda föräldrar, utan kan istället 

hänvisa dem till förskolechefen. Sara uttrycker att detta är en trygghet eftersom föräldrakontakten 

ytterst lite då påverkas, vilket betyder att pedagogerna inte tappar föräldrarnas förtroende. Intervjun 



 

24 
 

avslutas med att Sara berättar att hon anser att all personal inom förskolan behöver mer kunskap 

om hur man upptäcker samt stöttar barn som far illa. Detta för att kunna hjälpa dessa barn på bästa 

möjliga sätt. 

Förskolläraren Lena 

Lena beskriver förskolans rutiner vid misstanke om att ett barn far illa som oklara. De har en 

handlingsplan men den redogör endast för hur personalen ska gå tillväga vid olyckor eller 

kränkande behandling inom verksamma på förskolan. Dock har Lena uppfattningen av att 

rutinerna förskolan generellt har vid misstanke om att ett barn far illa är att kollegorna först talar 

med varandra och diskuterar vad som uppdagats. Efter det brukar de vanligtvis höra av sig och 

informera chefen, även om de inte anser att en anmälan inte är nödvändig just då. Detta för att 

personalen enligt Lena vill involvera chefen så fort som möjligt om det visar sig i ett senare skede 

att pedagogerna känner att de behöver stöd. Vidare berättar Lena att efter kontakten med chefen 

brukar de ofta få i uppdrag att dokumentera allt de sett eller hört. Detta vill sedan chefen ta del av 

för att kunna tillsammans med personalen diskutera hur de ska gå vidare.  

(…) chefen säger åt oss att ”försök att skriva ner exakt så som han eller hon sa, och vad du 

sa”. Så att vi i personalen tidigt skriver ner vad som hände medan vi kommer ihåg. Eller också 

om barnet reagerat på något speciellt sätt som varit anmärkningsvärt. (ur intervju med Lena) 

Enligt Lena leder inte alla misstankar till en anmälan men nästan alltid till att ett dokument upprättas 

om vad barnet sagt eller likande. Detta dokument förvaras i ett skyddat utrymme som sedan kan 

fyllas på om något mer händer. Vid upprepade eller grova misstankar som sexuellt våld eller 

misshandel gör förskolan en anmälan till socialtjänsten. Denna anmälan upprättar förskolechefen. 

Detta upplever hon som en trygghet då hon själv kan behålla den täta relationen med föräldrarna, 

vilket hon anser är viktigt för att kunna hjälpa föräldrarna och barnet. Lena har varit med om att 

föräldrarna har bett om stöd till både barnet och familjen från förskolan under en 

anmälningsprocess. En annan trygghet med att det är förskolechefen som anmäler är att Lena 

upplever att hot från föräldrar om att t.ex. personalen ska dra tillbaka anmälan inte är lika 

förekommande sedan det bestämdes för många år sedan att det är förskolechefens ansvar. Detta 

gör att pedagogerna i större utsträckning vågar prata med förskolechefen om att ett barn inte mår 

bra, och därmed oftare upprätta en anmälan.  

Enligt Lena finns det vissa svårigheter med att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att 

ett barn far illa. Hon säger att det kan vara svårt att veta om det som personalen har 

uppmärksammat är tillräckligt för att socialtjänsten ska kunna ingripa. Därför finns det enligt Lena 

en rädsla för att anmäla med för svaga bevis för att det då kan leda till att föräldrarna blir arga eller 

att barnets situation istället förvärras.  
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Förskolechef Yvonne  

När det gäller rutiner vid misstanke om att ett barn far illa ska personalen enligt Yvonne anmäla 

detta till socialtjänsten med hänvisning till anmälningsplikten. Yvonne berättar att det har bestämts 

att det är hon som förskolechef som upprättar en anmälan till socialtjänsten. Detta för att skydda 

personalen och därmed vara den skyddande fronten utåt. Yvonne berättar att förskolan inte ska 

vara rädda för att anmäla till socialtjänsten eftersom det är verksamhetens skyldighet. Vidare 

berättar hon att hon upplever rutinerna vid misstanke om att ett barn far illa som tydliga. Hon 

hänvisar till hennes långa erfarenhet inom barnomsorgen då hon varit med om många sådana fall. 

Yvonne berättar att det kan kännas obehagligt vid misstanke om att ett barn misstänks fara illa.  

Ibland kan man känna att det känns obehagligt vilket kan medföra en osäkerhet hos både mig och 

pedagogerna. Det är inte roligt att misstänka att ett barn far illa. Det är hemskt. Men det är otroligt 

viktigt att personalen vågar hjälpa det här barnet. Man måste våga se! (ur intervju med Yvonne) 

Yvonne berättar vidare att ofta går det till så att personalen på förskolan ser att ett barn mår dåligt, 

oftast under en längre tid. Då ringer personalen för att diskutera med Yvonne eller biträdande 

förskolechef. I detta skede brukar Yvonne fråga efter dokumentation från personalen om barnet 

och vad de har sett. Om personalen inte fört dokumentation uppmanas de att göra det snarast 

möjligt.  

(…) det första jag brukar fråga är ”har ni dokumenterat det här?”. Och det är jätteviktigt! T.ex. att 

på måndagen åt inte det här barnet eller vad det nu kan vara. Att dokumentera är att ha någonting 

att återkoppla till. Sen brukar jag vilja ha det underlaget och då kan jag och personalen ganska snabbt 

resonera att ”här är det någonting som inte stämmer”. Då går jag in och gör en anmälan, jag tvekar 

inte. (ur intervju med Yvonne)  

Yvonne har alltid tagit personalens misstanke på allvar och menar att hon litar på deras omdöme. 

Men hon berättar också att även om de har bestämt att hon som förskolechef ska göra en anmälan 

så har även pedagogerna skyldighet att göra det enligt anmälningsplikten. Vidare berättar Yvonne 

att ibland händer det att hon har backat tillbaka och resonerat med arbetslaget hur de ska gå vidare. 

Ibland kan personal och chef känna att ”nej, det här stämmer inte” men då har personalen enligt 

Yvonne tagit upp vad de har sett med föräldrarna och att de då kan ha berättat att de ligger i 

skilsmässa.  

(…) ibland är det viktigt att ha en dialog med föräldrarna och våga fråga ”hur har ni det där hemma 

egentligen”, istället för att göra en anmälan pang, puff. Med en dialog med föräldrarna kan man få 

ut information om varför ett barn beter sig på ett visst sätt eller vad det nu kan vara. (ur intervju 

med Yvonne) 

Yvonne menar att en dialog med föräldrarna i dessa situationer är viktiga och att man vågar föra 

en diskussion med dem. Enligt Yvonne uppmuntrar socialtjänsten förskolan att ha en kontakt med 

föräldrarna och påtala att de är oroliga. Vid allvarligare misstanke om att ett barn far illa som vid 

sexuella övergrepp eller att barnet blir slaget ska man göra en direktanmälan till socialtjänsten och 
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då inte informera föräldrarna. Dessa situationer är enligt Yvonne extra svåra att vara med om och 

det kan även leda till att personalen känner att de behöver stöd utifrån, t.ex. från en psykolog.  

Specialpedagog Berit 

Enligt Berit är förskolans rutiner tydliga vid misstanke om att ett barn far illa. Detta för att de går 

efter anmälningsplikten som säger att personalen är skyldiga att vid minsta misstanke upprätta en 

anmälan till socialtjänsten. Vidare berättar Birgitta att det oftast är personalen på barnets avdelning 

som fattar misstanke. Då pratar de med varandra och ibland kan de använda henne som bollplank. 

Chefen brukar också informeras i detta läge eftersom det är hon som tar beslutet att upprätta en 

anmälan. Berit berättar att om det är svåra, uppenbara fall av t.ex. misshandel tar personalen 

kontakt med chefen som direkt gör en anmälan till socialtjänsten.  

Enligt Berit kan det vara svårt att göra en anmälan. Detta för att hon får en uppfattning om att 

både hon och personalen på förskolan har bristande kunskaper om barn som far illa samt vad som 

är signaler/tecken om att ett barn far illa.  

Ibland avvaktar vi om vi är osäkra, om vi inte känner att vi har tydliga bevis. Jag tror att alla behöver 

mer kunskap om barn som far illa. Så att man känner sig säker och vågar göra en anmälan. För även 

om förskolan har bra rutiner för hur vi ska gå tillväga om vi misstänker ett barn som far illa så spelar 

det ingen roll om vi inte känner att vi vågar för att vi inte har tillräckligt med bevis. (ur intervju med 

Berit) 

Detta kan enligt Berit leda till att en anmälan uteblir eller dröjer längre än nödvändigt även om 

anmälningsplikten råder.  

Förskollärarens roll  

Förskolläraren Sara 

Enligt Sara har personalen på förskolan alltid skyldighet att se till att ett barn har det bra och känner 

sig tryggt på förskolan. Detta anser hon är speciellt viktigt när förskolan misstänker att ett barn far 

illa eller att det finns en pågående utredning mot barnets familj hos socialtjänsten. Sara anser att 

det är viktigt att personalen är öppna och bollar med varandra om vad de ser så att de tillsammans 

kan uppmärksamma barnets fortsatta situation. Enligt Sara är det viktigt att personalen inte 

försöker driva en egen utredning, däremot är det angeläget att hela tiden dokumentera barnet så att 

personalen kan uppmärksamma om någonting nytt händer eller om situationen förvärras hos 

barnet. Då är förskolan enligt Sara skyldiga att ta kontakt med socialtjänsten igen.  

(…) vi ska ju inte göra någon utredning men vi kan skriva ner och dokumentera misstänksamma 

saker vi ser. Sen kopplar ju vi det vidare till chefen och då kan ju vi få direktiv från henne. (ur intervju 

med Sara) 

Sara berättar att personalen på förskolan ska vara den trygga punkten för barnen. Därför är 

dokumentationen hela tiden viktig ifall de uppmärksammar något nytt som kan vara värdefullt för 

socialtjänsten för att kunna hjälpa barnet. Vidare berättar hon att dokumentationen kan vara ett 
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bra verktyg för att kunna se om barnet behöver extra stöd från en specialpedagog eller 

förskolepsykolog.  

Förskolläraren Lena 

Lena beskriver att hennes roll under en anmälningsprocess är att hon ska ha riktad uppmärksamhet 

på just det barnet som misstänks fara illa. Med det menar hon att det är viktigt att personalen har 

extra koll på barnets kropp om det tillkommer nya blåmärken, om de plötsligt ändrar beteende eller 

att det skadats psykiskt på något sätt och behöver professionell hjälp från t.ex. en förskolepsykolog.  

(…) När jag har skrivit ner och berättat för cheferna, då hoppas ju jag att det händer någonting. Men 

då är det ju också viktigt att personalen håller extra koll på barnet. Ha lite extra koll på barnets kropp 

eller vad barnet säger. Det kan leda till att förskolan kan sätta in särskilda insatser som vi anser att 

barnet behöver. T.ex. kan vi få stöd och hjälp från en specialpedagog om barnets beteende.  

                                                                                                                      (ur intervju med Lena) 

Enligt Lena behandlar de inte barnet på något speciellt sätt förutom att försöka skapa extra trygghet 

och stillhet. Hon menar att personalen hela tiden måste verka professionellt och försöka se till att 

barnet får en så normal vardag som möjligt. Med normal vardag menar Lena att de ska fortsätta 

med sina dagliga rutiner som t.ex. att ha samlingar och andra aktiviteter som vanligt.  

Förskolechef Yvonne 

Enligt Yvonne är förskollärarens roll under en anmälningsprocess att se till att barnet har det så 

stabilt på förskolan som möjligt. Oftast är förskolan barnets trygga punkt och pedagogerna är då 

det största stödet för barnet. Vidare berättar Yvonne att det är förskollärarens uppgift att ha extra 

koll på ett barn som misstänks fara illa. På så sätt kan personalen snabbt upptäcka om barnet mår 

sämre eller att någonting nytt inträffar som t.ex. nya blåmärken. Då är det viktigt att lärarna pratar 

med Yvonne så att de kan diskutera om barnet behöver stöd från en specialpedagog eller en 

förskolepsykolog. Dock säger Yvonne att det viktigaste är att pedagogerna på förskolan försöker 

ge barnet en sådan normal vardag som möjligt, d.v.s. en vardag som barnet är vant vid med fasta 

rutiner.   

Självklart ska barnet få det stöd den behöver. Men det är viktigt som pedagog att inte linda in barnet, 

att vara professionell. I sådana här situationer behöver barnet vardagen den är van vid för att känna 

trygghet. (ur intervju med Yvonne) 

Yvonne berättar att förskolläraren måste kunna hantera situationer där barn misstänks fara illa och 

därmed vara professionell genom att bemöta barnet där det är. D.v.s. att i vissa situationer behövs 

stöd utifrån som en specialpedagog. Men förskolläraren måste även kunna bedöma att ”nu tror jag 

att hen behöver lite lugn och ro så vi går iväg och läser”. Enligt Yvonne kan förståelse från en 

pedagog betyda mycket om det är så att barnet har en ostabil miljö hemma.  
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Specialpedagog Berit 

Enligt Berit är förskollärarens roll under en anmälningsprocess att hela tiden finnas till för barnet. 

Hon berättar att oftast är det förskolans personal som står barnets närmast utanför hemmet och 

att de därför har en viktig roll i att upptäcka signaler från barn att de inte mår bra. Hon berättar 

vidare att från det att en misstanke uppdagas på förskolan att ett barn skulle fara illa har personalen 

skyldighet att vara extra uppmärksam på blåmärken eller liknande. Så fort de ser någonting nytt ska 

de genast göra fler anmälningar till socialtjänsten.  

(…) man måste tänka att allt man gör är för barnets skull t.ex. om man ställer en extra fråga till 

föräldrarna om hur de har det hemma. Det kan vara jobbigt och kännas som att man snokar. Men 

som sagt, man måste tänka att man gör det för barnets skull. (ur intervju med Berit) 

Enligt Berit är förskollärarens roll att skydda barnet genom att upptäcka deras signaler om att de 

inte mår bra. Dock påpekar hon att personalens arbete inte är att bedriva egna utredningar mot 

vårdnadshavarna men att de hela iden måste vara extra uppmärksamma för barnets skull. Berit 

berättar också att förskollärarnas roll är att ge barnet det stöd och extra resurser som kan behövas 

under en sådan här process. Hon menar att ibland kan det vara nödvändigt att hon själv går in i 

barngruppen för att se hur hon kan stötta pedagogerna till att de ska kunna stötta barnet. Dock 

krävs det då av personalen att se vad barnet behöver och våga fråga om professionell hjälp. Dock 

betonar Berit att för barnets skull måste förskolepersonalen se till att barnet får en sådan normal 

vardag som möjligt, d.v.s. att rutinerna på förskolan fortskrider, det är det som ger barnet trygghet.  

Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten 

Förskolläraren Sara 

Enligt Sara är den samverkan som finns mellan socialtjänsten och förskolan begränsad. Sara kan 

ibland ringa och rådfråga socialtjänsten hur förskolan ska gå tillväga under en viss situation om de 

är osäkra eller misstänker att ett barn fara illa, vilket hon är positiv till. Annars finns det inget 

samarbete mellan dessa två organisationer efter att en anmälan är gjort. Detta berättar Sara är synd 

då det orsakat att hon och hennes arbetskamrater har tappat förtroende för socialtjänsten.  

När man som pedagog märker att ett barn mår dåligt och anmäler det till socialtjänsten, förväntar 

man sig att något ska hända. När det inte gör det anmäler man igen och igen. När det fortfarande 

inte händer något tappar man förtroendet för socialtjänsten. Det är synd för det gör att man nästa 

gång drar sig för att anmäla för man tänker ”det händer ju i alla fall ingenting. (ur intervju med Sara) 

Förskolan får endast veta att en anmälan har mottagits hos socialtjänsten, ingen annan återkoppling 

från socialtjänsten finns. Sara tror att det beror på den tystnadsplikt socialtjänsten har. Vidare 

berättar Sara att eftersom förskolan inte får någon återkoppling från socialtjänsten, där de får någon 

information om barnet fått hjälp, gör att de kan känna en oro för att barnets situation förvärrats. 

Sara ger ett exempel på att föräldrarna kan bli arga på barnet när de får reda på att en anmälan 

upprättats mot dem och att de då kan tycka att barnet har skvallrat. Barnet kan då bli hotat av 
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föräldrarna att någonting hemsk kommer hända om de berättar någonting för 

socialtjänsteutredarna. Detta gör att personalen på förskolan vill ha tydliga bevis innan de anmäler 

så att de är säkra på att barnet får hjälp och inte att situationen förvärras.   

En annan aspekt angående samverkan mellan förskola och socialtjänst är att det skulle vara 

positivt för barnet om personalen fick mer information enligt Sara. Sara berättar att hon tror att 

personalen då bättre skulle kunna ta hänsyn och ha bättre överseende till barnets beteende om de 

vet och förstår orsaken till det.  

Förskolläraren Lena 

Enligt Lena får förskolan inte reda på hur processen fortlöper efter en anmälan till socialtjänsten. 

Detta anser Lena är synd eftersom det kan vara skönt för henne själv att få veta om barnet eller 

familjen får något stöd. Lena tycker också att det kan kännas svårt att inte få någon information 

eftersom de då inte får reda på om förskolan gjorde rätt som anmälde. Hon anser att det skulle 

kännas som en trygghet att få veta att de faktiskt gjort rätt, eller ännu bättre, att barnet inte blivit 

utsatt för vanvård. Detta kan enligt Lena göra att personalen ibland avvaktar med en anmälan 

eftersom de inte vet om det är till någon hjälp för barnet. Hon anser att det ibland kan vara bättre 

att vänta tills mer bevis finns så att socialtjänsten agerar. Vidare berättar Lena att hon tror att det 

skulle kännas tryggt för barnet om personalen fick mer information. 

Vissa barn skulle säkert bli lättade om personalen visste. Då kan barnen känna ”de vet att jag talade 

sanning”. Många barn kan nog känna att ingen tror på dem. (ur intervju med Lena) 

Vidare anser Lena att information från socialtjänsten är viktig för personalen eftersom de då lättare 

kan avgöra hur de kan stötta barnet på bästa sätt.  

Förskolechef Yvonne  

Enligt Yvonne är återkopplingen från socialtjänsten jätteviktig. Yvonne berättar att den tidigare 

varit bristfällig. Nu har socialtjänsten andra rutiner sedan ett halvår tillbaka. Detta innebär att de 

efter en anmälan kallar personal från förskolan, förskolechefen, föräldrarna samt en 

socialsekreterare till ett uppföljningsmöte. Då får alla chansen att sitta ner och tala med varandra 

och personalen kan berätta varför de känner oro. Enligt Yvonne kan föräldrarna då förstå 

personalens oro och kan då tillsammans med socialtjänsten lägga upp en plan för hur stöd ska 

sättas in, om det visar sig behövs.  

Enligt Yvonne är återkoppling från socialtjänsten viktig för pedagogerna så att de kan se till att 

barnet får det stöd det behöver och kunna bemöta barnet på rätt sätt i sådana här situationer.  

Specialpedagog Berit 

Enligt Berit är det svårt att få någon återkoppling från socialtjänsten. Detta är synd enligt henne 

eftersom det är det som personalen oftast önskar. Återkoppling skulle kunna ge personalen verktyg 

att ge barnet rätt insatser och stöd.  
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Återkoppling från SOC? Nej det brukar inte vara lätt att få. Och det är ju det som vi i personalen 

vill ha. (…) sen funderar man ju alltid på om vi gjorde rätt som anmälde. (ur intervju med Berit)                                                                          

Enligt Berit skulle det kännas tryggt om förskolan fick återkoppling från socialtjänsten så att de vet 

om de gjorde rätt som anmälde eller inte. Berit säger även att det skulle kännas skönt att veta att 

”nu får barnet hjälp så det kommer bli bättre”. Enligt Berit är sådana här situationer jobbiga 

personligen och att det då kan vara skön att veta att hjälp är på väg så att oron för barnet kan 

släppa. Berit säger även att det kan vara till fördel att få veta från socialtjänsten att förskolan gjorde 

rätt som anmälde för att de då kan känna sig säkrare nästa gång och anmäla snabbare.  

Analys förskolan 

Synen på vad ett ”barn som far illa” är  

Förskollärarna, specialpedagogen samt förskolechefen delar alla en gemensam syn på hur barn som 

far illa kan definieras. Den gemensamma definitionen innefattar både fysisk misshandel, psykisk 

misshandel samt sexuella övergrepp. I den psykiska misshandel ingår vanvård som t.ex. att barnet 

inte är rent, inte har hela och rena kläder, att vårdnadshavarna behandlar barnet illa eller inte ger 

barnet tillräckligt med näring. Denna syn delas med Socialtjänstlagen, FN konventionen samt 

Kommittén mot barnmisshandel (SOU, 2001:72) som menar att barn som far illa utsätts för fysiskt 

och psykisk misshandel, sexuella övergrepp kränkningar, försummelse samt att deras 

grundläggande behov inte blir tillgodosedda.  Enligt Hindberg (2011, s. 106) är vanvård att inte ge 

barnet tillräckligt med näring, kläder eller kärlek. Detta är något som även de intervjuade tog upp i 

sin beskrivning.   

     De intervjuade personerna lyfte fram föräldrarna och barnets vårdnadshavare som huvudfigurer 

när det handlar om att utsätta barnet för psykiskt och fysisk misshandel. Detta kan kopplas till 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som innebär att samhället är uppdelat i olika nivåer. 

Första, mikro-nivån, är det systemet som omfattar barnets närmaste relationer t.ex. barnets familj. 

Bronfenbrenner menar att det är i dessa nära relationer barnet löper störst risk att bli utsatta för 

fysisk/psykisk misshandel.  

Rutiner  

Enligt båda förskollärarna Sara och Lena är rutinerna vid misstanke om att ett barn far illa 

bristfälliga. Båda berättar att förskolan inte har några nedskriva rutiner till dessa situationer.  Sara 

och Lena upplever en osäkerhet kring hur de ska gå tillväga samt hur de ska hantera dessa 

situationer.  Enligt Bengtsson och Svensson (2006, s. 70-73, 2011 s 103) anser många pedagoger 

att anmälningsplikten känns svår. Därför dröjer förskolepersonalen med att anmäla tills de känner 

sig säkra, ingen vill anklaga föräldrarna felaktigt som intervjupersonerna uttrycker sig.  
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     Lena och Saras uppfattning om hur de går tillväga vid en misstanke är att pedagogerna först 

diskuterar tillsammans med kollegor om vad de har sett för att känna mer trygghet, men även för 

att få stöd samt resonera om hur de ska gå vidare. Sedan berättar Sara att de håller ett extra öga på 

barnet. I de fall där signalerna är tydliga att ett barn far illa går personalen direkt till förskolechefen 

som genast upprättar en anmälan Denna aspekt är något som förskolechefen bekräftar då hon 

menar att förskollärarna oftast ser att ett barn mår dåligt under en längre tid innan informationen 

når chefen. Detta styrks från Dr. Killén överlevnadsstrategi Rollförvirring och rollbyte som menare att 

lärare söker bevis innan de agerar på grund av osäkerhet (Killén, 2007, s. 72-73).  

     Till skillnad från detta berättar Lena att de alltid kontaktar förskolechefen även om de anser att 

det inte är aktuellt att anmäla just vid det tillfället. Förskollärarna är sedan eniga om att de upprättar 

ett dokument, ett uppdrag de oftast får från förskolechefen, med det som personalen har sett t.ex. 

om barnet sagt någonting anmärkningsvärt eller har oförklarliga blåmärken. Detta kan kopplas till 

Dr. Killéns (2007, s. 72-73) överlevnadsstrategi rollförvirring och rollbyte som menar att lärarens 

dokumentation är viktig som bevis. Vid tydligare eller allvarligare brott berättar båda förskollärarna 

att de kontaktar förskolechefen så fort som möjligt. Efter att parterna resonerat är det 

förskolechefens uppgift och ansvar att upprätta en anmälan till Socialtjänsten. Detta för att 

förskolechefen ska skydda personalen från de reaktioner som kan komma från de anmälda 

vårdnadshavarna. Dock berättar förskolechefen att även pedagogerna är skyldiga att göra en 

anmälan, vilket inte denna personal verkar ha vetskap om.  

     En annan aspekt är att förskolechefen samt specialpedagogen beskriver rutinerna vid misstanke 

om att ett barn far illa som tydliga. Dessa två hänvisar till anmälningsplikten i Socialtjänstlagen 

enligt 14 kap. 1 § som innebär att man vid minsta misstanke om att ett barn far illa genast ska 

anmäla. Detta kan ses utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori där makrosystemet 

omfattar de lagar som råder i samhället, därav anmälningsplikten som ses som barnets yttersta 

skydd. Dock berättar förskolechefen att ibland vid osäkra fall kan personalen få till uppgift att skapa 

en dialog med föräldrarna om hur det är hemma. Detta leder med andra ord till att en anmälan 

dröjer. 

     Denna process från det att förskolepersonalen misstänker att ett barn far illa till att en anmälan 

till socialtjänsten upprättas kan förstås ur det organisationsteoretiska perspektivet (Östberg, 2010, 

s. 18). Detta perspektiv innebär att barn som far illa hamnar i ett sorteringssystem redan i förskolan. 

Detta visar sig genom att förskolepersonalen sorterar och kategoriserar barnen utifrån kriterier. 

Dessa kriterier kan ses som bevis som måste uppfyllas för att inte pedagoger eller förskolechef ska 

känna osäkerhet inför en anmälan. Utifrån detta perspektiv kan förskolepersonalen, liksom 

socialsekreterarna, ses som ”gatekeepers”. I och med detta sorteringsarbete som genomförs i 

förskolan är barnen redan sorterade och kategoriserade när deras ärende väl kommer till 

socialtjänsten.  
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Förskollärarens roll  

Intervjupersonerna var eniga om att lärarens roll under anmälningsprocessen är att se till att skapa 

en trygg och säker miljö för barnet. Förskolläraren Lena berättar att för att barnet ska känna att 

förskolan är en trygg plats är det viktigt att personalen där ger barnet en sådan normal vardag som 

möjlig. Detta betonar även förskolechef Yvonne som anser att förskollärarens roll är att skapa en 

trygg vardag för barnet samt kunna bedöma vad barnet har för behov i dessa situationer. 

Förskolläraren Sara betonade att det är  

     Lärarens roll kan enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori förklaras utifrån meso-

systemet. I meso-systemet ingår de relationer som skapas och förändras mellan lärare och barn i 

förskolan. Dessa relationer är viktiga skyddsfaktorer för barn som far illa då lärarens roll är att 

skapa en tät kontakt med barnet enligt de intervjuade.  

Denna täta kontakt bringar förtroende mellan dessa båda parter vilket leder till att skyddsfaktorn 

för barnet ökar, då täta relationer leder till att barnet lättare kan anförtro sig till sina pedagoger.     

Vidare innebär som de intervjuade berättade att om barnet inte har det bra hemma, d.v.s. på mikro-

nivån i Bronfenbrenners teori, är förskolan barnets trygga och stabila miljö på meso-nivå. Lärarna 

enades även om att de skulle vara ett stöd för barnet. Detta tyder på att de intervjuade anser att 

lärarnas roll är att vara en skyddsfaktor för barnet genom att verka för att förskolan ska vara barnets 

trygga och stabila arena.  

      Förskolläraren Lena samt förskolechefen Yvonne berättar att det är viktigt att personalen 

håller ett extra öga på ett barn som de misstänker fara illa.  Enligt förskolläraren Sara är det även 

viktigt att förskolepersonalen diskuterar och resonerar med varandra om de ser eller upptäcker 

något nytt. Vidare berättar hon att det är viktigt att hela tiden dokumentera barnets utveckling så 

att personalen kan tillge socialtjänsten underlag till utredning. Dokumentationen är även för att 

upptäcka om barnet behöver extra stöd från en specialpedagog eller en förskolepsykolog 

 Om barnets tillstånd försämras är det förskolepersonalen som ska upptäcka detta för att sedan 

informera förskolechef samt socialtjänst. Detta styrks från Skolverket som menar att pedagogerna 

ska uppmärksamma, utreda samt åtgärda. Men för att pedagogerna ska kunna avgöra vad barnet är 

i behov av behöver de kontinuerligt dokumentera.  

     Specialpedagogen samt förskolläraren Sara betonar att det är viktigt att personalen inte försöker 

driva egna utredningar utan det viktigaste är att de är ett stöd för barnet. Enligt Killéns 

överlevnadsstrategi rollförvirring och rollbyte kan en lärare som misstänker att ett barn far illa ta på sig 

rollen som åklagare eller domare. Det innebär att läraren försöker ”driva en egen utredning” genom 

att söka bevis på att barnet far illa.  

 

Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten  

 

Resultatet visade tydligt att samtliga intervjupersoner ansåg att samverkan och återkoppling från 

socialtjänsten är viktig. Detta för att personalen ska kunna ge rätt stöd och insatser till barnet. De 
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intervjuade var därför positiva till den möjlighet som erbjuds av socialtjänsten att ringa och rådfråga 

dem vid osäkra fall. Detta ser även Olsson (2011, s. 207) som en fördel. 

     Förskolläraren Sara ansåg att den samverkan som finns idag mellan förskolan och 

socialtjänsten är begränsad, nästintill obefintlig. Pedagogerna får endast veta enligt Sara att en 

anmälan är mottagen. Likt Sara beskriver Lena att personalen inte får någon information alls från 

socialtjänsten vilket påverkar deras förtroende. Även specialpedagogen Berit uppfattade att 

återkoppling från socialtjänsten var svår att få. Denna bristande samverkan ansåg både Berit och 

Lena var en svårighet då de inte fick bekräftelse på att förskolan gjorde rätt som anmälde. Enligt 

Lena skulle det även vara en trygghet för barnet att veta att personalen vet sanningen och tror på 

vad de säger.  

     En annan viktig aspekt som Sara och Lena uttryckte var att bristande återkoppling har gjort att 

de känner misstro för socialtjänsten då de inte får veta eller märker att barnet får någon hjälp. Detta 

har i sin tur lett till att de känner osäkerhet och väntar med att anmäla tills de fått tydliga bevis, så 

att socialtjänsten inte kan neka barnet hjälp. Detta kan ses utifrån ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. Detta perspektiv visar att socialtjänsten gör bedömningar av vilka barn som uppfyller 

de kriterier som krävs för att beviljas insatser, d.v.s. det är ett sorteringsarbete som trattforskningen 

belyser (Östberg, 2010, s. 17-20). De tydliga och svåra fallen beviljas skyndsamt insatser medan 

mindre tydliga fall avvaktas eller få avslag. Detta kan kopplas tillbaka till förskolepersonalen som 

hänvisade till att de känner sig osäkra med att anmäla otydliga fall till socialtjänsten eftersom de då 

kan filtrerar bort. Detta leder i sin tur till att även förskolepersonalen utför ett sorteringsarbete då 

de själva bestämmer vad som är ett tydligt eller otydligt fall som egentligen borde ligga på 

socialtjänstens ansvar.   

     En ytterligare aspekt som framkom var att förskolechefen var ensam om att tycka att samarbetet 

med socialtjänsten fungerade bra. Detta kan bero på den nya rutinen som innebär att när 

socialtjänsten får in en anmälan från förskolan kallar de personalen, förskolechefen samt föräldrar 

till ett möte. Dessa möten kan verka tillfredställande då de utgår från barnperspektivet. Det innebär 

att de vuxna enligt Barnkonventionen (2006) samt Hindberg (2001, s 40) måste se världen utifrån 

barn ögon och därmed utifrån en helhetssyn bedöma och sätta in åtgärder med utgångspunkt för 

vad som är bäst för barnet. Dock verkar inte övrig personal vara medvetna om dessa möten.  

Svårigheter vid en anmälan 

De intervjuade ansåg att det fanns svårigheter vid en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa, 

men hade olika synsätt på vad denna problematik var. Förskolläraren Sara berättade att det kunde 

kännas svårt att anklaga föräldrarna för att göra sitt barn illa då det är ett väldigt allvarligt brott. 

Därför var bevis viktig för Sara innan en anmälan upprättades. Att ha tillräckliga bevis var även 

något som förskolläraren Lena diskuterade men dock från en annan synvinkel. Lena berättade att 

bevis var viktiga för personalen så att de kunde vara mer säkra på att socialtjänsten hjälpte barnet. 

Enligt Lena fanns en oro över att det annars kunde bli värre för barnet om föräldrarna uppfattade 



 

34 
 

anmälan som att barnet hade skvallrat. Till skillnad från detta ansåg specialpedagog Berit att 

svårigheten handlade om bristande kunskaper inom området barn som far illa. Vidare menade Berit 

att kunskaper gav personalen trygghet att våga anmäla, i stället för att invänta mer bevis. Den 

slutliga synvinkeln om svårigheter vid en anmälan, som även den skiljer sig från tidigare nämnda 

personer, är att det beror på vilken sorts anmälan som behöver göras, enligt förskolechef Yvonne. 

Hon betonar att fall där barn misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel är extra 

svåra för både henne och personalen psykiskt och kan därför behöva psykologkontakt.  

 

Resultat skolan 

De personer som intervjuades arbetar alla på samma skola. Birgitta är lärare och har arbetat 41 år 

inom skola och barnomsorg. Ann är utbildad lärare och har arbetat 11 år inom skolan. Sofia är 

utbildad socionom och har sedan 2014 arbetat inom skolan. Annika arbetar som rektorsstöd men 

har även arbetat många år som rektor.  

Barn som far illa 

Samtliga intervjuade beskriver ett barn som far illa som ett brett begrepp där både fysiskt och 

psykiskt våld samt sexuella övergrepp ingår. De menar att man ofta talar om fysiskt våld när det 

gäller barn som far illa, som syns i form av blåmärken men alla är de eniga om att det är minst lika 

skadligt för ett barn att bli försummat. När de talar om försummade barn beskriver de föräldrar 

som inte har tid med läxläsning, att barnen inte har hela och rena kläder på sig, men även brister i 

hygien och matbehov. 

Rutiner 

Läraren Birgitta  

När det gäller rutinerna vid misstanke om att ett barn far illa, beskriver Birgitta att dessa har på 

skolan sett lite olika ut beroende på vilken rektor skolan har haft. Hon berättar att tidigare hade de 

en tradition på skolan att inte anmäla då det inte såg bra ut för skolan. Detta ledde till att hon var 

tvungen att göra anmälan på egen hand. Detta menar hon var jobbigt och gjorde att hon drog sig 

från att anmäla, då hon upplevt hot från föräldrar i samband med anmälan. 

Therese: så ni har haft andra rutiner på skolan innan? 

Birgitta: ja, ett tag fick vi inte anmäla för det såg inte bra ut för skolan. 

Therese: Fick ni inte anmäla?  

Birgitta: Nej, man fick inte rektorn med sig. Men jag var ju tvungen kände jag, så det fanns 

inget annat att göra ansåg jag  

                                                                                                      (ur intervju med Birgitta) 
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Sedan skolan fick en kurator på heltid har dock rutinerna blivit tydligare och bättre, menar hon. 

Som det är nu får oftast läraren reda på något genom att barnen kommer till dem och berättar. 

Läraren går sedan till kuratorn på skolan och kuratorn tar det sedan vidare genom att antingen 

prata vidare med barnet eller genom att gå direkt till rektorn. Birgitta berättar att det är kuratorn 

som anmäler, men att hon alltid berättar detta för rektorn först. Vidare förklarar Birgitta att det är 

skönt att göra på detta sätt då hon sedan kan få återkoppling av kuratorn under tiden och få veta 

hur det går. Dock får hon inte veta allt som sker hos socialtjänsten.  

 (…) det är skönt att gå till kuratorn. Det känns så tryggt. För annars skulle jag dra mig både två och 

tre gånger (ur intervju med Birgitta). 

Birgitta anser att kontakten med föräldrarna är en svårighet vid anmälan. Hon beskriver dels att det 

är svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem, men även att det är svårt då man riskerar att tappa 

föräldrarnas förtroende. Detta är dock inget som ska hindra en anmälan, tillägger hon. Birgitta 

berättar att hon inte vet om det finns någon handlingsplan, men att det är viktigt att alla på skolan 

går efter samma riktlinjer och inte efter eget tycke.  

Läraren Ann  

Ann beskriver att när en misstanke uppstår om att ett barn far illa går hon till rektorn eller 

elevhälsoteamet på skolan. Hon berättar också att hon flera gånger gått till rektorn men att rektorn 

inte ställt sig bakom anmälan utan att hon fått gjort en anmälan på egen hand. Detta menar hon, 

har gett henne ett minskat förtroende för rektorer. Hon berättar om ett fall där ett barn kommit 

till henne och berättat att han blev slagen hemma. Ann gick då till rektorn och berättade detta, men 

fick ett nej från rektorn när hon frågade om hon skulle anmäla. Då hon var nyexaminerad och hade 

kunskapen om anmälningsplikten friskt i minnet efter utbildningen, fanns det inget annat alternativ 

än att göra en anmälan, menar hon. Annars hade detta inneburit att bryta mot lagen, tillägger hon. 

Hon beskriver att det inte är enkelt att som lärare göra anmälan själv då det är läraren som träffar 

föräldrarna varje dag, men att det inte är en anledning att inte anmäla.  

Kuratorn Sofia 

 Sofia börjar med att beskriva hur rutinerna tidigare sett ut på skolan. 

På denna skola har man haft en tradition att inte anmäla då rektorn innan sa nej ett flertal gånger 

och lärarna fick ta på sig och själva anmäla. Detta ledde till att de fick familjerna på sig och därför 

av rädsla slutade att anmäla. Så sedan jag började här har jag anmält vartenda fall faktiskt 

                                                                                                                      (ur intervju med Sofia) 

Sofia menar att rutinerna på skolan idag vid en anmälan kan gå till på tre olika sätt. Antingen är det 

andra föräldrar som på något sätt har en relation till barnet som kommer till kuratorn och berättar 

att misstanke finns eller så kan det vara pedagogerna som kontaktar kuratorn eller i ett tredje fall 

att eleven själv kommer till kuratorn och berättar något. Om det är ett barn som kommer och 
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berättar om något brott som våld eller sexuella övergrepp, förklarar Sofia att hon gör en anmälan 

på en gång utan att först utreda något själv, men om en pedagog kommer med en misstanke 

behöver hon däremot ta reda på mer om barnets situation innan hon kan göra en anmälan. Då tar 

det ju lite längre tid, tillägger hon. Vid brottsliga fall får hon inte upplysa föräldrarna om att en 

orosanmälan har gjorts, fortsätter hon. Annars, förklarar hon är det viktigt att behålla ett förtroende 

och en bra relation med föräldrarna, dels för att inte förvärra situationen för barnet, men också för 

att det är viktigt för samarbetet och vidare arbete.  

     När hon fått informationen från barnet, en förälder eller pedagogen informerar hon sedan 

rektorn om att hon gör en anmälan som innebär att hon skriver ner det viktigaste och ringer eller 

mailar sedan detta till socialtjänsten.  

Rektorsstöd Annika  

När jag frågar Annika hur rutinerna för anmälningsprocessen ser ut, svarar hon att var och en på 

skolan som får kännedom om någonting måste ta det vidare, att det är allas skyldighet. Hon 

beskriver vidare att du som lärare inte kan gå och invänta skolledningens svar om du misstänker 

att ett barn far illa. Vidare menar hon att all personal har rättigheten att anmäla själv och att denna 

anmälan kan göras muntligt eller skriftligt. När jag sedan frågar henne hur hon tycker att en lärare 

ska agera om läraren får ett nej hos rektorn, svarar hon att denna ska då själv göra en anmälan 

eftersom personen har anmälningsplikt. 

     Vidare beskriver Annika att när det gäller rutinerna är det oftast barnet som kommer med 

signalerna, antingen saker som de berättar eller att man ser det på barnets klädsel bl.a. Annika lägger 

också stor tyngd vid att det är viktigt att vara tydlig och ha tydliga riktlinjer bland personalen och 

att man står upp för värdegrunden. När jag frågar vad hon menar med tydliga riktlinjer förklarar 

hon att barnens välbefinnande inte får vara utlämnade till hur jag som enskild person känner utan 

att det ska vara tydligt på skolan så att alla agerar på samma sätt.  

     När jag frågar Annika om hon vid något fall känt att hon borde ha agerat annorlunda svarar 

hon att hon aldrig sagt nej till en anmälan när misstanke funnits eller att hon någon gång skulle 

ångrat en anmälan. Hon menar att hon förstår om en lärare kan dra sig från att anmäla då läraren 

är den som har närmast kontakt med både barnet och barnets föräldrar och att det då kan vara 

svårt. Här är det viktigt att man kan gå till rektorn eller kuratorn eller diskutera i elevhälsoteamet 

om man är osäker, för det vore ju katastrof om man haft misstankar och inte anmält och att det 

sedan visar sig vara något, tillägger hon.  

(…) En anmälan görs för barnet, inte mot familjen (ur intervju med Annika) 

Jag frågar Annika om det finns något steg i anmälningsprocessen som är extra tungt och får då till 

svar att det alltid är jobbigt när föräldrar eller anhöriga kommer och är jättearga på en, men det är 

ingen anledning att inte anmäla, förklarar hon. Självklart är det väldigt påfrestande, tillägger hon. 

Vidare fortsätter hon med att man är rädd att förlora förtroendet från föräldrarna men att man 

måste ha barnperspektivet med sig. 
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Lärarens roll  

Samtliga intervjuade beskriver att lärarens roll under en anmälningsprocess är att vara ett stöd för 

barnet. De menar att det är viktigt som lärare att agera ”som vanligt” med barnet, för att bevara 

den trygghet och rutin som barnet är van vid. Kanske har skolan varit den enda trygga platsen för 

barnet, menar de. Då är det viktigt att den får fortsätta att vara det. Pedagogen Birgitta tillägger 

dock att det kan vara så att hon är mer observant på signaler. Birgitta berättar att hon tillsammans 

med kuratorn ofta får komma på snabba lösningar under an anmälningsprocess. Ett exempel var 

när ett barn skulle bli omhändertaget och hon hade fått reda på vilken dag det skulle ske men inte 

när. Då tog hon själv initiativet att fråga kuratorn om det var ok att barnet satt inne på hennes rum 

och arbetade så att socialtjänsten inte skulle behöva komma in i klassrummet. Men hon beskriver 

att några tydliga rutiner för detta fanns inte när hon frågade hur hon skulle gå tillväga. Vidare 

berättar Birgitta att det finns fall på skolan där det tagit 1,5 år innan någon anmälan gjorts och här 

sviker man barnet när man inte gör något, menar hon. Dessa fall har hon fått veta i efterhand, 

tillägger hon. 

Ett barn ska inte behöva lida i 1,5 års tid i onödan. Vi sviker barnet här när det tar så lång tid. (ur 

intervju med Birgitta) 

Samverkan  

Läraren Birgitta  

Birgitta beskriver att lärare inte får någon återkoppling alls från socialtjänst vid en anmälan och hon 

menar att detta försvårar arbetet med barnet i klassrummet, då man kanske ställer onödiga frågor 

till barnet om situationen. När jag frågar om hon skulle önska återkoppling svarar hon ja och att 

hon tycker att det är konstigt att man som lärare inte får någon återkoppling. Hon berättar om ett 

specifikt fall där ett barn togs omhand av socialtjänsten och skulle sedan efter några månader 

komma tillbaka till klassen igen. Här känner man som lärare en frustration, beskriver hon, när man 

inte vet vad som hänt under tiden eller var barnet bor nu någonstans. Om läraren hade fått någon 

återkoppling från socialtjänsten under tiden som barnet var borta hade läraren kanske kunnat 

förhindra att olämpliga frågor ställs till barnet när det kommer tillbaka till klassen. Birgitta menar 

att det måste vara en bättre samverkan mellan socialtjänst och lärare, för barnets bästa. Dock 

nämner hon att det finns ett nummer dit man kan ringa och rådfråga socialtjänsten. 

(…) jag fick ett nummer dit jag kunde ringa om jag hade frågor, men det har man inte tid med. Jag 

skulle vilja ha ett möte där jag kan ställa frågor. (ur intervju med Birgitta) 

Läraren Ann  

Ann beskriver att rektorn har kontakt med socialtjänsten under en anmälningsprocess, men att du 

som lärare inte får någon återkoppling. Hon upplever att det beror på att socialtjänsten inte har 
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någon återkopplingsskyldighet. Enligt Ann finns det en känsla av misstro från skolan gentemot 

socialtjänsten, att det inte händer så mycket när man väl gör en anmälan. Kanske är det sådant som 

gör att rektorer inte tar tag i det, att de tänker att det ändå inte kommer någon vart, fortsätter hon. 

Vidare menar hon att detta i sin tur påverkar hennes roll som lärare och vad hon har för ansvar, 

genom att hon måste ta tag i anmälan på egen hand och allt vad det sedan innebär. Ann berättar 

om ett fall där ett barn kom till henne i klassrummet och berättade att mamma och pappa slog 

barnet hemma. Det var en familj som Ann kände väl. När Ann då gick till rektorn ansåg rektorn 

att en anmälan inte skulle göras, att man inte visste om barnet talade sanning. Då beskriver Ann 

hur hon själv fick ta tag i saken och ringa föräldern. Under samtalet kröp det fram att det var så att 

föräldrarna slog barnet och att mamman var glad över att det kommit upp till ytan. Hon berättade 

vidare för läraren att familjen behövde hjälp. Efter det att samtalet gjorts kom rektorn till Ann och 

medgav att hen kanske skulle sagt ja i alla fall.  

     Vidare beskriver Ann att hon tillsammans med familjen tog kontakt med en specifik instans, en 

enhet som hjälper familjer som hamnat snett. Ann menar att detta var konkret och bra och att hon 

hela tiden fick återkoppling från familjen om hur det gick. Här gjordes ingen formell anmälan, men 

jag anser att jag gjorde det som var bäst. Ann berättar att efter att hon och familjen tagit kontakt 

med instansen kom rektorn och sa att hen kunde hjälpa till nu när hen sett hur situationen var. Då 

kände Ann att hon redan hade påbörjat processen på sitt eget sätt och sa därför nej till hjälpen. När 

jag sedan frågar Ann om hon anser något kunde gjorts annorlunda, svarar hon att rektorn borde 

stått bakom henne från början. Då hade hon sluppit ringa det där samtalet själv, för det är inte 

något en lärare ska behöva göra, menar hon. Ann beskriver att hon haft tur med relationen till 

föräldrarna i dessa situationer och att det kunde ha blivit mycket värre för henne som lärare om 

relationen inte varit så bra.  

Kuratorn Sofia  

När jag frågar om hur samverkan ser ut mellan pedagoger och kurator under en anmälningsprocess 

svarar Sofia att när kuratorn har gjort en anmälan får pedagogen veta det i förväg. Sofia beskriver 

att pedagogen ofta inte vill finnas med som orolig på anmälan. Dock kan detta försvåra arbetet för 

socialtjänsten då de behöver få information från pedagogen som upptäckt signalerna på barnet 

ifråga. Hon beskriver att socialtjänsten sedan meddelar henne om man startar en utredning. Då får 

pedagogen ifråga sedan fylla i ett häfte med frågor om barnet, fortsätter hon.  

     Kring området hur rådande sekretess påverkar hennes arbete svarar Sofia att det främst påverkar 

samarbetet mellan skolan och socialtjänsten då skolan ofta får veta att en utredning har startat, men 

sedan får man inte veta något mer. Detta beskriver hon kan vara frustrerande. Hon menar att en 

person som arbetar på socialtjänsten som inte känner sig trygg i sin roll kan ge korta och diffusa 

svar för att vara rädd för att avslöja något. Sofia menar att om man är tryggare i sin roll kan man 

utan att avslöja något vara mer tillmötesgående och skapa en större trygghet för den som anmält. 
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Det finns ofta en missuppfattning i hur man använder sig av sekretessen och den kan ofta användas 

på fel sätt, vilket försvårar arbetet, då vi båda organisationer egentligen arbetar mot samma mål. 

                                                                                                                      (ur intervju med Sofia) 

Sofia tycker i allmänhet att samverkan fungerar bra, men tillägger att hon tänker att det kan vara 

frustrerande som pedagog att man inte får så mycket gehör och även att svaret man får kan vara 

väldigt diffust. När jag frågar om hon skulle önska mer återkoppling från socialtjänsten svarar hon 

att självklart skulle man vilja ha mer information men man får lära sig att leva med att man inte får 

det. Vidare menar hon att om hon fick mer information under utredningsprocessen skulle hon som 

kurator vara tryggare. Till sist tillägger hon att barnet är det enda verktyget man kan använda om 

man vill ta reda på mer information om situationen och om man behöver lugna sig. Hon förklarar 

att man genom barnet kan få veta hur situationen ser ut hemma eller om åtgärder vidtagits.  

Rektorsstöd Annika  

Angående samverkan mellan skolan och socialtjänsten under anmälningsprocessen anser Annika 

att den oftast fungerar bra, men att det dock ofta är unga som arbetar där och att de inte alltid orkar 

med svåra fall då det är ett svårt och tufft arbete. Vidare beskriver hon att den kan se ut så att man 

kallar ihop olika professioner och diskuterar enskilda fall, men hon tillägger också att de aldrig är 

skyldiga att upplysa skolan om någonting. Hon menar att alla organisationer har sin del att sköta 

och att man som pedagog inte alltid kan få veta allting. Vidare tillägger hon att återkopplingen från 

socialtjänsten kan göra att skolan kan koppla in rätt sorts stöd för familjen. 

Therese: vad har samarbetat med socialtjänst för funktion för barnet i sig?  

Annika: Att man kan koppla in olika sorters stöd för barnet och föräldrar. 

                                                                                                                (ur intervju med Annika) 

Analys skolan 

Synen på vad ”ett barn som far illa” är.  

De intervjuade beskriver barn som far illa som ett brett begrepp som inkluderar fysiskt och psykiskt 

våld. Med fysiskt våld menar de sådant som tydligt syns på barnets kropp i form av blåmärken eller 

andra sår. De är även eniga om att ett barn kan fara illa pga. vanvård. Här menar de att vanvård 

kan innebära brist på rutiner, att barnet har dålig hygien eller inte har rätt kläder på sig i skolan. 

Även i Socialtjänstlagen, FN konventionen och Kommittén mot barnmisshandel beskrivs barn 

som far illa som ett barn som utsätts för fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, 

kränkningar, försummelse samt att deras grundläggande behov inte blir tillgodosedda. Båda 

pedagogerna lyfter även att det kan vara att föräldrarna inte dyker upp på föräldramöten eller inte 

har tid med läxläsning. Föräldrabalken 6 kap 7 § säger att om en förälder som innehar vårdnaden 

om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller på annat sätt brister i omsorgen om 

barnet och att detta medför fara för barnets hälsa eller utveckling måste rätten ta beslut om en 
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förändring i vårdnaden (Hindberg, 2011, s. 26). Detta kan tydligt kopplas till Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska förklaringsmodell som beskriver att mikro-systemet innefattar barnets familj 

och de närmaste relationerna, vilket också gör att det är störst risk att barnet drabbas av misshandel, 

försummelse eller kränkning på denna nivå. Lagerberg (SOU 2001:72 s. 11-12) och Svensson (2013, 

s. 16-17).  

Rutiner  

De intervjuade beskriver rutinerna för anmälningsprocessen som sådan: En lärare är oftast den 

som först får misstanke om att ett barn far illa, detta genom att barnet själv kommer till läraren och 

berättar eller att läraren ser signaler på barnet. Läraren går sedan med misstanken till kuratorn och 

elevhälsoteamet och diskuterar detta. Därefter gör kuratorn en anmälan vid behov. Kuratorn 

upplyser dock alltid rektorn om att hon tänker göra en anmälan, men beslutet tar hon själv. 

Pedagogerna och rektorsstödet på skolan menar att detta är en bra lösning då kuratorn inte har den 

nära kontakt med föräldrarna dagligen som pedagogerna har.  

     De båda pedagogerna beskriver att skolan tidigare haft en annan rektor än de har idag och att 

skolan då hade som rutin att inte anmäla, då detta inte såg bra ut för skolan. Detta menar de var 

oroväckande och gjorde att flera av pedagogerna drog sig för att själva anmäla pga. dåliga 

erfarenheter av detta, såsom hot av föräldrar t.ex. Här kan en koppling göras till 

organisationsteoretiska perspektivet då rektorn genom att säga nej till anmälan, gör att pedagogen 

själv måste anmäla och då kanske drar sig från att göra detta, vilket gör att flera fall som egentligen 

skulle anmälts kanske blir bortsorterade redan här (Östberg, 2010). Makrosystemet med samhällets 

lagar och normer som tyngdpunkt bryts här då personal drar sig från att anmäla och därmed sviker 

kan man riskera att barnet fortsätter att fara illa (SOU 2001:72, s. 12).  

     Rektorn förklarar att det är viktigt att du som får misstanke om att ett barn far illa, anmäler. Här 

menar hon att pedagogerna inte kan gå och vänta på klarhet från skolledningen, utan att de själva 

tar tag i saken. Det framgår tydligt genom alla de intervjuade att kuratorn på skolan har ett mycket 

stort ansvar som innefattar många olika uppgifter under anmälningsprocessen. Det är kuratorn 

som gör alla anmälningar sedan hon började på skolan. Det är också hon som tar besluten om en 

anmälan ska göras och som då meddelar rektorn att hon nu kommer att anmäla. Kuratorn tillägger 

dock att rektorn alltid är med på anmälan när den skickas till socialtjänsten.  

     Det framgår tydligt att det finns ett samtycke bland de alla om att det är viktigt att behålla ett 

förtroende och en bra relation med föräldrarna, dels för att inte förvärra situationen för barnet, 

men också för att det är viktigt för samarbetet och vidare arbete. Pedagogerna beskriver båda hur 

de flera gånger har gått till rektorn med misstankar om att ett barn i klassen far illa hemma och att 

de har fått ett avslag om anmälan eller att de ska vänta ett tag. Båda pedagogerna beskriver detta 

som frustrerande och tungt då det har lett till att de själva har fått gjort anmälan. Att läraren själv 

måste göra anmälan kan påverka både arbetet och föräldrakontakten negativt, beskriver de. Detta 
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skulle kunna innebära att läraren förlorar föräldrarnas förtroende och därmed också förvärrar 

situationen för barnet.  

Lärarens roll  

En viktig aspekt som framkommit är att läraren ses som den som ska skapa trygghet och finnas 

som stöd för barnet under anmälningsprocessen. Samtliga intervjuade uttrycker att skolan kanske 

har varit den enda trygga platsen för barnet och att det är viktigt att pedagogerna ”fortsätter som 

vanligt” med verksamheten och behåller samma relation med eleven som innan. Med utgångspunkt 

i Bronfenbrenner kan skolan som en del i meso-systemet ses som den tryggaste platsen barnet har 

(SOU 2001:72, s. 11-12). I intervjuerna framgår att läraren inte har någon skyldighet att berätta för 

föräldrarna att en anmälan gjorts, men samtidigt kan läraren vara den som kan hjälpa föräldrarna 

att få stöd och hjälp då det är läraren som har den närmsta kontakten med barnet och även den 

personen som upptäckt signalerna. I intervjuerna framgår också att lärarens uppgift är att 

tillsammans med skolledning ha samtal medföräldrar innan en anmälan görs.  

     Pedagogerna menar att efter en anmälan är man oftast mer observant på att tyda signaler. En 

viktig aspekt som uppkommit bland samtliga är att det är grundläggande att alla på skolan går efter 

samma riktlinjer och inte efter eget tycke och smak när de bedömer om ett barn far illa. Det är 

viktigt menar de att elevernas välbefinnande inte styrs av vad enskilda personer anser utan att det 

ska finnas tydliga ramar och riktlinjer som gör att alla handlar likadant. Makro-systemet innehåller 

samhällets normer och regler som indirekt är det yttersta skyddet för barn som riskerar att fara illa 

(SOU 2001:72, s. 11-12). En intervjuad pedagog förklarar att hon ofta får komma på egna lösningar 

under anmälningsprocessen, då rutinerna brister. Ett exempel var när ett barn skulle bli 

omhändertaget och hon hade fått reda på vilken dag det skulle ske men inte när. Då tog hon själv 

initiativet att fråga kuratorn om det var ok att barnet satt inne på hennes rum och arbetade så att 

socialtjänsten inte skulle behöva komma in i klassrummet. Men hon beskriver att det inte funnits 

tydliga rutiner för detta när hon frågade hur hon skulle gå tillväga.  

     Samtliga pedagoger samt kuratorn har beskrivit fall som blivit liggande upp till 1,5 år innan 

någon anmälan gjordes och alla anser att detta är för lång tid och oacceptabelt. I dessa fall har 

pedagogerna eller kuratorn i fråga inte vetat om fallet förrän efter så lång tid, då de tog tag i saken 

direkt.  

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten 

De båda lärarna utrycker en hopplöshet när det gäller samverkan mellan skolan och socialtjänsten 

och menar att det inte leder någonstans när man anmäler ett barn som man misstänker far illa. 

Läraren Ann beskriver att hon tror att det finns en misstro från skolan gentemot socialtjänsten, att 

det inte händer så mycket när man väl gör en anmälan och att det kanske är det som gör att rektorer 

säger nej till att anmäla. Pedagogerna beskriver att detta i sin tur påverkar deras roll som lärare och 



 

42 
 

vad de har för ansvar. I dessa fall blir det läraren själv som måste ta tag i anmälan på egen hand och 

därmed också kontakten med föräldrarna.  

     Lärarna lyfter att pedagoger inte får någon återkoppling alls från socialtjänsten under en 

anmälningsprocess, vilket de båda menar försvårar arbetet med barnet i klassrummet. De båda 

anser att det vore önskvärt med åtminstone lite återkoppling för att underlätta arbetet och även 

barnets situation. Pedagogen Birgitta berättar om ett specifikt fall där hon inte fick någon 

återkoppling från socialtjänsten, vilket försvårade arbetet med barnet när hen kom tillbaka till 

klassen. Här beskriver Birgitta en frustration då man inte vet vad som hänt under tiden eller var 

barnet bor nu någonstans. Hade läraren fått veta något om situationen hade hon kanske kunnat 

underlätta situationen för barnet och kanske kunnat förhindra att olämpliga frågor ställts till barnet. 

Läraren Birgitta menar att det måste vara en bättre samverkan mellan socialtjänst och lärare, för 

barnets bästa. Båda lärarna förklarar att det finns ett nummer de kan ringa för att få stöd och råd 

från socialtjänsten, men de påpekar att det är svårt att ta tag i det och att de hellre önskat ett möte 

där de kunde ställa sina frågor och funderingar.  

     För att socialtjänsten ska kunna ta till åtgärder måste en anmälan ske så att ärendet kommer upp 

till ytan (Östberg, 2010, s. 18). Här ska sedan sorteringsarbetet ske som innebär för socialtjänsten 

att de ska hantera anmälningar, kontrollera, sortera, kategorisera samt bevilja insatser till de som 

uppfyller rådande kriterier. Socialtjänsten arbetar utifrån rådande lagstiftning och interna regler, 

vilket innebär att de har hårda ramar att gå efter. Vid varje nytt steg i sorteringsarbetet riskerar 

klienterna att sorteras bort (Östberg, 2010, s. 187).  

     Kuratorn beskriver att pedagoger ofta inte vill stå med på anmälan men att detta då kan försvåra 

arbetet för socialtjänsten då de vill ha så mycket information som möjligt från pedagogen som 

upptäckte signalerna på barnet. Om en utredning startar meddelas kuratorn av socialtjänsten, som 

i sin tur meddelar läraren. Dock får kuratorn ingen återkoppling om ingen utredning startar eller 

om insatser nekas från familj eller anhöriga. Då kan utredningen läggas ner utan att skolan får 

någon vetskap om detta.  

     Kuratorn uttrycker att det finns en missuppfattning vad gäller användningen av rådande 

sekretess hos de som arbetar på socialtjänsten. Kuratorn menar att det är viktigt att komma ihåg 

att vi arbetar alla mot samma mål, barnets bästa, och förklarar att det nog kan vara svårt att som 

pedagog anmäla och sedan inte få något gehör alls då svaren från socialtjänsten ofta kan vara väldigt 

diffusa. Detta i sin tur skapar en otrygghet för både kuratorer och pedagoger i väntan på att något 

ska hända. Båda pedagogerna beskriver en frustration kring att man inte får veta om en anmälan 

läggs ner eller om en utredning avslutas. Detta menar de, minskar chansen till att man anmäler 

nästa gång då man känner att man gör mycket arbete utan resultat. Inom det organisationsteoretiska 

perspektivet beskriver Östberg (2010) den s.k. trattforskningen som behandlar socialarbetarens 

handlingsutrymme. Här kan den kopplas till pedagogens handlingsutrymme då ett sorteringsarbete 

påbörjas redan inom skolan.  
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     Alla de intervjuade förutom rektorn önskar att de fick mer återkoppling från socialtjänsten 

under en anmälningsprocess. Detta menar de skulle göra att man känner sig tryggare och mer 

förberedd vilket i sin tur gör att man kan förhålla sig till barnet på ett mer professionellt och tryggt 

sätt. Rektorn däremot förklarar att socialtjänsten inte har någon skyldighet gentemot skolan att 

berätta vad de gör och att man måste förstå det som pedagog. Hon menar att man inte alltid 

behöver veta allt, att man inte mår bra av det. Flera av de intervjuade beskriver en misstro och en 

rädsla gentemot socialtjänsten, att man inte blir betrodd eller att fallet sorteras bort och att arbetet 

man gjort innan då varit förgäves, vilket leder till att man drar sig nästa gång. Ur makro-systemet 

(SOU 2001:72, s. 11-12) sett har socialtjänsten en avgörande roll för barnets hälsa, då detta arbete 

styrs av normer och regler som sorterar bort eller beviljar hjälpinsatser för dessa barn och familjer 

i behov av stöd.  

Svårigheter vid en anmälan 

Samtliga intervjuade beskriver att kontakten med föräldrar är en svårighet vid anmälan. De menar 

att en försämrad relation till föräldrarna kan förvärra situationen för barnet. Läraren Birgitta 

beskriver att det dels är svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem, men även att det är svårt då 

man riskerar att tappa föräldrarnas förtroende. Alla de intervjuade är dock eniga om att detta inte 

är något som ska hindra en anmälan. Rektorsstödet Annika beskriver att hon ibland är rädd att 

förlora förtroendet från föräldrarna men tillägger även att man måste ha barnperspektivet med sig. 

Hon menar att man måste tänka på att man gör en anmälan för barnet och inte mot familjen.  

     Kuratorn Sofia förklarar att rådande sekretess ibland påverkar hennes arbete negativt och då 

främst samarbetet med socialtjänsten. Här förklarar hon att skolan får veta att en utredning har 

startat, men sedan får man inte veta något mer. Detta menar hon kan vara frustrerande. Hon 

beskriver även att rådande sekretess ibland används på ett felaktigt sätt då en person som arbetar 

på socialtjänsten som inte känner sig trygg i sin roll kan ge korta och diffusa svar för att vara rädd 

för att avslöja något. Sofia menar att om man är tryggare i sin roll kan man utan att avslöja något 

vara mer tillmötesgående och skapa en större trygghet för den som anmält. Detta kan ses utifrån 

Hindberg (2011, s. 128) och Svensson (2013, s. 24) som beskriver att en anledning till att personalen 

drar sig från att anmälan kan vara den täta kontakten mellan personal och föräldrar. Detta kan 

utgöra ett hinder för personalen då lojaliteten mot föräldrar tar över. 
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Diskussion 

Samverkan och återkoppling  

Med utgångspunkt från frågeställningen ”hur ser samverkan ut under anmälningsprocessen mellan 

förskola/skola och socialtjänsten?”, kan vi utläsa att samtliga känner ett missnöje gällande 

återkoppling från socialtjänsten under en anmälningsprocess. Pedagogerna i bägge 

organisationerna ansåg att detta påverkar deras arbete negativt då arbetet med att stödja och skapa 

en trygg miljö för barnet försvåras. Denna problematik kan ses ur två perspektiv. Dels har 

socialnämnden enligt 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldighet att samarbeta med andra 

samhällsorgan när det handlar om barn som far illa. Detta samarbete kan med hjälp av den 

insamlade empirin ses som en envägskommunikation då förskola och skola samarbetar med 

socialtjänsten.  Däremot framgår det att ytterst lite samarbete från socialtjänsten sker tillbaka. En 

orsak till det bristande samarbetet kan vara att socialtjänsten lyder under offentlighet och- 

sekretesslagen. En konsekvens blir då att skolan hamnar mitt emellan dessa två lagar eftersom 

återkoppling då inte kan ske.  

     Empirin visar även att bristen på återkoppling gjorde att pedagogerna drog sig från att anmäla, 

vilket kan förvärra situationen för barnet enligt Bengtsson och Svensson (2011, s. 95). Pedagogerna 

lyfte även fram att det kan vara frustrerande att inte få veta när en utredning läggs ner och därmed 

inte få någon bekräftelse på att de tagit rätt beslut. Detta leder till en osäkerhet som gör att man 

nästa gång känner att man behöver samla på sig mer bevis för att vara säker på att en utredning 

inleds. Här kan organisationsteoretiska perspektivet diskuteras då det ses som ett sorteringsarbete. 

Likt socialtjänstens sorteringsarbete har det framkommit utifrån vår empiri att detta 

sorteringsarbete påbörjas redan i förskola och skola. När en pedagog misstänker att ett barn far illa 

avgör denne vid ett informellt tillsammans med andra kollegor om detta ska tas vidare eller inte. 

Här påbörjas en sortering där pedagogerna i samråd med skolledningen kontrollerar, kategoriserar 

och senare beviljar eller avslår om fallet ska tas vidare till socialtjänsten. Detta innebär att den 

trattforskning, inom det organisationsteoretiska perspektivet, som Östberg (2010, s. 18) beskriver 

kan byggas på med ytterligare en del där det istället är förskolan och skolan har ansvaret, istället för 

socialtjänsten. Trattforskningen visar sorteringsarbetet hos socialtjänsten som olika steg från att en 

anmälan upprättas till att eventuella insatser sätt in. Innan dessa steg kan vi lägga in ytterligare tre 

steg från skolans sida, dvs. att först får en pedagog misstankar om att ett barn far illa. Detta 

diskuteras sedan med kollegor och i vissa fall föräldrarna. Slutligen diskuteras detta i ett mer 

formellt samtal med förskolechef/rektor/kurator som då beslutar om detta ska anmälas till 

socialtjänsten. Detta medför att förskola och skola tar på sig socialtjänstens arbete som utredare. 

Vidare innebär detta som Bengtsson och Svensson (2011, s. 89-90,100) beskriver att socialtjänsten 

inte kan tillsätta åtgärder så länge de inte blir informerade, vilket är en förutsättning för att de skall 

kunna agera. Läraren Birgitta beskriver att rutinerna tidigare inte varit så bra då de inte fick anmäla 

pga. att det inte såg bra ut för skolan.  
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Barnomsorgen har enligt socialtjänstlagen kap. 14 § 1 skyldighet att ”genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. 

Utifrån den insamlade empirin samt trattforskningen framgår det tydligt att detta inte följs. Detta kan 

kopplas till pedagogerna som förklarar i intervjuerna att anmälan inte alltid upprättas pga. osäkerhet 

eller brist på bevis. Samtidigt hävdar rektorsstöd och förskolechef att anmälan alltid upprättas. 

Dock framgår det i resultatet att dessa misstankar inte alltid når förskolechef eller rektorsstöd. 

Detta bekräftar även Killén (2007, s. 72-73) som menar att det är viktigt för pedagoger att ha bevis 

för att känna en säkerhet innan de tar sina misstankar vidare till förskolechef eller rektor. Vidare 

förklarar han att pedagoger inte litar på sin professionalitet och den dokumentation de faktiskt har.   

Föräldrarnas reaktioner vid en anmälan 

Den insamlade empirin visar olika resultat mellan förskola och skola gällande föräldrakontakt. 

Pedagogerna i skolan beskrev båda en svårighet kring föräldrakontakten vid anmälan. De förklarade 

att de som dagligen möter eleven och elevens föräldrar upplever en frustration när de tvingas göra 

en anmälan på egen hand. Pedagoger och kurator beskriver i intervjuerna att det tidigare funnits en 

tradition på skolan om att inte anmäla då den tidigare rektorn uttryckt att detta inte ser bra ut för 

skolan. Detta ledde i sin tur till att pedagogerna själva fick anmäla, då de ville stå fast vid 

anmälningsplikten.  

Enligt läraren Birgitta hade detta lett till att hon flera gånger blivit hotad av föräldrar. Detta är 

en betydande skillnad från förskolan då de intervjuade berättat att det är bestämt att det alltid är 

förskolechefen som ansvarar för en anmälan. Detta är positivt enligt förskollärarna då de inte 

behöver stå till svars inför upprörda föräldrar eftersom de istället kontaktar förskolechefen. Detta 

kan kopplas till Hindberg (1997, s. 79) som skriver att lärarna är rädda att tappa föräldrars 

förtroende om en anmälan upprättas, vilket de intervjuade lärarna bekräftar. Genom att jämföra 

dessa resultat kan slutsatsen dras att lärarens situation skulle förbättras om rektorn på skolan hade 
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tagit ansvar för anmälan likt förskolechefen. Enligt Bronfenbrenners ekologiska förklaringsmodell 

(SOU 2001:72, s. 11-12) kan rektorn ses som en del i exosystem medan läraren är en del i barnets 

meso-system. Personer i meso-systemet ligger barnet närmast efter mikro-systemet och dessa 

relationer är därför viktiga att bibehålla. Då de intervjuade lärarna beskrev att de var tvungna att 

anmäla riskeras denna relation med både föräldrar och barn att försämras. Detta leder till att den 

skyddsfaktor som skolan bör vara för barnet förminskas. 

Kunskap 

Utifrån den insamlade empirin framgår det tydligt att det råder kunskapsbrist om hur pedagogerna 

ska tolka misstankar om att ett barn far illa. Studien visar att pedagogerna saknar kunskap vilket 

gör att arbetet försvåras.  Detta styrker Överlien (2012, s. 134) som menar att om läraren inte får 

kunskap om barn och sociala frågor som t.ex. våld och bristande omsorg känner denne inte 

tryggheten att kunna handla, vilket leder till att den som har störst möjlighet att förändra barnets 

liv istället sviker. När läraren inte känner tryggheten att våga agera kan detta leda enligt Bengtsson 

och Svensson (2011, s. 95) till att situationen förvärras för barnet. Detta kan kopplas till 

frågeställningen ”vad är förskollärarens respektive lärarens roll under anmälningsprocessen?” då de 

framkommer att en stor del av lärarens roll är att upptäcka barn som far illa. Utan kunskaper inom 

området försvåras detta arbete. Därför är det viktigt enligt Överlien (2012, s. 134) att redan under 

lärarutbildningen ta upp och diskutera detta ämne så att studenterna får de förkunskaper som de 

behöver. De intervjuade pedagogerna uttryckte alla att de aldrig under sin verksamma tid inom 

barnomsorgen fått någon fortbildning eller kompetensutveckling inom området, vilket kan tolkas 

som oroväckande med hänvisning till det som Överlien (2012, s. 134) uttrycker ovan. Rektor och 

förskolechef menade att de hade erfarenhet och kunskap vilket gjorde att de kände sig säkra vid en 

anmälan. Under intervjuerna framgick det att de kontinuerligt mötte andra instanser för att 

diskutera ämnet. En uppfattning är att denna stora skillnad pekar på att kompetensutveckling leder 

till trygghet vid anmälan om att ett barn misstänks fara illa. Genom att även låta pedagogerna få ta 

del av kontinuerlig kompetensutveckling kan det tänkas att färre barn som misstänks far illa, 

sorteras bort av pedagogerna innan fallet når socialtjänsten. Detta skulle göra att fler fall når 

socialtjänsten, vilket kan kopplas till Östbergs trattforskning (2010, s.18).  

En ond cirkel 

Få anmälningar görs från barnomsorgen till socialtjänsten samt att från misstanke till anmälan tar 

det för lång tid (Bengtsson och Svensson, 2011, s. 89). En av frågeställningarna var ”hur ser 

rutinerna ut i förskola och skola från det att en misstanke uppstår till att eventuella åtgärder vidtas? 

I studien framkom det att de är bristfälliga i både förskolan och skolan. Bristande rutiner på förskola 

och skola kan leda till att det tar lång tid från en misstanke till att en anmälan upprättas hos 

socialtjänsten (Brodin, 2008, s. 171-172). Detta kan styrkas från förskolläraren Saras resonemang 
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om att personalen inte anmäler om de inte har tillräckligt mycket på fötterna, d.v.s. bevis. En aspekt 

kan enligt Överlien (2012, s. 134) vara att de intervjuade lärarna anser att de har kunskapsbrist inom 

området. Kunskapsbristen kan vara att de är osäkra på vad som är ett barn som far illa.  

     Om en anmälan kommer in till socialtjänsten finns risk att fallet sorteras bort som 

trattforskningen tidigare har visat (Östberg, 2010,s. 18). Men om en anmälan inte når socialtjänsten 

finns det inte ens möjlighet till att åtgärder beviljas (Bengtsson och Svensson, s. 100). När förskola 

och skola anmäler får de ytterst lite återkoppling från socialtjänsten (SOU 2009:400).  

Återkopplingen är viktig för pedagogerna då de känner sig osäkra på hur de ska bemöta ett barn 

som misstänks fara illa. Återkopplingen är även betydelsefull då den bekräftar att lärarna gjorde rätt 

som anmälde till socialtjänsten. Detta bekräftar specialpedagog Berit som menar att det inte spelar 

någon roll om förskolan har tydliga rutiner om personalen ändå är för osäkra för att anmäla. Denna 

aspekt uppmärksammades även av förskolechefen som berättade att återkoppling är viktig för att 

personalen ska kunna bemöta barnen på rätt sätt. Även läraren Birgitta bekräftar att arbetet i 

klassrummet försvåras utan återkoppling från socialtjänsten eftersom de då inte fått någon 

information om barnet är i behov av något särskilt stöd. Detta kan då återkopplas till bristande 

rutiner eftersom osäkerhet leder till att lärarna inte vet hur de ska gå tillväga, vilket blir en ond 

cirkel.  

Barn som far illa 

Utifrån den insamlade empirin framkom det att begreppet barn som far illa är diffust och svårt att 

definiera. Några definitioner är försummelse, vanvård och misshandel. Detta kan upptäckas genom 

olika signaler som t.ex. att barnet har smutsiga kläder eller oförklarliga blåmärken. Hur pedagogen 

handlar beror på vilka av dessa signaler som upptäcks, enligt den insamlade empirin. En aspekt av 

detta kan vara att dessa signaler är mer eller mindre allvarliga. Ser en pedagog att ett barn har 

oförklarliga blåmärken upprepade gånger kan det tänkas att en anmälan upprättas till socialtjänsten. 

Däremot om ett barn har smutsiga kläder eller är ovårdat kan åtgärden endast bli ett föräldrasamtal. 

Det kan diskuteras huruvida dessa signaler kan jämföras på detta sätt, samt om det är upp till 

pedagogerna att avgöra vad som är tillräckligt allvarligt för en anmälan. Enligt Brodin (2008, s. 175) 

är psykisk misshandel b.la. kränkningar och försummelse. Även flera av de intervjuade i skolan 

lyfter psykisk misshandel, då främst försummelse. Denna typ av misshandel menar de är minst lika 

skadlig för ett barn som den av fysisk form. 
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Konklusion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka rutiner och perspektiv på anmälningsprocessen i 

förskola och skola i samband med barn som far illa i hemmet. Utifrån studiens resultat och analys 

kan vi utläsa att det råder brist på återkoppling från socialtjänsten vid en anmälan från förskola och 

skola. Vi har kommit fram till att detta är något som de intervjuade önskar för att kunna bemöta 

barnet på bästa sätt då förskolan och skolan enligt Bronfenbrenner (Lagerberg, 2001:72; Svensson, 

2013) är en viktig skyddsfaktor för barnet, men även för att känna trygghet vid anmälan. En slutsats 

vi kan dra är att om pedagogerna inte känner sig trygga vågar de heller inte agera, dvs. anmäla. 

Denna anmälningsprocess har vi valt att se utifrån det organisationsteoretiska perspektivet 

(Östberg, 2010) där socialtjänstens sorteringsarbete beskrivs med hjälp av trattforskningen. Med vårt 

insamlade material har vi upptäckt att detta sorteringsarbete börjar redan i förskolan och skolan. 

Eftersom detta inte är lärarens uppgift anser vi att om läraren skulle vara mer delaktig i 

anmälningsprocessen genom mer återkoppling från socialtjänsten skulle läraren våga anmäla 

tidigare. Detta eftersom läraren då kan få information om att de agerat rätt och att barnet då har 

beviljats eventuella insatser. Detta var något som framkom i vår studie att lärarna kände osäkerhet 

inför.  

   En viktig aspekt vi kom fram till var att det finns fördelar med att det inte är förskollärarna 

eller lärarna som ansvarar för anmälan. Studien har visat att verksamma inom förskola och skola 

alltid har anmälningsplikt vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Men flera av de intervjuade 

ansåg att en pedagog som dagligen möter barn och föräldrar inte ska behöva ta det ansvaret i första 

hand. Fördelarna ansågs vara att bevara en god relation med föräldrarna samt att det gav 

pedagogerna en trygghet då flera av de intervjuade beskrev att de tidigare blivit hotade av anhöriga.  

    Av den insamlade empirin framgår att den undersökta skolan och förskolan saknar rutiner 

vid misstanke om att ett barn far illa. Vi anser att det borde utarbetas gemensamma rutiner för hur 

personal på förskola och skola ska gå tillväga när de misstänker att ett barn far illa. Detta eftersom 

det idag påvisas en stor problematik kring detta område. Med gemensamma ramar och riktlinjer 

skulle anmälningsprocessen underlättas för skolor och förskolor då personalen inte själva skulle 

behöva ta detta ansvar.  

     Enligt anmälningsplikten ska man som verksam inom förskola och skola anmäla vid minsta 

misstanke om att ett barn far illa. En intressant företeelse vi kom fram till var att det finns en 

problematik kring detta, då lärarna och förskollärarna var osäkra på vad som egentligen är en 

misstanke. Samtliga pedagoger uttrycker att man inte vet var gränsen för anmälan går. Utifrån det 

kan vi dra slutsatsen att mer kunskap behövs och att det i skola och förskola bör finnas möjlighet 

till obligatorisk fortbildning eller kompetensutveckling inom detta område. 

       Utifrån det empiriskt insamlade materialet kan vi utläsa att psykisk misshandel anses vara 

lika skadligt för ett barn som fysisk misshandel. Detta menar flera av de intervjuade som betonar 

att försummelse är en allvarlig form av misshandel. Enligt studien framgår det att pedagoger 

handlar olika beroende på vilka signaler de upptäcker. Här talar de främst om försummelse som 
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inte syns, till skillnad från ett blåmärke. Enligt flera av pedagogerna tar det längre tid att upptäcka 

om ett barn är utsatt för psykisk misshandel och därmed vidtas inte samma åtgärder som när ett 

barn är utsatt för fysisk misshandel. Kuratorn beskriver att när hon får information om att ett brott 

mot ett barn begåtts, såsom sexuella övergrepp eller våld, görs en anmälan direkt utan att hon själv 

utreder saken. Här finns en uttalad problematik kring skillnaden mellan psykisk och fysisk 

misshandel. Vad som anses vara brottsligt bedöms av pedagogen då det är de som oftast upptäcker 

signalerna. Dock kan det tänkas att psykisk misshandel som inte har tydliga bevis blir svårare att 

anmäla och ses kanske därför som mindre allvarliga. Här är det viktigt att ha en tät föräldrakontakt 

för att lättare upptäcka denna typ av misshandel. Detta anser vi vara lättare i förskolan då 

pedagogerna möter föräldrarna dagligen, medan det i skolan sker mer sällan.  Detta bekräftar Schols 

(2013, s. 1) som menar att det är enklare i förskola att upptäcka barn som far illa, då personalen 

kan studera föräldrarelationerna dagligen.  

Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att i en större studie göra en jämförelse 

mellan nyexaminerade förskollärare/lärare och förskollärare/lärare som varit verksamma under 

flera år. En annan studie som skulle kunna göras är en jämförelse på skolor/förskolor i olika 

kommuner angående hur de ser på kunskaper samt rutiner kring anmälningsprocessen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för pedagog 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

 Kan du berätta lite om skolan och området skolan ligger i? 

 Har du gått några kurser/utbildningar ang. anmälningsprocessen? 

Rutiner 

 Hur avgör ni vad som definierar ”barn som far illa”? 

 Kan du beskriva hur processen ser ut från en misstanke om att ett barn far illa, till att 

en anmälan upprättas? Vilka parter har vilka uppgifter? Vad är din uppgift? 

 Hur ser samverkan mellan dig och pedagoger på förskolan/skolan ut under en 

anmälningsprocess? 

 Vad har du för uppgift/roll som pedagog när en anmälan är gjord? 

 Har du någon rätt till stöd på skolan när en anmälan gjorts? 

 Finns det någon handlingsplan? 

Egna erfarenheter 

 Har du haft misstankar om att ett barn farit illa? 

 Vill du berätta lite om det? 

 Vad var det för misstankar? 

 Gjordes en anmälan? Varför/varför inte? 

 Hur lång tid tog det från misstanke till anmälan? 

 Hade du som pedagog kunnat agera annorlunda? 

 Processen från misstanke till anmälan 

 Om du skulle beskriva stegvis hur en anmälningsprocess går till, hur skulle du beskriva 

den? 

 Hur upplever du denna process? 

 Hur hanterar man att ett barn far illa på förskolan/skolan? Hur gör man? 

 Vad har du för uppgift/roll under innan/under/efter en anmälan? vad har du för 

tankar om detta? 

 Vad finns det för svårigheter i anmälningsprocessen? Hur resonerar man? 

 Finns det en handlingsplan på förskolan/skolan som beskriver hur ni ska göra vid 

misstanke? 

Återkoppling 

 Vad ges för återkoppling till dig från socialtjänsten? 

 Vad har återkopplingen från socialtjänsten för funktion för dig i din lärarroll? 

 Vad har återkopplingen från socialtjänsten för funktion för barnet? 

 Hur anser du att återkopplingen fungerar? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Kurator/specialpedagog 

Uppvärmningsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 Hur länge har du arbetat som kurator/specialpedagog? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Finns det möjlighet att gå kurser/utbildningar ang. anmälningsprocessen? 

 Anser du att du har tillräckliga kunskaper?  

Rutiner 

 Hur avgör ni vad som definierar ”barn som far illa”? 

 Kan du beskriva hur processen ser ut från en misstanke om att ett barn far illa, till att 

en anmälan upprättas? Vilka parter har vilka uppgifter? Vad är din uppgift? 

 Hur ser samverkan mellan dig och pedagoger på förskolan/skolan ut under en 

anmälningsprocess? 

 Hur påverkas ditt arbete av rådande sekretess i samarbetet med pedagogerna? 

 Vad har du för uppgift/roll som specialpedagog/kurator när en anmälan är gjord? 

 Har du någon skyldighet/ansvar att stötta pedagog och elev/barn när en anmälan 

gjorts? 

 Om ja, hur stöttar du pedagogen och eleven/barnet? 

 Finns det någon handlingsplan? 

Egna erfarenheter 

 Har du haft misstankar/fått kännedom om att ett barn farit illa? 

 Kan du berätta om ett fall ni haft? 

 Vad var det för misstankar/Hur fick du kännedom om detta? 

 Gjordes en anmälan? Varför/varför inte? 

 Hur lång tid tog det från misstanke till anmälan? 

 Skulle du agerat annorlunda nu när du vet i efterhand vad som hänt? 

 Känns någonting svårt/jobbigt kring anmälningsprocessen? 

Återkoppling 

 Hur ser kontakten ut med socialtjänsten från början? 

 Får du någon återkoppling till dig från socialtjänsten? 

 Om ja, vad har återkopplingen från socialtjänsten för funktion för dig i din roll som 

specialpedagog/kurator?  

 Hur anser du att den fungerar?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide för förskolechef/rektor 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

 Kan du berätta lite om skolan och området skolan ligger i?  

 Anser du att du har tillräckliga kunskaper?  

 Skulle du vilja ha ytterligare utbildning inom något område? 

Rutiner 

 Hur avgör ni vad som definierar ”barn som far illa”? 

 Har du varit med om att en lärare berättat för dig om misstankar om att ett barn farit 

illa? 

Egna erfarenheter 

 Har du haft misstankar/fått kännedom om att ett barn farit illa? 

 Kan du berätta om ett fall ni haft? 

 Vad var det för misstankar/Hur fick du kännedom om detta? 

 Gjordes en anmälan? Varför/varför inte? 

 Hur lång tid tog det från misstanke till anmälan? 

 Skulle du agerat annorlunda nu när du vet i efterhand vad som hänt? 

 Processen från misstanke till anmälan 

 Vems skyldighet är det att anmäla om misstanke uppstår? 

 Kan du beskriva hur processen ser ut från en misstanke om att ett barn far illa, till att 

en anmälan upprättas? 

 Känns någonting svårt/jobbigt?  

 Vad har du för uppgift/roll under anmälningsprocessen? 

Lärarrollen 

 Vad är din uppgift under anmälningsprocessen? 

 Vad anser du är lärarens uppgift under en anmälningsprocess? 

 Hur ser ditt samarbete med pedagoger ut efter det att en anmälan gjorts? 

 Har ni några rutiner för att ge ett barn stöd efter att anmälan gjorts?  

 Anser du att pedagogen får det stöd den behöver av ledningen för att i sin tur kunna 

ge barnet/eleven stöd under processen? Om nej, varför inte? På vilket sätt skulle detta 

kunna förbättras? 

 Hur ser samverkan med föräldrar ut under en anmälningsprocess? 

Återkoppling 

 Hur anser du att samarbetet mellan socialtjänst och skola/förskola fungerar? 

 Vad ges för återkoppling till dig från socialtjänsten? 

 Vad har återkopplingen från socialtjänsten för funktion för dig i din roll som rektor? 

 Vad har återkopplingen från socialtjänsten för funktion för barnet? 


