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1. Inledning 
Vuxna måste våga fråga 

och orka lyssna 
Tro på barnet 
och åtgärda. 

(Eriksson, 1996, s. 149) 
 
 
En undersökning genomförd i länet visar att drygt en tredjedel av flickorna och en fjärdedel 
av pojkarna säger sig ha blivit utsatta för fysisk misshandel. Det handlar om upprepad 
misshandel i sex procent av fallen (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2005). 
Enligt Barnens rätt i samhället (BRIS) ökade barnkontakterna som handlade om fysisk eller 
psykisk misshandel och sexuella övergrepp med 40 procent från 2005 till 2006. Det påpekas 
dock att stora ökningar förekommer från år till år och att kontakterna inte har ökat under ett 
längre perspektiv. Alla år har det dock visat sig att hemmet är den vanligaste brottsplatsen och 
att övergreppen oftast begås av en förälder. Detta syntes mycket tydligt under 2006 (Sandelin 
2007). 
 
Vi befarar att vi som lärare någon gång kommer att stöta på elever som på något sätt har det 
besvärligt hemma. När vi varit ute på praktik under vår utbildning har vi träffat på barn som 
på olika sätt inte mått bra. Det är svårt att under den korta tiden på praktiken få en inblick i 
vad som är fel, men vi kan misstänka att allt inte är som det ska hemma och vid några 
tillfällen har man även fått detta bekräftat av läraren. Kanske är bristande omsorg i hemmet 
vanligare än man tror, men att det inte kommer till skolans kännedom eftersom det är svårt att 
tyda barns signaler och alla barn reagerar på olika sätt. Vi kommer att använda begreppen 
utsatta barn och barn som utsätts för bristande omsorg. Med detta menar vi barn som far illa 
på något sätt. Vi kommer att fokusera på fysiska, psykiska och sexuella övergrepp samt 
vanvård. I FN´s konvention om barns rättigheter (www.rb.se) står bland annat att alla barn har 
rätt till fritid, lek och vila, att alla barn har rätt att överleva och att få utvecklas, att alla barn 
har lika värde och samma rättigheter, att inga barn får diskrimineras samt att barnets bästa 
alltid ska sättas först. Skandinavisk forskning visar enligt Killén (1991) att utsatta barn inte 
alltid får den hjälp som de behöver. Många barn växer upp under svåra förhållanden. Den 
omsorg barnet får under de första åren i sitt liv påverkar vilken anknytning de utvecklar till 
föräldrarna och tilliten till andra. Om omsorgen inte är tillräcklig blir tilliten lidande 
(Crittenden 1985a i Killén, 1991).  
 
I Socialtjänstlagen (14 kap. 1§ SoL, www.notisum.se) anges att alla som arbetar med barn 
måste anmäla till socialnämnden om de misstänker att ett barn utsätts för bristande omsorg. 
Tidigare under vår utbildning har vi studerat Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994a). Där 
finner vi inget som direkt handlar om barn som utsätts för bristande omsorg i hemmet. Det 
står dock att samarbete med hemmet är viktigt och att läraren ska känna till elevens sociala 
situation. I Lpo 94 nämns också att läraren ska ge stöd till elever som har svårigheter. 
Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1994b) anger att skolan är skyldig att samarbeta med 
andra organisationer när ett barn far illa eller är i farozonen.  
 
Det är angeläget för oss som blivande lärare att veta hur skolan som organisation handskas 
med elever som far illa och hur läraren möter den utsatta eleven i klassrummet. Vi behöver ha 
kunskap om vilka skyldigheter och även rättigheter vi har i vår kommande roll som lärare. 
Mest intresserade är vi av hur lärare kan hjälpa utsatta elever för att vara förberedda inför de 
problem som kan uppstå i vårt framtida yrkesliv. Eftersom vi utbildar oss till lärare för de 
yngre åldrarna väljer vi att inrikta studien på arbetet med dessa, från grundskolans år 1 till 6. 
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka konsekvenser bristande omsorg i hemmet kan ge för 
de utsatta eleverna i deras skolarbete. Avsikten är att undersöka skolan som organisation och 
lärarens arbetssätt. Det gäller lärarnas kompetens och skolans handlingsplaner för elever som 
far illa. Studien gäller de olika problem som kan uppstå när det förekommer bristande omsorg 
i hemmet, hur det påverkar eleverna och på vilket sätt skolan arbetar med hjälp och stöd i 
skolsituationen för elever som behöver det. Studien avser att undersöka arbetet med de yngre 
åldrarna, från grundskolans år 1 till 6. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
1. Vilka strategier, i form av handlingsplaner, finns på skolorna när det gäller elever som 
utsätts för bristande omsorg i hemmet?  
2. Hur arbetar rektor, skolsköterska och specialpedagog för att stödja elever som utsätts för 
bristande omsorg i hemmet? 
3. Vilken erfarenhet och kunskap har lärare om hur bristande omsorg i hemmet påverkar den 
utsatta eleven och dess skolgång? 
4. Hur kan lärare se till att elever, med bristande omsorg i hemmet, får rätt stöd och hjälp i sitt 
skolarbete?  
 
1.3 Begreppsdefinitioner 

Bristande omsorg 
Bristande omsorg är enligt Killén (1991) ett svårdefinierat uttryck. Enligt Killén definierar 
Kempe (1979) bristande omsorg som att barnets vårdnadshavare förorsakar barnet fysisk eller 
psykisk skada eller vanvårdar barnet så att barnets fysiska och/ eller psykiska hälsa påverkas. 
I litteraturen skiljer man enligt Killén (1991) ofta mellan fyra olika typer av bristande omsorg: 
barn som utsätts för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp samt vanvård. Alla de 
problemområden som vi har valt att ta upp i denna uppsats går på ett eller annat sätt in under 
området som Killén (1991) beskriver som bristande omsorg. 
 

Kunskap 
När vi frågar om lärarnas erfarenhet och kunskap menar vi kunskap som de tillägnat sig 
genom sin utbildning och sitt arbete med utsatta elever. 
 
2. Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Bristande omsorg 
Bristande omsorg är ett svårdefinierat uttryck. Enligt Killén definierar Kempe (1979) 
bristande omsorg som att barnets vårdnadshavare förorsakar barnet fysisk eller psykisk skada 
eller vanvårdar barnet så att barnets fysiska och/ eller psykiska hälsa påverkas (Kempe (1979) 
i Killén, 1991). I litteraturen skiljer man ofta mellan fyra olika typer av bristande omsorg, 
barn som utsätts för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp samt vanvård (Killén, 1991). 
Redovisningen av bakgrundskunskaper och tidigare forskning kommer att göras med en sådan 
indelning. Där ingår barnmisshandel under rubriken fysiska övergrepp. Därefter behandlas 
skolans roll i arbetet med barn som utsätts för bristande omsorg.  Först något övergripande om 
bristande omsorg. 
 

Tecken på bristande omsorg och dess konsekvenser 
Enligt artikel 19 i barnkonventionen (www.rb.se) har barnet rätt att skyddas mot vanvård, 
fysiskt och psykiskt våld samt utnyttjande av vårdnadshavare. Enligt Killén (1991) får inte 
barn som inte ges tillräcklig omsorg i hemmet sina behov tillfredsställda, vilket skapar 
beroendeproblem. Dessa kan visa sig som öppet beroende, till exempel att barnet hela tiden 
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vill ha uppmärksamhet, ständigt söker fysisk kontakt eller drar sig undan andra barn för att 
spendera tid med de vuxna. Barnet kan också ha svårt för närhet och samspel med andra 
eftersom det inte har lärt sig ömsesidighet, utan lärt sig att vara avvisande. Det kan visa sig 
som ett försvarspräglat oberoende, att barnet blir överdrivet oberoende och drar sig tillbaka 
känslomässigt från vuxna. Anledningen till detta beteende är att barnet längtar efter trygga 
och bekräftande vuxna. Ångest och aggressioner är en försvarsmekanism som ofta 
förekommer. Barnet upplever ångest vid övergreppen och ångest för kommande övergrepp. 
Som försvar kan barnet bli aggressivt (Killén, 1991).  
 
Man kan tydligt se att ett barn är deprimerat genom att det uttrycks i dess lek, många barn 
som utsätts för bristande omsorg leker inte alls eller så upprepar de samma lek om och om 
igen. Föräldrarnas uppfattning om barnet har stor betydelse för hur barnets självbild och 
självkänsla utvecklas. Då bristande omsorg förekommer i hemmet får barnen ofta höra att de 
inte duger och att de är oönskade, vilket kan leda till att de utvecklar en dålig självbild och 
självkänsla. De barn som utsätts för övergrepp försöker förstå den situation som de befinner 
sig i och försöker tolka och förklara varför de är utsatta på ett sätt som får förövaren att 
framstå som en god person medan barnet tar på sig all skuld och ser sig själv som ansvarig. 
Barn har en stor förmåga att dölja och hemlighålla det som försiggår i hemmet, till exempel 
när föräldrarna missbrukar, barn vet vad vuxna inte vill höra. Barn som lever under svåra 
förutsättningar behöver inte ha det svårt i skolan, även om det ofta förkommer. Det kan vara 
så att skolan är en trygg miljö där de kan koncentrera sig och att de lyckas tack vare att de är 
starka individer (Killén, 1991). 
 
De värsta konsekvenserna befaras uppstå när ett barn utsätts för flera typer av bristande 
omsorg, till exempel försummelse, misshandel eller sexuella övergrepp. Efter en längre tid 
hindrar de barnets utveckling. Konsekvenserna kan även se olika ut beroende på när under 
barnets utveckling de inträffar (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2005). 
 
2.1.1 Fysiska övergrepp 
Det finns många olika definitioner i litteraturen. Några av de saker man inte är överens om är 
huruvida barnmisshandel ska omfatta fysiska övergrepp eller både fysiska och psykiska 
övergrepp. Seidel (1991) ifrågasätter också om det är misshandel när föräldrarna oavsiktligt 
vanvårdar barnet eller om det bara är misshandel när handlingen är avsiktlig. Killén (1991) 
använder begreppet barnmisshandel endast när det gäller allvarliga och straffbara övergrepp.  
 
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) ger ett förslag till definition av begreppet 
barnmisshandel. Barnmisshandel är enligt kommittén när en vuxen utsätter ett barn för olika 
slags övergrepp i form av fysiskt eller psykiskt våld, kränkningar, sexuella övergrepp eller 
genom försummelse struntar i barnets behov. Med barn avses alla under 18 år. Enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) innebär barnmisshandel alla sorters fysisk och/eller 
känslomässig misshandel, försummelse, sexuellt utnyttjande eller vårdslös behandling av 
kommersiellt eller annat utnyttjande som leder till eller kan leda till skada av barnets hälsa, 
utveckling, överlevnad eller värdighet och som orsakas av någon som har ansvar för barnet 
eller som barnet litar på. Barnmisshandel brukar delas in i fyra former: känslomässig 
misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och fysisk misshandel. 
 
Man kan enligt Hindberg (1997) dela upp fysisk misshandel i passiv och aktiv misshandel. 
När det gäller aktiv fysisk misshandel har barnet skadats avsiktligt medan barnet vid passiv 
misshandel har kommit till skada genom underlåtenhet. Passiv misshandel kan benämnas som 
vanvård eller försummelse. Killén (1991) använder namnet fysiska övergrepp men har samma 
uppdelning som Hindberg, hon använder däremot andra namn. Vanligen brukar man tala om 
barnmisshandel när det gäller fysiska övergrepp. 
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Tecken på fysiska övergrepp och konsekvenser av dessa 

Enligt Hindberg (1997) kan det vara svårt att se skillnad på fysisk och psykisk misshandel, 
som ofta förekommer tillsammans. Fysisk misshandel är också psykisk misshandel. Ibland 
kan man inte avgöra vilken sorts misshandel ett barn blir utsatt för. Ett barn kan få fysiska 
skador eller sjukdomar av psykisk misshandel och fysisk misshandel kan ge mycket allvarliga 
psykiska skador.  
 
Det vanligaste tecknet enligt Hindberg (2006) på att ett barn kan ha blivit misshandlat är 
blåmärken. Fahrman (1993) ger exempel på olika tecken som kan visa att ett barn blir 
misshandlat. Barnet kan vara otryggt, olyckligt, aggressivt utåtagerande, oroligt, undvika 
kroppskontakt, få problem med kompisar och verka deprimerat (Fahrman, 1993). En följd av 
tidig misshandel eller försummelse kan bli att hjärnans utveckling påverkas och att barnet 
som en följd av detta drabbas av koncentrations- och relationsstörningar. Detta har man 
tidigare ansett bero på psykiska faktorer. Det är svårt att urskilja de psykiska effekterna av 
fysisk misshandel eftersom det påverkar barnets känsla av trygghet, tillit och självkänsla. 
Barnets ålder, förövarens relation till barnet, typ av våld, hur länge misshandeln pågått och 
barnets personlighet påverkar vilka de psykiska skadorna blir. Även WHO (2002) tar upp 
dessa faktorer. Skuld och skamkänslor är vanliga hos barn som blivit utsatta för våld och 
övergrepp. Barnet tar på sig hela skulden och anser sig själv ha framkallat händelsen eller 
kunnat förhindra den. Om ett barn berättar vad som har hänt och inte blir trott kan känslan 
förstärkas. Många barn som har blivit misshandlade har inlärningssvårigheter eller är 
utvecklingsförsenade. Orsaken till detta kan vara att de utsatts för våld mot huvudet som har 
orsakat hjärnskador eller att hemmiljön inte är trygg. Barn som växer upp under svåra 
förhållanden och är normalbegåvade kan ändå ha inlärningssvårigheter, det är svårt att 
fokusera och koncentrera sig på skolarbetet i skolan om man är otrygg i hemmiljön och orolig 
(Hindberg, 2006). 
 
Olika former av barnmisshandel kan ge många skador på barnets hälsa. Fysiska skador som 
kan uppstå är bland annat hjärnskador, frakturer, blåmärken och skador på centrala 
nervsystemet. Psykologiska och beteendemässiga skador kan också vara hyperaktivitet, 
depression och ångest, ät- och sömnstörningar, lågt självförtroende, alkohol- och 
drogmissbruk, våldsamt beteende, psykosomatiska problem och självmordsbenägenhet 
(WHO, 2006). Misshandel kan påverka barnet både på kort och på lång sikt. Barnet kan få 
fysiska skador men även dess psykiska, kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling kan 
påverkas negativt (Hindberg, 2006). Enligt Fahrman (1993) är de skador som psykisk 
misshandel tillfogar barnet lika allvarliga som de skador som fysisk misshandel orsakar. De 
psykiska skadorna som uppkommer syns dock inte på utsidan och är därför mycket svårare att 
upptäcka. Vissa barn visar öppet att något är fel, medan andra håller tillbaka sina reaktioner 
och omgivningen får då svårt att upptäcka att något inte stämmer. Barnen kan känna skuld 
över att de inte kan få misshandeln att sluta, de kan också känna skam och rädsla för sitt liv. 
Även Sandelin (2007) nämner att utsatta barn kan känna skuld och skam men också rädsla för 
att inte bli trodda av omgivningen.  
 
Reaktioner på misshandeln kan uppkomma senare i livet, när en ny situation i livet uppstår 
eller när barnet känner sig tryggt. De utsatta barnen kan bli aggressiva, deprimerade, få 
psykosomatiska symtom eller bli oroliga. Det är vanligt att barnen får problem med kompisar 
och att de har svårt att koncentrera sig i skolan. De kan också få svårt att lita på andra. Det är 
dock svårt att veta om de symtom ett barn uppvisar beror på våld i hemmet eller någonting 
annat. Därför är det viktigt att prata med barnet. Våld i hemmet är ofta något privat och 
barnen lär sig att det är något man inte pratar om. Misshandeln kan påverka barnets sätt att se 
på andra människor och vilka värderingar det får (www.rb.se).  
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2.1.2 Psykiska övergrepp 
Enlig Killén (1991) kan psykiska övergrepp vara den mest svårdefinierade formen av 
bristande omsorg. Det är ett dagligt förhållningssätt hos vårdnadshavaren som är skadligt för 
eller hindrar utvecklingen av barnets självbild. Kommittén mot barnmisshandel (SOU 
2001:72) skriver att psykisk barnmisshandel är när ett barn under en lång tid utsätts för 
nedbrytande behandling, nedvärderande omdömen eller avsiktligt känslomässigt lidande av en 
vuxen person. Hån, förlöjligande, avvisande, orimliga krav och orimligt hårda bestraffningar 
är exempel på vad som kan vara psykisk barnmisshandel. Hindberg (1997) gör en uppdelning 
mellan aktivt och passivt psykiskt våld. Aktivt psykiskt våld kan vara olika sorters kränkande 
behandling, som till exempel att barnet ofta blir kritiserat, att barnet hotas med bestraffningar 
ifall det inte lyder, att barnet alltid får höra att det är i vägen med mera. Det behöver inte bara 
vara verbal misshandel utan barnet kan till exempel låsas in vid bestraffning. Situationer där 
föräldrar inte ger sitt barn kärlek och den stimulans de behöver därför att föräldrarna själva 
har problem kallas passivt psykiskt våld.  
 
När en vårdnadshavare inte kan förse barnet med en lämplig och stöttande uppväxtmiljö är 
detta enligt WHO (2002) känslomässiga övergrepp. Det innefattar handlingar som har en 
negativ effekt på barnets utveckling och känslomässiga hälsa. Det kan vara att barnet blir 
avvisat, hotat, skrämt, förlöjligat eller på något annat sätt utsätts för icke fysisk misshandel. 
Psykiska övergrepp är till exempel förolämpning, ignorering, isolation och så vidare. 
 

Tecken på psykiska övergrepp och konsekvenser av dessa 
Tecken på psykiska övergrepp och försummelse kan vara allmän utvecklingsförsening, dålig 
social respons och oförklarade blåmärken (Hindberg, 2006).”Psykisk misshandel är ett 
svårmätbart område där barnets blåmärken sitter i själen” (Sandelin, 2007 s. 15). Oavsett hur 
det definieras är det stora skillnader på vilka konsekvenserna blir beroende på barnets ålder 
och sammanhanget misshandeln förekommer i (WHO, 2002). Det är viktigt att som vuxen 
alltid lita på vad barnet säger. Ett exempel som nämns i BRIS-rapporten (Sandelin 2007) är att 
fysisk misshandel inte alltid behöver vara den värsta barnmisshandeln, utan att ständigt få 
höra kränkande ord, psykisk misshandel, kan vara värre. Konsekvenser av psykiska övergrepp 
kan vara att man har svårt att lita på människor, man känner sig inte ”säker”, saknar empati, 
och har ett socialt hål (WHO, 2002). Psykisk misshandel är den misshandelsform som får 
störst konsekvenser för vår totala utveckling. Kroppsliga skador läker medan de psykiska 
skadorna inte läker lika lätt. Om vårdnadshavarna hela tiden säger nedvärderande saker till 
barnet börjar barnet själv se sig som en dålig person. Barnet ser sig inte vara värd sympati 
från andra och släpper därför inte in andra människor nära. Barn som har utsatts för psykisk 
misshandel är ständigt på sin vakt och är misstänksamma i relationerna till andra och detta 
förhindrar ny inlärning (Seidel, 1991). Alla sorter av psykiskt våld har en negativ inverkan på 
barnets psykologiska hälsa och utveckling. Barn som utsätts för våld i familjen kan ändra 
humör och hamna i depression som kan sluta i sjukdom och död men även med 
alkoholproblem och drogproblem (WHO, 2002). 
 
2.1.3 Sexuella övergrepp 
Enligt WHO (2002) är det sexuella övergrepp när en vårdnadshavare utnyttjar ett barn för 
sexuell tillfredsställelse. Larsson-Swärd (2001) använder sig av definitioner på sexuella 
övergrepp från Glingvall- Priftakis (1989) som innebär att sexuella övergrepp kan innefatta 
allt från ord till sexuell handling. Ansvaret är alltid den vuxnes som utnyttjar barnet för egen 
sexuell vinning och andra behov utan att ta hänsyn till det trauma det innebär för barnet. 
Denna definition tar även Eriksson (1996) upp. Sexuella övergrepp kan vara tafsande och 
verbala angrepp men oftast förekommer sexuella övergrepp i grov form (Sandelin, 2007). 
Enligt artikel 34 i barnkonventionen (www.rb.se) har barnet rätt till skydd mot sexuella 
övergrepp av alla slag. Sexuella övergrepp begås ofta av familjemedlemmar eller annan 
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närstående person till familjen. Brottet begås ofta av människor som har förtroende hos 
barnet. Även Sandelin (2007) nämner att övergreppen ofta begås av en närstående. Många 
vuxna som tror sig veta att sexuella övergrepp förekommer vet inte vad de ska göra eller säga. 
 

Tecken på sexuella övergrepp och konsekvenser av dessa 
Exempel på fysiska och medicinska tecken är svårförklarliga blåmärken och svårigheter att 
sitta eller gå samt skador i underlivet. Psykosociala tecken är rädsla för kroppskontakt, att 
barnet går tillbaka i sin utveckling, utåtagerande och förlust av tillit till vuxna. Dessutom kan 
de drabbas av psykosomatiska symtom som huvudvärk, aptitlöshet och ont i magen (Larsson- 
Swärd, 2001). Uppförandeproblem är också ett symtom som kan finnas hos barn som utsatts 
för sexuella övergrepp. Det krävs att man är uppmärksam och känner till vilka 
beteendemässiga, fysiska och verbala tecken på övergrepp som oftast uppvisas för att man ska 
kunna upptäcka att ett barn har utsatts för sexuella övergrepp. Det kan finnas indirekta tecken 
i barnets beteende eller fysiska tecken, men många barn avslöjar spontant vad som hänt för en 
vårdnadshavare eller någon annan (WHO, 2002). Barn ger signaler på att någonting inte står 
rätt till och det är viktigt att vi vuxna uppmärksammar det (Kreyberg Normann, 1995). 
Fahrman (1993) påpekar att barn signalerar på olika sätt, gemensamt är att barnet alltid 
signalerar.  
 
Många barn säger ingenting för att de är rädda för vad som kommer att hända med deras 
familj. De är rädda, skäms och är oroliga för att de inte kommer att bli betrodda (WHO, 
2002). Genom att de hemlighåller det blir bördan tyngre (Killén, 1991). Hur barnen reagerar 
på sexuella övergrepp beror på deras ålder och när det sexuella utnyttjandet började (Larsson- 
Swärd, 2001). Barn som utsatts för övergrepp i barndomen kan få problem med hälsan och 
börja röka, få alkoholproblem och problem med maten och så vidare ( Jonzon & Lindblad, 
2006). I en annan undersökning nämns samma riskfaktorer som kan komma att uppstå när ett 
barn utsatts för någon form av övergrepp (Felitti et al., 1998). 
 
En del barn som försöker ge signaler till andra om att någonting är fel möts ofta av avvisande 
och misstroende och detta bekräftar för barnet att det är barnet som det är fel på. Därför tar 
många barn tillbaka anklagelserna. Barn som är utsatta för övergrepp blir ofta hotade av 
förövaren och är rädda att dessa hot ska förverkligas och dessutom är de även rädda att 
familjen ska splittras eller att de ska bli förskjutna. När det gäller sexuella övergrepp är detta 
ofta en befogad rädsla. Barnen möts ofta av misstro av vuxna som kanske väljer att tro på 
förövaren i stället för på barnet (Killén,1991). 
 
Sexuella övergrepp kan förstärka ett barns koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet 
(Kreyberg Normann, 1995). Sexuella övergrepp under barndomen ökar risken för psykiska 
problem, beteendeproblem, problem att anpassa sig under barndomen och allvarliga 
långsiktiga konsekvenser som påverkar personen som vuxen (Dong et al., 2003). En del 
studier visar att vissa individer far illa senare i livet på grund av tidigare erfarenheter och en 
del av dem befinner sig också i en högre riskgrupp än andra. Alla visar inte symtom i 
barndomen och inte heller i vuxen ålder och det gör att resultatet statistiskt sätt försvåras 
(Jonzon & Lindblad, 2006). I en studie upptäcktes starka samband mellan sexuella övergrepp 
i barndomen och olika typer av skadliga upplevelser under barndomen. Med skadliga 
upplevelser menas exempelvis fysisk försummelse, känslomässig försummelse, fysisk 
misshandel. När sexuella övergrepp förekommit ökade sannolikheten för att ha varit med om 
olika skadliga upplevelser markant. Anknytningen var starkast när det gällde känslomässig 
misshandel. Den var också stark när det gällde fysisk försummelse och att ha utsatts för 
fysiska övergrepp. Resultaten av studien antyder att sexuella övergrepp i barndomen sällan 
förekommer som en enstaka händelse och tydligt sammanfaller med andra typer av skadliga 
upplevelser i barndomen. När det gäller att upptäcka och behandla barn som utsatts för 
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sexuella övergrepp är det viktigt att tänka på att det alltså ofta förekommer tillsammans med 
andra former av skadliga upplevelser (Dong et al., 2003).  
 
2.1.4 Vanvård 
Hindberg (2006) använder benämningen försummelse istället för vanvård. Det kan 
förekomma i olika former som till exempel understimulering och brist på omvårdnad. Fysisk 
försummelse skiljer sig från fysisk misshandel på det sätt att den inte är avsiktlig. När 
föräldrarna försummar barnet beror det ofta på att föräldrarna har stora problem. Det kan röra 
sig om missbruk, psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning. Försummelse innebär att det 
pågår under en längre tid och är inte enstaka händelser av oaktsamhet. Psykisk och fysisk 
försummelse förekommer ofta samtidigt. Psykisk försummelse innebär att barnet inte får 
tillräckligt med bekräftelse och fysisk försummelse handlar om misskötsel i form av dålig 
tillsyn, dålig hygien med mera. WHO (2002) hävdar att vanvård är när vårdnadshavaren 
genom försummelse eller bristande uppmärksamhet inte tar hand om barnet i alla situationer, 
när det gäller skolgång, barnets hälsa, mat, känslomässiga utveckling eller inte skapar en 
trygg miljö utifrån sina möjligheter. Försummelse kan innebära att vårdnadshavaren inte ger 
barnet tillräckligt med mat, inte ser till att barnet får vård då det blir sjukt, inte sköter 
hygienen, att barnet överges, att barnet inte får utbildning, inte får tillräcklig tillsyn eller att 
droger finns i miljön där barnet växer upp. 
 

Tecken på vanvård och konsekvenser av den 
Tecken på vanvård av små barn kan bland annat vara undernäring, övervikt, att de luktar illa, 
är smutsiga eller inte har lämpliga kläder. När det gäller lite äldre barn kan dålig tandhygien 
vara ett tecken på vanvård (Hindberg, 2006). Enligt artikel 39 i barnkonventionen 
(www.rb.se) har barn som utsatts för till exempel vanvård eller försummelse rätt till social 
återanpassning och bearbetning. Försummelse enligt WHO:s definition kan skada barnets 
hälsa eller dess utveckling. Det är svårt att veta hur många barn som drabbas i Sverige. Det 
finns inte lika tydliga gränser som vid sexuella övergrepp och fysisk misshandel där 
övergreppen är begränsade även om de kan förekomma vid upprepade tillfällen. Vanvård kan 
pågå under en längre tid, det kan röra sig om år av försummelse. Det saknas svensk forskning 
som inriktar sig speciellt mot försummelse och vanvård (Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap, 2005). Erickson & Egeland (1996, ur Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap, 2005) har forskat om barn som försummats. Det visar sig att barn som utsatts 
för vanvård ofta behövde specialundervisning i början av skolgången. De var omotiverade 
och ouppmärksamma, de hade en negativ självbild, mådde känslomässigt dåligt, hade en 
negativ bild av andra och var osociala. Barn som försummats har tendens att hålla sina 
problem inom sig mer än barn som misshandlats fysiskt och på det viset är det svårare för 
läraren att handskas med de barn som utsatts för vanvård än de barn som utsatts för 
misshandel. 
 
Barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk har oftare psykosomatiska 
problem som till exempel sömnproblem, huvudvärk och ont i magen (Bennet m.fl. 1988 och 
Nylander 1960 ur Killén 1991). Barn till missbrukare ljuger för att skydda familjen och dess 
omgivning, men till slut kan det bli svårt att skilja på sanning och lögn och barnet ljuger 
automatiskt. Barnet kan få problem i skolan när det inte orkar koncentrera sig. 
Missbrukarbarn tar ofta på sig ansvaret för att föräldern missbrukar och det kan vara så att 
föräldern skyller sitt drickande på barnet. Barn kan också tro att de själva kan stoppa 
missbruket, men när de inte lyckas känner de skuld för att de misslyckats med uppgiften och 
försöker ofta igen, de vet inte att det är en omöjlig uppgift för ett barn. Dessa barn förtränger 
ofta sina egna känslor av hänsyn till den missbrukande föräldern, alternativt den nyktre 
föräldern eller hela familjen. Barnen försummar sig själva och har svårt att säga nej. Känslor 
som dessa barn kan uppleva är besvikelse, övergivenhet, hjälplöshet och maktlöshet. Barn till 
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missbrukare får ofta klara sig själva och föräldrarna sätter inga gränser. Barn som utsätts 
reagerar olika beroende på kön, ålder, personlighet, hur missbruket ser ut, vilket stöd barnet 
får med mera. Det finns inget ”lätt” sätt att se om det förekommer missbruk i familjen, därför 
måste man utgå från varje enskilt barn och hitta hjälpinsatser som passar. Alkoholmissbruk 
anses ofta höra till privatlivet och för att våga ta upp det vill vi ha ”bevis”, till exempel i form 
av att man möter föräldern onykter. Bara för att missbruket är dolt blir inte konsekvenserna 
för barnet mindre utan tvärtom kan det vara svårare för omgivningen att reagera (Bengtsson 
och Gavelin, 1996). I familjer där det förekommer missbruk är risken för barnmisshandel 
större eftersom en onykter person saknar spärrar som vi normalt har (Fahrman, 1993). Barnets 
sociala umgänge drabbas och barnet riskerar mobbning. Arnell och Ekbom (1996) påpekar att 
förövaren vid många sexuella övergrepp är påverkad av alkohol.    
 
Att växa upp med en alkoholiserad förälder kan ge negativa konsekvenser som påverkar 
resten av barnets liv. När tillvaron i hemmet inte fungerar som den ska utsätts barnet ofta för 
stress och traumatiska upplevelser som övergrepp och bevittnande av våld i hemmet (Dube, 
Anda, Felitti, Edwards och Croft, 2002).  
 
2.2 Skolans roll 
Under denna rubrik behandlas skolans roll i arbetet med elever som utsätts för bristande 
omsorg i hemmet. Först tas styrdokument upp och sedan följer anmälningsplikt och till sist 
hur skolans personal kan hjälpa utsatta elever. 
 
2.2.1 Styrdokument 
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) konstaterar att det inte står någonting om 
barn som far illa i någon av de tre läroplanerna eller i skollagen. Samarbete med hemmet 
betonas dock i läroplanerna och det står även att läraren ska hålla sig uppdaterad om elevens 
sociala situation. Kommittén mot barnmisshandel (2001) anser att barn i behov av särskilt 
stöd ska innefatta barn som blir misshandlade eller utsätts för andra övergrepp. Larsson- 
Swärd (2001) tolkar läroplanerna som att barn i behov av särskilt stöd innefattar barn som far 
illa. Enligt grundskoleförordningens 5 kap.1§ har rektorn ansvar för att man upprättar 
åtgärdsprogram för det barn som är i behov av särskilt stöd. Om man misstänker att ett barn 
blir misshandlat eller utsätts för sexuella övergrepp ska föräldrarna ej delta i upprättandet av 
åtgärdsprogram (Larsson-Swärd, 2001). I skollagen står det att skolan på socialnämndens 
initiativ ska samarbeta med organisationer och samhällsorgan när ett barn far illa eller när 
risken finns (Utbildningsdepartementet, 1994b). 
 
2.2.2 Anmälningsplikt 
Enligt Socialtjänstlagen (14 kap 1 § SoL, www.notisum.se) är alla som arbetar med barn och 
ungdomar skyldiga att omgående anmäla när det finns misstanke om att ett barn utsätts för 
bristande omsorg (www.rb.se). Enligt Socialtjänstlagen bör alla som misstänker att barn far 
illa anmäla detta till socialnämnden, men om man arbetar med barn måste man anmäla 
(www.notisum.se). Ansvaret för att anmälan görs ligger hos rektorn eller enhetschefen 
(Larsson- Swärd, 2001). 
 
Enligt Föräldrabalken ska barnet tas om hand om en förälder gör sig skyldig till bristande 
omsorg som till exempel missbruk eller försummelse som är skadligt för barnets hälsa och 
utveckling (Hindberg, 2006). 
 
2.2.3 Hur man som personal på skolan kan hjälpa och ge stöd till eleven 
Det är oerhört viktigt att så fort som möjligt vidta åtgärder för att förhindra att den bristande 
omsorgen får fortgå. Det kan vara svårt att avgöra om en skada är självförvållad eller om den 
tillfogats av vårdnadshavare. Man måste vara observant på barnet och de tecken som det ger 
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trots att barn ofta inte vill berätta om det som inträffat. Om man är osäker på hur man ska 
tolka tecknen behöver det inte vara en anledning till att avstå från anmälan. Det är viktigt att 
all personal får utbildning i hur en anmälan handläggs och vad som sker om anmälan är 
obefogad (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2005). Om man ingriper tidigt 
kan familjen få hjälp och chansen finns att problem kan lösas innan det gått så långt att någon 
kommit till allvarlig skada. Barnet måste få en trygg miljö (www.rb.se).  
 
Personal utan kunskap om hur barn kan reagera vid misshandel eller andra övergrepp kan ha 
svårt att upptäcka ifall ett barn far illa. Det kan också vara så att de inte vet hur de ska hantera 
en anmälan till socialtjänsten. Därför föreslår Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) 
att yrkesgrupper som arbetar med barn ska få kompetensutveckling och utbildning. Dessutom 
ska varje skola ha en rutin för hur de ska gå till väga. Hittills har någon handlingsplan inte 
träffats på vid någon skola av Kommittén mot barnmisshandel (2001), men många av de 
anställda vill ha en plan med både riktlinjer och råd. Kommittén anser att varje skola borde ha 
en plan, till exempel i form av en checklista för hur personalen ska möta och vidta åtgärder 
för barn som far illa, planen ska vara individuell för varje skola. Enligt en rapport från Sundell 
m.fl. (SOU 2001:72) stöter de flesta som arbetar med barn regelbundet på barn som far illa 
och därför borde anmälas till socialnämnden. I undersökningen som omfattar skolor i 
Stockholm visar det sig att runt femtio procent av de barn som misstänkts fara illa inte 
anmäldes. Anledningar till att så få anmäls är att det är svårt att samarbeta med socialtjänsten, 
att man inte har kunskap om hur en anmälan hanteras, att man inte har tid och att det inte 
finns någon rutin på hur man ska gå till väga. En rädsla för att ha sett fel finns, man är rädd att 
ensam få ta hela ansvaret vid anmälan och för att situationen ska förvärras för barnet. Man är 
också rädd för att socialtjänsten inte ska ge något stöd och samtidigt är man själv rädd för att 
bli anmäld om man ingenting gör (SOU 2001:72). Även Fahrman (1993) tar upp det faktum 
att man ibland avstår att anmäla på grund av att man är osäker på vad som kommer att hända. 
Hon skriver också att man ofta väntar för länge att anmäla (Fahrman, 1993). För att få stöd 
kan läraren vända sig till polis och socialtjänst för att få råd och då ska barnet vara anonymt 
(Larsson- Swärd, 2001). Det är viktigt att man är öppen och tolkar barnets signaler så att man 
kan se att något är fel. Man måste ha en dialog med barnet (Eriksson, 1996). 
 
Enligt WHO (2002) borde utbildningar för till exempel lärare, läkare och sjuksköterskor ta 
upp barnmisshandel. Olika yrkesgrupper kan inte längre arbeta på varsitt håll för att 
förebygga och reagera på våld mot barn. Socialtjänst, sjukvård, skola, media och så vidare 
måste arbeta tillsammans för att på ett effektivare sätt bekämpa problemen. Enligt en FN-
studie (Pinheiro, 2006) borde staterna investera i utbildning för alla som arbetar med eller för 
barn och familjer för att förebygga, upptäcka och reagera på våld mot barn. 
 
2.3 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 
Enligt Killén (1991) skiljer man på fyra olika kategorier av bristande omsorg. Det är fysiska, 
psykiska och sexuella övergrepp samt vanvård. Det är denna indelning som teoriavsnittet är 
uppdelat i. Bristande omsorg anses vara ett svårdefinierat uttryck. Enligt Killén (1991) kan 
barn som utsätts för bristande omsorg vara aggressiva och ha ångest, en försvarsmekanism. 
Man kan tydligt se på barnets lek att barnet är deprimerat. Barn med bristande omsorg i 
hemmet döljer ofta det som försiggår hemma. Ofta har barn som utsätts för bristande omsorg 
svårt i skolan men det behöver inte vara så utan för en del barn är skolan en trygg miljö 
(Killén, 1991). Konsekvenserna kan se olika ut när det gäller barn som utsätts för bristande 
omsorg, det beror på när barnet utsätts för den bristande omsorgen. Hon tar även upp 
förövarens relation till barnet och hur länge misshandeln har pågått som faktorer till hur 
konsekvenserna blir för barnet. Konsekvenserna är värst när ett barn utsätts för flera typer av 
bristande omsorg, efter en tid av kränkningar hindras barnets utveckling (Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap, 2005). Hindberg (2006) nämner att hjärnans utveckling 
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påverkas av försummelse och misshandel och att detta i sin tur kan leda till att barnet drabbas 
av koncentrations- och relationsstörningar. Barn som utsatts för misshandel kan också enligt 
Hindberg (2006) ha inlärningssvårigheter och vara utvecklingsförsenade. Barn som har växt 
upp under svåra förhållanden kan ha inlärningssvårigheter trots att de är normalbegåvade, är 
man otrygg hemma är det svårt att koncentrera sig och fokusera på skolarbetet (Hindberg, 
2006).  
 
Enligt Hindberg (1997) förekommer ofta fysisk och psykisk misshandel tillsammans, det är 
också svårt att se skillnad på dem. Enligt Hindberg (2006) är blåmärken ett vanligt tecken när 
ett barn har blivit misshandlat. Misshandel kan påverka barnet på både kort och lång sikt, 
barnet kan få fysiska skador, men misshandeln kan också ha en negativ påverkan på barnets 
kognitiva, sociala, känslomässiga och psykiska utveckling (Hindberg, 2006). Psykiska skador 
är svårare att upptäcka, för skadorna syns inte på utsidan. En del barn visar öppet att något är 
fel medan andra håller allt inom sig, därför kan det vara svårt för omgivningen att upptäcka 
att något är fel (Sandelin, 2007). Ett vanligt problem är att barn som utsatts för misshandel får 
problem med kompisar, de kan också ha svårt att koncentrera sig. Detta nämner även 
Hindberg (2006). Enligt Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) är psykisk 
misshandel ett dagligt förhållningssätt hos vårdnadshavaren som är skadligt för eller hindrar 
utvecklingen av barnets självbild. Sandelin (2007) nämner att det är viktigt att alltid lyssna på 
vad barnet säger. Sexuella övergrepp kan innefatta allt från ord till sexuell handling. Det är 
alltid den vuxne som utnyttjar barnet som bär ansvaret (Glingvall- Priftakis 1989 ur Larsson- 
Swärd, 2001). Även vid sexuella övergrepp är det viktigt att vara uppmärksam och lyssna på 
barnet (Kreyberg Normann, 1995). Vanvård förekommer i olika former, till exempel 
understimulering och brist på omvårdnad, och pågår under en längre tid. Det beror ofta på att 
föräldrarna har stora problem, till exempel missbruk (Hindberg, 2006). Barn till missbrukare 
kan drabbas av negativa konsekvenser som påverkar resten av deras liv (Dube, Anda, Felitti, 
Edwards och Croft, 2002). De kan få svårt att koncentrera sig i skolan och får ofta klara sig 
själva och får inga gränser av föräldrarna (Bengtsson och Gavelin, 1996).  
 
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) tar upp att det inte står någonting i någon av 
läroplanerna eller i skollagen om barn som far illa. I läroplanerna betonas vikten av samarbete 
med hemmet och att läraren ska se till att vara medveten om elevens sociala situation 
(Utbildningsdepartementet, 1994a). Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt 
Socialtjänstlagen (14 kap. 1§ SoL, www.notisum.se) skyldiga att anmäla om de missänker att 
ett barn far illa. Larsson- Swärd (2001) skriver att ansvaret för att anmälan görs ligger hos 
rektor eller enhetschef. Enligt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2005) är det 
viktigt att vidta åtgärder så fort som möjligt för att stoppa den bristande omsorgen. Det gäller 
att vara observant på barnet och de tecken man kan se. Utbildning i hur en anmälan görs är 
viktigt för att all personal ska veta hur de ska gå till väga och vad som händer om en anmälan 
är obefogad. Enligt Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) ska det finnas en rutin på 
alla skolor för hur man ska gå till väga i arbetet med utsatta barn. 
 
 
 
3. Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Den undersökning som görs är kvalitativ. I kvalitativ forskning uppfattas ord som den centrala 
analysenheten och forskarens jag påverkar de data som samlas in och även hur dessa data 
tolkas (Denscombe, 2000). Studiens forskningsfrågor gäller skolan som organisation och hur 
läraren möter den utsatta eleven i klassrummet. För att få en inblick i hur personalen på 
skolorna arbetar med elever som utsätts för bristande omsorg i hemmet väljer vi att undersöka 
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förhållandena vid tre skolor Forskningsfrågorna gör också att vi väljer att använda intervjuer 
för att det ger detaljerad information (Denscombe, 2000) från de yrkesverksamma som kan 
komma i kontakt med eller på annat sätt medverkar i arbetet med de utsatta eleverna. Vi väljer 
då att intervjua lärare, specialpedagoger, skolsköterskor och rektorer på dessa skolor. 
Skolornas rektorer intervjuas för att undersöka organisationen. Här kommer termen 
informanter att användas för intervjupersonerna. 
 
3.1.1 Urval 
Ett subjektivt urval görs, detta innebär att urvalet handplockas för undersökningen. 
Kännedom om skolorna som undersöks och vissa av informanterna finns och de väljs då de 
anses kunna bidra med värdefull data (Denscombe, 2000). De tre olika skolorna väljs utifrån 
deras läge i staden, som är en medelstor stad i Mellansverige. För att få en bredare bild av hur 
arbetet med utsatta barn går till väljs skolor med olika upptagningsområden. En skola ligger i 
en nyare stadsdel, som är känd för att vara ett stökigt och socialt utsatt område, medan de 
andra två ligger i äldre delar av staden. Vidare väljs de utifrån att de har undervisning från år 
1 och uppåt, då studien inriktas mot hur man arbetar med de yngre barnen från år 1 till år 6.  
 
Den första skolan, Skola 1, är en större f-9 skola med ett blandat upptagningsområde, med 
många hyreshus men även en del villor.  
 
Den andra skolan, Skola 2, är en f-6 skola där upptagningsområdet är blandat, med både 
radhus, villor och hyreshus.  
 
Den tredje skolan, Skola 3, är också en f-6 skola. Den ligger i ett socialt utsatt område med 
mestadels hyreshus och de flesta eleverna har invandrarbakgrund. Den här skolan får extra 
stöd och hjälp. 
 
På varje skola intervjuas rektor, skolsköterska, och lärare. På Skola 2 och Skola 3 intervjuas 
också specialpedagogen. På skola 1 har vi inte lyckats få kontakt med specialpedagogen på 
grund av tidsbrist. Samtliga informanter utom två av rektorerna, rektor 1 och rektor 2, är 
kvinnor. Informanterna har valts utifrån att de har olika arbetsuppgifter och utbildningar och 
med det olika roller i arbetet med utsatta barn. Förväntan är att de därmed kan bidra med olika 
kunskaper. Samma yrkeskategorier väljs på alla tre skolorna för att det ska gå att göra vissa 
jämförelser av resultatet. Studien genomförs med lärare, specialpedagoger och rektorer från 
grundskolans tidigare år. Lärarna som ingår i studien väljs därför att de arbetar på lågstadiet 
med de yngre barnen. Två av lärarna känner vi sedan tidigare och den tredje får vi kännedom 
om genom en klasskamrat. Genom lärarna får vi kännedom om övriga informanter. Lärarna 
tillfrågas om klassrumssituationen och deras egen roll som lärare i arbetet med barn som far 
illa eftersom det är de som kommer i daglig kontakt med dessa barn. Skolsköterskorna 
tillfrågas om sitt uppdrag och hur de arbetar och kommer i kontakt med barn som utsätts för 
bristande omsorg. Specialpedagogerna förväntas kunna bidra med information från såväl 
arbete med barn som det stöd de kan ge lärarna utifrån sina specifika kunskaper. Många av de 
barn som utsätts för bristande omsorg i hemmet kan förmodas få problem med skolarbetet och 
därmed behöva kontakt med specialpedagogen. Rektorerna kan ge en bild av hur skolan som 
organisation arbetar med barn med bristande omsorg i hemmet, eftersom de i sitt uppdrag har 
huvudansvaret.  
 
Personalen på skolorna kontaktas via mail, eller genom personligt besök. De mail som skickas 
ut innehåller en presentation av författarna och information om undersökningens syfte samt en 
förfrågan om de är villiga att delta och delge sina kunskaper och erfarenheter. Samtliga 
lärares mailadresser har vi redan från början tillgång till och genom dessa lärare får vi tillgång 
till tre av de övriga informanternas mailadresser. Fem intervjuer bokas genom ett personligt 
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besök. På detta vis kan den dag och tid som passar informanten allra bäst hittas. De intervjuer 
som bokas på detta vis är de med skolsköterska 1, specialpedagog 2, rektor 3, skolsköterska 3 
och specialpedagog 3. 
 
Tabell 1: Hur informanterna benämns i resultatredovisningen. 
 Rektor          Skolsköterska    Specialpedagog   Lärare      
Skola 1      Rektor 1       Skolsköterska 1     --------------------     Lärare 1 
Skola 2      Rektor 2       Skolsköterska 2     Specialpedagog 2   Lärare 2 
Skola 3      Rektor 3       Skolsköterska 3     Specialpedagog 3   Lärare 3 
 
3.1.2 Datainsamlingsmetoder 
Aktuell forskning söks i högskolans databaser eric och ELIN. Här är det svårt att kombinera 
sökord och hitta internationell forskning om bristande omsorg som är kopplad till skolan. De 
kombinationer av sökord som används är child abuse + teachers role, child abuse + school, 
child abuse + teachers role + school, child neglect + school, child neglect + teachers role, 
sexual abuse + teachers role, physical abuse + teachers role, physical abuse + school. Detta 
resulterar i att viss amerikansk forskning hittas och även svensk. Två av de amerikanska 
artiklar som hittas används i teoriavsnittet och där används även en svensk artikel som hittas. 
 
Den bärande metoden för datainsamling är intervjuer. Intervjuer används när man som 
författare vill få en djupare kunskap och en ingående information från ett fåtal människor. 
Enligt Denscombe (2000) finns det tre olika forskningsintervjuer, strukturerad intervju, 
semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Med semistrukturerad intervju menas att 
intervjuaren har ett färdigt material med frågor och ämnen som ska behandlas. Informanten 
ger öppna svar och utvecklar sina åsikter. Enligt Denscombe (2000) är intervjuns första fråga 
extra viktig. Det är bra att börja med en ”lätt” fråga eftersom den ska ge informanten 
möjlighet att slappna av och finna sig till rätta. Det kan vara bra att ställa frågor om 
informanterna själva och deras roll i förhållande till intervjuns ämne. På det viset får man 
viktig bakgrundsinformation  på samma gång som informanterna får börja med att prata om 
något välbekant. 
 
Vi har utifrån Denscombe (2000) valt att göra intervjuer eftersom vi önskar att få en djupare 
inblick i ämnet och god förståelse. Vi har också valt att använda semistrukturerad intervju och 
att följa Denscombes (2000) råd att börja varje intervju med en fråga om informantens egen 
utbildning och arbetserfarenhet. 
 
Varje intervju inleds på samma sätt med att vi ger vår definition av problemet: Vår definition 
av bristande omsorg i hemmet är barn som på något sätt far illa. Det kan vara barn som utsätts 
för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp alternativt vanvård eller en kombination av 
dessa. Genom att detta klargörs för informanterna innan intervjuerna påbörjas framkommer 
det om det överensstämmer med deras uppfattning eller om de har någon annan definition på 
bristande omsorg. Vi menar att, det är viktigt att inledningsvis klargöra detta för att försäkra 
oss om vi pratar om samma sak och att svaren därmed är relevanta för undersökningen. De 
olika grupperna får besvara olika frågor, anpassade efter vad de kan bidra med till 
undersökningen. Vissa frågor är dock samma till alla grupper.  
 
Intervjuerna genomförs på informanternas arbetsplatser under en tidsperiod på två veckor. En 
intervju genomförs i ett konferensrum på Stadshuset, två i klassrum, två på 
skolsköterskemottagningar på skolorna, två i specialpedagogens eget arbetsrum och en i 
personalrummet. Intervjuerna med rektorerna genomförs på deras arbetsrum. Intervjun med 
rektorn på skola 3 avbryts upprepade gånger av både telefonsamtal och besök. Även intervjun 
med skolsköterskan och läraren på denna skola avbryts av besök. Intervjun med rektorn på 
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skola 1 avbryts av att telefonen ringer. Intervjuerna tar mellan 25 och 45 minuter att 
genomföra beroende på mängden frågor, som varierar lite mellan de olika grupperna, och 
antalet följdfrågor som ställs. Skolsköterska 2 är mycket engagerad och har även tagit med 
informationsmaterial. Alla intervjuer spelas in på band, men anteckningar tas också som en 
säkerhetsåtgärd om bandspelaren inte skulle fungera. Efter intervjuerna tackas informanterna 
för att de tagit sig tid till intervjun och för den information de bidragit med. De får också 
möjlighet att göra tillägg om de känner att det är något de missat att berätta under intervjun 
och att ställa frågor om det är något de undrar över. Fyra av informanterna vill här berätta 
något som de känner att de har glömt eller förtydliga något som de har sagt under intervjun. 
Efter några intervjuer upptäcks att fler följdfrågor kunde ha ställts för att få fram mer 
information, vilket är något som kan göras bättre. 
 
Av varje intervju görs en transkribering från bandupptagningen. Detta görs samma dag som 
intervjun genomförs eller dagen efter. När transkriberingen görs blir samtalet enligt 
Denscombe (2000) verkligt igen och man får fram data i textform som är lättare att analysera 
än bandupptagningen. Transkriberingsprocessen är en viktig del av intervjumetoden.  
 
3.1.3 Databearbetning och analysmetod 
Efter att alla intervjuer genomförts och transkriberats påbörjas bearbetningen av dem. 
Kvalitativa data måste organiseras innan de kan analyseras. Sedan ska datan kodas och 
kategoriseras, att koda data innebär att den bryts ner till analysenheter och att dessa enheter 
sedan kategoriseras (Denscombe, 2000). Utgångspunkten är då de fyra forskningsfrågorna. 
Materialet delas in i olika delar utefter forskningsfrågorna för att det ska bli lättare att 
överblicka. Information som inte är relevant för studien sållas bort. Det som avgör om 
informationen anses vara relevant är om den bidrar till att besvara forskningsfrågorna. För att 
få fram den viktigaste informationen ur materialet görs analysscheman där det viktigaste från 
intervjuerna framkommer och man lätt kan se skillnader och likheter mellan informanternas 
svar. Olika scheman görs utifrån de olika forskningsfrågorna. Det spaltas upp i tre spalter, en 
spalt för varje informant eller skola beroende på vilken fråga som ska bearbetas. I en spalt till 
vänster om dessa skrivs viktiga punkter från frågorna. Sedan fylls informanternas svar i 
tabellen, därefter kan man lätt jämföra vad de olika informanterna svarat. Olika färger 
används för att markera skillnader och likheter.  
 
3.1.4 Tillförlitlighet och giltighet 
I en vetenskaplig studie är det viktigt att redogöra för tillförlitlighet, vilket innebär att mäta 
om någon annan skulle få samma resultat och dra samma slutsatser om den genomförde 
undersökningen. För att man ska kunna se om resultatet skulle bli det samma behövs 
information om forskningens mål, hur den genomfördes och resonemangen bakom de beslut 
som fattades (Denscombe, 2000). Eftersom så få personer tillfrågas och undersökningen görs 
på endast tre skolor, är det inte möjligt att utifrån resultatet dra några slutsatser om hur arbetet 
med barn med bristande omsorg i hemmet ser ut på skolor i allmänhet. Det kan dock ge en 
liten inblick i hur det kan se ut i dagens skolor. Eftersom endast en lärare på varje skola 
tillfrågas behöver det inte vara så att svaren ger en representativ bild av lärarnas erfarenheter 
och kunskaper i ämnet på denna skola. 
 
Det finns många sätt att se resultatens giltighet, exempelvis om undersökningsenheterna har 
valts ut på befogade grunder som tydligt redovisats när det gäller forskningssyftet eller 
huruvida alternativa förklaringar har undersökts. Det är viktigt att forskaren visar att den inte 
tagit första bästa förklaring utan undersökt olika teorier (Denscombe, 2000). Information om 
skolorna i studien och informanternas yrke, utbildning och hur många år de arbetat finns med 
eftersom det bidrar med viktig information till undersökningen och ger även andra möjlighet 
att kontrollera giltigheten av data som framkommit i undersökningen.  

 16 



3.1.5 Etiska ställningstaganden 
Vid intervjuerna får informanterna ta del av de fyra forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (www.vr.se) presenterar, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Då det gäller informationskravet delges 
informanterna studiens syfte genom att vi berättar vad studien handlar om och vad den ska 
användas till. Sedan underrättas informanten om samtyckeskravet, vilket innebär att 
deltagandet är frivilligt och att informanten själv bestämmer över sin medverkan. Informanten 
har rätt att avbryta när denne vill utan att påverkas av negativa följder. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter om enskilda personer bara får användas för forskning. Informanterna får 
då veta att det de säger endast används till denna studie. Sedan underrättas informanten om 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla personuppgifter och skolans identitet hålls 
hemlig i studien och att materialet används bara till undersökningen.  
 
 
 
4. Resultat 
Först redovisas de olika skolorna och informanternas bakgrund, vilken utbildning de har och 
hur länge de har arbetat inom yrket. Sedan redovisas resultatet från de elva intervjuerna 
indelat under olika rubriker som utgår från forskningsfrågorna. I resultatet följs Killéns 
indelning i fyra olika typer av bristande omsorg, nämligen under rubrikerna 4.2.4, 4.2.6 och 
4.3.  
 
4.1 Skolorna i studien och deras strategier för arbete med barn som utsätts för 
bristande omsorg i hemmet 
 

Skola 1 
Skola 1 är en f-9 skola med cirka 560 elever och 60 anställda. Skolan har ett blandat 
upptagningsområde, med mycket hyreshus, men även en del villor. Rektorn har arbetat som 
rektor i fyra år på skolan och är utbildad grundskollärare som tidigare arbetat som klasslärare. 
Just nu går han rektorsutbildningen. Skolsköterskan är utbildad sjuksköterska med inriktning 
mot barn och ungdomsmedicin. Hon har arbetat som skolsköterska i drygt fem år. 
Dessförinnan arbetade hon på en barnklinik. Läraren är utbildad lågstadielärare med 
behörighet att undervisa i två ämnen på mellanstadiet. Hon har trettio års lärarerfarenhet av 
arbete på lågstadiet. På skolan finns en handlingsplan för barn med bristande omsorg i 
hemmet i form av en elevvårdstrappa som man upprättat. Den innehåller standardrutiner när 
det till exempel gäller att göra en anmälan till socialtjänsten. Trappan består av olika steg där 
föräldrar, elev, lärare, övrig personal och extern hjälp samarbetar för att upprätta ett 
åtgärdsprogram för eleven. Till att börja med samarbetar den berörda läraren med elevens 
familj och arbetslaget och försöker hitta lösningar. Sedan tas hjälp av elevvårdsteamet och 
man kan kalla till en elevvårdskonferens. Då kan också extern hjälp kallas in och till slut 
skrivs ett åtgärdsprogram. Dessa rutiner är enligt rektorn mycket tydliga.  

 

Det finns tydliga styrdokument som de följer på skolan i arbetet med utsatta barn och rektorn 
betonar att det är en skyldighet att anmäla vid oro och misstanke. ”Ja, de är väldigt tydliga 
alltså, jag har ett, jag har en skyldighet att anmäla utifrån dem om jag känner det minsta oro.” 
(Rektor 1).  Rektor 1 säger att alla lärarna någon gång har stött på elever som utsätts för 
bristande omsorg. ”Jaa...alltså, vi har väl på något vis alla som jobbar någon gång fått del av 
det på något sätt så jag tror alla som jobbar i skolan har någon form av erfarenhet, det tror jag. 
I större eller mindre omfattning om vi säger så.” (Rektor 1). Det finns utbildade barnpiloter på 
skolan. De träffar regelbundet andra utanför skolans gränser och står därigenom för det enda 
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samarbetet med kommunen som skolan har när det gäller barn som utsätts för bristande 
omsorg i hemmet. Det är specialpedagogen, skolsköterskan, psykologen och barnpiloterna 
som har utbildning i bristande omsorg. Rektorn jobbar på att all personal ska få utbildning i 
ämnet. De samarbetar också med socialtjänsten och familjecentrum, men han känner att han 
saknar feedbacken från socialtjänsten. Samarbetet består enligt rektorn endast av att skolan 
skriver en anmälan när de misstänker att ett barn far illa. I övrigt samarbetar skolan med Barn 
och ungdomspsykiatrin (BUP) och områdesteamet som består av specialpedagog, psykolog 
och skolsköterska. Även skolsköterskan nämner familjecentrum och socialtjänsten som övrig 
beredskap på skolan, av dem kan de få råd och stöd när det gäller barn som utsätts för 
bristande omsorg. 

 

Skola 2 
Skola 2 är en f-6 skola med 300 elever och 88 anställda. Upptagningsområdet är blandat, med 
både radhus, villor och hyreshus. Rektorn är utbildad mellanstadielärare, med tjugofem års 
erfarenhet av sådant arbete. Som rektor på skolan har han arbetat i sex år. Skolsköterskan är 
legitimerad sjuksköterska med två vidareutbildningar, till distriktssköterska och 
intensivvårdssköterska. Hon har arbetat inom skolan i trettio år. Specialpedagogen har 
sammanlagt arbetat inom skolan i trettio år, som mellanstadielärare och som lärare för 
flyktingbarn. Sedan vidareutbildade hon sig till specialpedagog och har därefter arbetat tio år 
som det. Läraren har genomgått lärarutbildning för år 1-7. Hon har arbetat som lärare i tolv år 
och då som klasslärare på två olika skolor. De rutiner som finns på skolan är att en 
socialanmälan görs om man misstänker att ett barn far illa. Enligt rektorn finns inga 
handlingsplaner på skolan för utsatta barn. Det finns däremot en behandlingsplan som 
innehåller riktlinjer för hur man går till väga vid en anmälan till socialtjänsten. När det gäller 
övrig beredskap på skolan finns det dock enligt specialpedagogen en handlingsplan, som finns 
på hennes arbetsrum. Den heter handlingsplan för elevvård och beskriver hur man ska gå till 
väga i arbetet med utsatta barn. I den kan man se hur man ska agera och i vilken ordning det 
ska göras. Handlingsplanen är gemensam för dem som arbetar på skolan. På skolan anmäler 
man enligt rektorn ett par barn om året som far illa av olika anledningar. Han tror sig dock 
veta att det finns socialt tyngre områden i kommunen, men inget samarbete med andra skolor 
finns. På skolan finns utbildade barnpiloter. Skolsköterskan berättar att det på varje 
arbetsplats där man jobbar med barn ska finnas minst en barnpilot som kan lagar och 
förordningar och som kan stötta personalen i arbetet med elever som utsätts för bristande 
omsorg i hemmet. 

 

Rektor 2 känner inget stöd från styrdokumenten. Skolan samarbetar enligt honom med 
familjecentrum, områdesteamet, socialtjänsten och elevvårdsteamet på skolan. 
Familjecentrum är en öppen förskola med en fritidsgård, dit man kan ringa och bolla tankar 
fram och tillbaka och få tips och råd i frågan. Hos socialtjänsten gör man däremot en anmälan 
och släpper problemet vidare till dem. Områdesteamet består av kurator, specialpedagog och 
psykolog som jobbar med det problem som uppstått. Rektorn förlitar sig på att kuratorn, 
skolsköterskan och specialpedagogen på skolan har tillräcklig bakgrund inom ämnet. ”Vi har 
ju en kurator på skolan, det förutsätter jag att hon har kunskap, sen har vi en specialpedagog, 
och sen har vi skolsköterskan, det är de jag känner har kunskap.” (Rektor 2). Den övriga 
personalen har inte fått någon utbildning eller stöd inom ämnet förutom särskild information.  
Stöd från övriga samhället när det gäller arbete med utsatta barn är polis, familjecentrum och 
socialtjänsten. Även skolsköterskan och specialpedagogen nämner att det finns ett 
elevvårdsteam på skolan. Detta består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterskan 
som träffas varannan vecka, där kan man ta upp det man funderar på och se om det är flera 
som har samma misstankar. Man kan be elevens lärare att komma till mötet och läraren kan ta 
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kontakt med föräldern eftersom det anses som mest naturligt. De kan koppla in instanser 
utifrån eller göra en socialanmälan. De kan bjuda in socialassistenter från familjecentrum och 
även ta dit skolpsykologen om det krävs.  
 
Skola 3 
Skola 3 är en f-6 skola med cirka 200 elever och 30 anställda. Den ligger i ett område med 
mestadels hyreshus. De flesta eleverna har invandrarbakgrund och många av dem har enligt 
lärare 3 föräldrar som bär på traumatiska upplevelser efter att ha flytt sitt hemland. Den här 
skolan får enligt rektorn extra stöd ifrån ett projekt som vänder sig till skolor med stor andel 
elever av utländsk härkomst. Stödet består av extra personal som stödjer elevernas och 
föräldrarnas tillägnande av det svenska språket och skolan får även extra ekonomiska 
resurser. Rektorn har arbetat som rektor sedan augusti 2006 på skolan, men har tidigare 
arbetat på en annan skola som rektor. Hon är utbildad låg- och mellanstadielärare och har 
också specialpedagogikutbildning. Skolsköterskan är utbildad sjuksköterska och 
distriktsköterska. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som sjuksköterska på en 
flyktingförläggning. Specialpedagogen är utbildad grundskollärare år 1-7 och med tio års 
erfarenhet som klasslärare på låg och mellanstadiet. Nu utbildar hon sig till specialpedagog 
och har arbetat som det i nästan två terminer. Läraren är utbildad lågstadielärare och har 
arbetat som det i drygt tjugo år. Nu håller hon på att utbilda sig till specialpedagog. Hon är 
dessutom en av de barnpiloter som finns på skolan. På skolan finns en handlingsplan för 
elever i behov av särskilt stöd. Den innehåller enligt rektorn tydliga rutiner för hur man ska gå 
tillväga i arbetet med utsatta barn och hur en anmälan görs. När en anmälan ska göras fylls en 
blankett från socialtjänsten i av läraren eller ansvarig personal. Blanketten ser likadan ut för 
varje enskilt fall. Där ska elevens levnadssituation beskrivas kort och även vad det är som 
skapar oro för eleven. Det finns även en blankett för anmälan till psykolog som används när 
det behövs göras en utredning. Detta nämner både rektorn och skolsköterskan. Rektorn 
betonar att alla i personalen är skyldiga att anmäla vid misstanke om att en elev far illa. Oftast 
har de ett samtal med föräldrar och den inblandade personalen innan en anmälan görs, men 
vid misstanke om sexuella övergrepp och misshandel gör skolan en anmälan på en gång. Vid 
dessa fall får inte föräldrarna vara delaktiga. På skolan får alla elever som mår dåligt ett 
åtgärdsprogram som utförs för varje enskild individ. En gång i månaden har de också 
klassrumskonferens där de tillsammans med klassläraren går igenom hur det ser ut i klassen. 

 

På skola 3 jobbar de enligt rektorn utifrån skollagen som styrdokument, att man ska anmäla 
till socialtjänsten om man anar eller tror att ett barn far illa. ”Det finns ju i skollagen och eeh... 
i skolförordningen också, att man måste, när man har aningar, anmäla.” (Rektor 3). Skolan 
samarbetar med familjecentrum, socialtjänsten och BUP. De samarbetar också med en 
närliggande skola när det handlar om barn som far illa. Det är skolsköterskan, 
specialpedagogen, och en del lärare som har erfarenhet av utsatta barn, men rektorn känner 
sig trygg med den kunskap personalen innehar. Personalen på skolan har inte fått någon 
gemensam utbildning utan det ligger i var och ens eget intresse att inskaffa kunskap. ”Det är 
så... det är ju upp till varje lärare och se till att man har tillräcklig kunskap.”(Rektor 3). 
Barnpilotutbildade på skolan har haft ett fåtal informationsmöten om barn som far illa. Det 
finns på skolan områdesteam och elevvårdsteam som består av skolpsykolog, rektor, 
skolsköterska och specialpedagog. Det stöd som finns att få från övriga samhället är 
socialtjänsten och BUP och det är alltid skolan som tar kontakt med dessa. Övrig beredskap 
som finns på skolan är enligt specialpedagogen skolsköterskan och det projekt som tidigare 
nämnts, i det ingår olika grupper, till exempel kill- och tjejgrupper, och på skolan finns också 
extra resurser ute i klasserna. 
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4.2 Arbete med utsatta elever 
 
4.2.1 Rektorns roll i arbetet  
Rektor 1 ansvarar för eleverna från förskoleklass upp till årskurs fem. Under de fyra år som 
han har jobbat på skolan har anmälningarna till socialtjänsten ökat. Han berättar:  

”Anmälningsbenägenheten har faktiskt ökat... Vi talar rätt mycket om det på 
skolan, just det, vilken skyldighet har vi att kliva in i det här och vara en aktör. 
Eh... vi kan ju inte bli något slags behandlande, men eftersom problemen 
hamnar hos oss och vi ser det hos barnen så är vi skyldig att anmäla till 
socialtjänsten och det gör vi i större utsträckning nu.” (Rektor 1).  

Rektorns roll i arbetet med utsatta barn är enligt honom själv att vara delaktig när 
anmälningar till socialtjänsten bör göras, han hjälper till att skriva anmälningar, men behöver 
då hjälp med bakgrundsfakta från den lärare som vet. 
 
Rektor 2 ansvarar för grundskoleeleverna och särskoleeleverna på skolan. Han uppger att 
hans roll som rektor är anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa. Som rektor 
ska han alltid veta om när en anmälan görs, men han behöver inte skriva under. Han anser 
dock att det är mer praktiskt om han skriver på anmälan. Han betonar att personalen på skolan 
inte ska hantera problemet utan skicka det vidare till dem som kan och vet hur man ska gå 
vidare. ”Vårt uppdrag här på skolan är att undervisa”, understryker han.  
 
Rektor 3 ansvarar för hela skolan. Hennes roll i arbetet med utsatta barn säger hon är att hon 
är skyldig att anmäla när hon misstänker att ett barn far illa. Anmälan görs i samråd med den 
eller de lärare som undervisar eleven. 
 
 
4.2.2 Skolsköterskans roll och erfarenhet av arbetet  
Skolsköterskorna på de tre skolorna har alla i sitt arbete stött på elever som utsätts för 
bristande omsorg. De har stött på olika former och nämner olika tecken och signaler på att 
bristande omsorg förekommer. Två av dem nämner vanvård som den vanligaste formen. 
 
Tecken som skolsköterska 1 kan se som gör att hon misstänker att ett barn far illa kan vara att 
barnet söker kontakt med vuxna, att det kommer och vill prata med henne, kanske bara tittar 
in och ser så att hon är där och kommer med små skavanker. Sedan kan det hända att barnet 
börjar prata om annat. Som skolsköterska hämtar hon in fakta och jobbar med 
elevvårdsteamet på skolan när hon misstänker att ett barn utsätts för bristande omsorg. Om en 
anmälan måste göras pratar hon oftast med föräldrarna innan, förutom när det gäller sexuella 
övergrepp och misshandel för då får föräldrarna inte veta någonting. När det gäller 
anmälningar så är det rektorn som skriver alla anmälningar. De tecken som skolsköterska 2 
kan se på barn som gör att hon misstänker att de utsätts för bristande omsorg är till exempel 
att de är smutsiga, inte rätt klädda, har dåligt tandstatus, att de är oroliga, trötta, att de har ett 
destruktivt beteende, att de är okoncentrerade eller inbundna. Hon säger att barn är väldigt 
lojala mot sina föräldrar och att de heller inte vet hur det ska vara i en familj. De gånger hon 
som skolsköterska tar kontakt med föräldrar är oftast vid fall som huvudvärk och ont i magen. 
Då får hon kanske en förklaring till problemet och de kan komma överens om hur det kan bli 
bättre. ”Man ska komma ihåg att man inte anmäler dåliga föräldrar utan att det är ens egen oro 
man anmäler.” (Skolsköterska 2). Man behöver inte bevis eller veta vad som hänt för att 
anmäla. Socialförvaltningen bedömer sedan om det räcker med en träff med föräldrarna eller 
om det krävs en utredning, det kan vara så att föräldrarna vill ha hjälp. Hennes erfarenhet är 
att det oftast är en frivillig insats, men det kan även handla om tvång vid svåra fall. De 
vanligaste reaktionerna hon har stött på är att föräldrarna blir arga. Hon berättar att man som 
skolsköterska alltid kan ringa socialförvaltningen och fråga om råd för hur man ska gå vidare. 
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Hon berättar också att en lagändring säger att myndigheter som till exempel skola, 
socialtjänst, polis och barnpsyk ska samverka och att det är socialtjänsten som ska få till den 
här samverkan. När skolsköterska 3 misstänker att ett barn far illa tittar hon noggrant på 
viktkurvan och frågar hur barnet egentligen mår, har barnet några kompisar eller går det alltid 
för sig själv och så vidare. Det finns ingen kurator som jobbar på skolan utan skolsköterskan 
fungerar både som stöd för eleverna och som stöd för personalen på skolan. Hon hjälper alla 
parter och kontaktar BUP eller socialtjänsten om detta är nödvändigt. 
 
Skolsköterska 1 nämner att hon oftast pratar med föräldrarna innan en anmälan görs, men att 
man vid misstanke om fysiska övergrepp ska anmäla direkt utan att kontakta föräldrarna. 
Skolsköterska 2 betonar även hon att fysiska övergrepp ska anmälas direkt utan att föräldrarna 
kontaktas. Skolsköterska 3 har haft ett fall av fysiska övergrepp. Hon berättar att det var en 
pojke som sade sig bli slagen hemma. Då gjordes en anmälan till socialtjänsten, som i sin tur 
gjorde en polisanmälan. Poliser och ett ombud kom till skolan för att förhöra den drabbade 
pojken och hon var då närvarande. Eftersom det gällde fysiska övergrepp kontaktades inte 
föräldrarna förrän efter förhöret ägt rum. De blev då mycket arga på henne eftersom som de 
ansåg att hon hade gått bakom ryggen på dem. Hon fick aldrig veta om det verkligen 
förekommit övergrepp. Hon berättar att hon även stött på psykiska övergrepp. 
 
Skolsköterska 1 nämner att föräldrarna inte ska kontaktas innan en anmälan görs när det finns 
misstankar om sexuella övergrepp, detta är mycket viktigt. Skolsköterska 2 har erfarenhet av 
arbete med barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Hon berättar att det finns en 
samrådsgrupp som socialtjänsten kallar till. Där ingår bland annat psykolog, polis och 
gynekolog. Där behöver man inte nämna namn på eleven utan man kan diskutera och se hur 
man ska gå vidare. Hon betonar också att anmälan ska göras utan föräldrarnas vetskap. 
Skolsköterska 3 har varit med om ett fall av sexuella övergrepp. Rektor och klassföreståndare 
gjorde då en anmälan. Hon berättar att den utsatta flickan var mycket stökig i skolan och hade 
inlärningsproblem. Hon åt sig dessutom tjock för att få stopp på övergreppen. Skolsköterskan 
upplever att flickan inte fick tillräckligt med hjälp. Till sist understryker hon att föräldrarna 
inte ska delges misstankarna utan att anmälan ska göras direkt. 
 
Den form av bristande omsorg som skolsköterska 1 mestadels har träffat på är vanvård. Det 
har handlat om smutsiga kläder, barn som inte ätit frukost, barn som aldrig har någon matsäck 
med sig när klassen ska på utflykt, barn som inte har gymnastikkläder med sig och barn som 
kommer först till skolan och går hem sist av alla. Bakgrundsorsaker som har funnits har bland 
annat varit missbrukande föräldrar. Hon nämner dock att de flesta föräldrar vill väl, men 
saknar förmågan. Hon tror att det är ett stort mörkertal när det gäller barn med bristande 
omsorg. Hon säger: ”Det kan vara föräldrar som vill väl men ändå brister.” (Skolsköterska 1). 
Skolsköterska 2 nämner att det vanligaste är att barnen inte är rätt klädda efter vädret, att de 
inte har med sig rätt saker till skolan, att kommunikation mellan hem och skola fungerar 
dåligt och att barnen får sköta sig själva, till exempel göra sin egen frukost om de vill ha 
någon. Det kan också vara barn som är ovårdade, smutsiga och luktar illa och att kamraterna 
reagerar på det. Hon påpekar att alla föräldrar vill väl, men att vissa saknar förmågan att ta 
hand om sina barn på ett bra sätt. De bakgrundsorsaker till den bristande omsorgen som hon 
har stött på har varit psykisk sjukdom hos förälder, missbruk, förståndshandikapp, social 
misär och fattigdom. Hon nämner att det är mycket vanligt med en psykiskt sjuk förälder. 
Uppskattningsvis ett par barn i varje klass har en psykiskt sjuk förälder. Enligt skolsköterska 
3 är vanvård den vanligast formen av bristande omsorg hon har stött på i sitt arbete, men hon 
har stött på alla de former som nämns i studien. Vanvård kan vara att barnet kommer i 
smutsiga och trasiga kläder eller inte har ätit någon frukost. De tecken som hon ser är att 
viktkurvan inte följer den linje som den ska göra, att eleven är ledsen ofta, äter dåligt och har 
mycket frånvaro från lektionerna. Hon berättar att hon bland annat stött på en elvaårig pojke 
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med eksem som blev vanvårdad då han bodde hos sin mamma. Han fick göra allt själv 
hemma och kom till skolan och var smutsig och luktade illa. Han berättade lite för henne om 
hur det var hemma. När han fick flytta till pappan blev allt bättre. Hon tycker att ”Det är 
konstigt att folk inte reagerar mer.” (Skolsköterska 3). 
 
 
4.2.3 Specialpedagogens roll och erfarenhet av arbetet  
Specialpedagog 2 ansvarar för att barn i behov av särskilt stöd i årskurs 1-6 samt även 
förskoleklasserna får den hjälp de behöver. Hon är ensam specialpedagog på skolan. Vid 
svårigheter kopplar hon in instanser som kan hjälpa barnet och vid inlärningssvårigheter 
undervisar hon barnen. Hennes ansvar är att hitta vägar för att hjälpa barnen på olika sätt. 
Hennes ansvarsområde är barn i behov av stöd och det kan handla om beteende, kunskaper 
eller vara socialt. I arbetet med utsatta barn samarbetar hon med skolsköterska, skolkurator, 
BUP, socialtjänsten och familjcentrum. De har anmälningsplikt enligt SoL14 rapporten. 
Åtgärdsprogram brukar upprättas för barn som far illa, men hon säger att det kan hända att det 
missas ibland. De orsaker som legat bakom den bristande omsorgen som hon har stött på har 
exempelvis varit föräldrar som inte förmår ta hand om sitt barn, drogmissbruk, psykiskt sjuka 
föräldrar eller lätt utvecklingsstörda föräldrar. Tecken på att bristande omsorg förekommer i 
hemmet kan vara att barnet är oroligt, inte är hel och ren, äter mycket i matsalen för att ingen 
mat serveras hemma, är trött för att det inte fått nog med sömn eller att barnet anförtror sig. 
Hon påpekar att det ska mycket till för att ett barn ska anförtro sig, de är lojala mot 
föräldrarna. Det kan också röra sig om indikationer från förskolan eller att lärare kommer och 
tar upp problem. Som specialpedagog kan hon stötta lärarna genom att hjälpa till att koppla in 
olika instanser. Hon är med i elevvårdsteamet som tillsammans med klassläraren kan jobba 
för att försöka hitta vägar att hjälpa eleven, det är den kunskap de tillsammans ger varandra. 
När hon misstänker att bristande omsorg förekommer tar hon upp misstankarna med 
elevvårdsteamet och en anmälan kan göras. Hon påpekar att det är socialen som bedömer, det 
är inte skolans sak. Hon betonar också att de har anmälningsplikt, de måste anmäla vid oro för 
en elev. Hon berättar att barn påverkas olika av bristande omsorg, många blir utåtagerande, 
aggressiva, de saknar tillit till vuxna, tappar respekten för vuxna. Hon berättar också att vissa 
barn kan bli inbundna, att de inte vill synas och det är dessa barn som är svårast att upptäcka. 
På en föreläsning hon nyligen varit på uttrycktes det att ”Barn som har problem blir ofta 
problem.” (Specialpedagog 2). Detta tycker hon stämmer med sina erfarenheter och det är 
något som är bra att tänka på. 
 
Specialpedagog 3 säger att hon inte har  någon speciell uppgift som skiljer sig från de andra 
lärarnas i arbetet med utsatta barn utan det är den allmänna anmälningsplikten som gäller. 
Hon berättar att åtgärdsprogram upprättas för barn som utsätts för bristande omsorg. När hon 
arbetade som klasslärare stötte hon på barn med bristande omsorg i hemmet, men har inte haft 
något klart fall de senaste åren. Misstankar har dock funnits. Hon säger att det oftast är något 
barn i varje klass som man upplever har det jobbigt hemma av olika anledningar. Signaler hon 
kan se på att allt inte står rätt till är barnets beteende, hur det mår efter helgen, om det gråter 
mycket, är tystlåtet eller leker på ett annorlunda sätt. Man kan se det på barnets blick, på 
kläderna, om barnet inte är rätt klätt för vädret eller har smutsiga kläder, på huden, är ofta trött 
eller är aggressiv. Hon säger att hon inte stöttar och hjälper lärarna att utveckla kunskap inom 
området på något särskilt sätt, men att man pratar om alla barn man upplever har det jobbigt, 
och tar upp problem med andra i personalen. Hon påpekar att detta sker under sekretess och 
inte i personalrummet. Det är när man diskuterar med andra som det händer något, man kan få 
en bättre bild av hur det ligger till och hur man ska gå vidare. När hon misstänker att bristande 
omsorg förekommer händer det att hon frågar hur barnen mår, hur det varit i helgen och så 
vidare, men hon säger att hennes uppgift inte är att prata med barnen, hon är ingen kurator. 
Hennes erfarenhet är att elever påverkas på många olika sätt av bristande omsorg i hemmet, 
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de kan få problem med koncentrationen eller ständigt vara trötta till exempel. Om hon 
misstänker att bristande omsorg förekommer pratar hon i första hand med kollegor och frågar 
också barnet lite, när det gick och la sig, om det ätit frukost och sådana saker.  
 
Specialpedagog 2 har erfarenhet av barn som har utsatts för fysiska övergrepp. 
Specialpedagog 3 nämner ingenting om fysiska eller psykiska övergrepp.  
 
Specialpedagog 2 har erfarenhet av barn som har utsatts för sexuella övergrepp. 
Specialpedagog 3 nämner inte heller någonting om sexuella övergrepp. 
 
Tecken på vanvård kan enligt specialpedagog 2 vara att barnet är smutsigt, hungrigt och trött. 
Specialpedagog 3 nämner mörka ringar under ögonen, att barnet har svårt att koncentrera sig 
och att barnets kläder är trasiga eller fel för vädret.   
 
4.3  Lärares erfarenhet och kunskap om hur bristande omsorg i hemmet påverkar 
den utsatta eleven och dess skolgång 
De former av bristande omsorg som lärare 1 har stött på har varit dåligt föräldraengagemang, 
att informationslappar inte kommer fram ordentligt, att barnet berättar konstiga saker och att 
det är svårt att få tag på någon när man ringer hem, det finns ingen förälder hemma att tala 
med. De signaler hon som lärare får om att något är fel är dels det som nämndes innan och 
även att eleven är mycket kontaktsökande, att barnet pratar om allt annat än hemmet, att 
barnet är nedstämt, inte har med sig rätt saker till skolan, som till exempel matsäck eller 
gymnastikkläder, att barnet drar sig undan kamraterna, att barnet äter dåligt i skolan. De kan 
också visa ett aggressivt beteende och vara elaka mot sina kamrater, slåss, säga elaka saker, 
knuffas och gömma kläder och pennor för sina kamrater. Barn röjer inget utan är mycket 
lojala mot sina föräldrar. De bakgrundsorsaker till den bristande omsorgen som har funnits 
har bland annat varit alkoholmissbruk, psykiska problem, ekonomiska svårigheter och att en 
förälder har trakasserat den andra föräldern. Hon berättar: ”Det har varit mycket alkohol, inte 
mycket men vid flera tillfällen, och psykiska problem... det kan vara stora ekonomiska 
svårigheter också.” (Lärare 1). 
 
Lärare 2 tycker att den givna definitionen stämmer, men vill tillägga att det kan vara bristande 
omsorg även om det är mildare än det som nämns, det behöver inte vara så allvarliga saker. 
”Ja alltså, bristande omsorg tycker jag ju kan vara mildare än det, känner jag. Det kanske inte 
behöver vara riktigt så illa, men det kan ändå vara bristande omsorg.”(Lärare 2).  Hon har 
varit med om att anmäla ett fall av bristande omsorg till socialtjänsten, men hon har också 
varit med om att det funnits dåliga hemförhållanden som inte anmälts. Det fall som ledde till 
anmälan upptäckte hon genom att barnet berättade mycket om sin hemsituation och då togs 
kontakt med socialtjänsten. Signaler hon kan få som lärare som gör att hon misstänker att 
bristande omsorg förekommer är märken på kroppen, då ska man fråga barnet vad de kommer 
av, en annan sak hon kan titta på är om barnet inte har rätt kläder, överhuvudtaget får man 
titta på vad som inte riktigt stämmer.  
 
Lärare 3 har stött på alla de former av bristande omsorg som nämns i studien i sitt arbete, och 
så har det funnits saker som hon bara har kunnat misstänka, som misshandel och sexuella 
brott. Bakgrundsorsaker till den bristande omsorgen kan enligt lärare 3 vara att man tillhör en 
annan kultur och därför inte riktigt har koll på vad som krävs av ens barn i skolan, att man 
inte vet vad som händer när barnet kommer till skolan och inte har gjort läxorna eller ätit 
frukost. Förutom kulturellt kan det vara så att man helt enkelt saknar den insikten som 
förälder och att det därför blir bristande omsorg. Tecken på bristande omsorg kan också vara 
att föräldrarna inte kommer på föräldramöten eller utvecklingssamtal och att det sker 
upprepade gånger. Detta behöver dock inte bero på bristande omsorg, utan det kan även vara 
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så att man inte behärskar språket och kanske inte förstod lappen man fick hem. Det kan också 
vara förhållanden i hemmet just då som gör att man inte kan ta sitt ansvar, det kan då vara 
svårt att säga om det handlar om bristande omsorg eller om det är svårigheter just nu som gör 
att det blivit problem. Hon säger att man inte får vara så dömande på en gång, utan försöka ta 
reda på vad det kan vara. En annan orsak som kan ligga bakom bristande omsorg enligt lärare 
3 är psykiskt sjuka föräldrar. Det har de ganska många på skolan där hon jobbar eftersom 
många föräldrar har flytt från sitt hemland och bär på traumatiska upplevelser. Det kan också 
handla om fattigdom, då har barnen till exempel inte rätt kläder. Det finns också en koppling 
mellan socialgrupp och mat, till exempel vad föräldrarna skickar med sina barn i matsäck. 
Signaler lärare 3 kan få som tyder på bristande omsorg är just att barnen inte har med sig 
läxan, något som kan verka som en liten sak, men tillsammans med andra saker kan det vara 
bristande omsorg. Det kan också till exempel vara att någon är väldigt ledsen, det finns barn 
som nästan aldrig ler, det kan vara att någon aldrig pratar när de sitter och pratar om vad de 
gjort i helgen, någon som aldrig vill säga något om sig själv eller sin hemmiljö. Det kan också 
vara att ett barn är väldigt utåtagerande och pratar väldigt mycket eller att det har 
koncentrationssvårigheter.  
 
Lärare 1 och 2 nämner inget specifikt om fysiska och psykiska övergrepp. Lärare 3 berättar 
däremot om ett fall hon varit med om. En pojke visade upp ett stort blåmärke på ryggen för 
henne och berättade att pappan hade slagit honom. Hon ville då skicka med en lapp hem, men 
fick inte det för pojken. Då var hon tvungen att ta kontakt med socialtjänsten. 
 
Lärare 1 och 2 nämner inga exempel på fall av sexuella övergrepp. Lärare 3 har just nu en 
flicka i sin klass som hon misstänker utsätts för sexuella övergrepp och hon har anmält detta 
till socialtjänsten. Sedan upplever hon att det inte finns mycket mer för henne att göra. 
 
Läraren på skola 1 nämner att barnet inte har rätt kläder, är smutsigt, trött och äter dåligt som 
tecken på vanvård. Lärare 2 nämner ingen särskild erfarenhet av vanvård. Läraren på skola 3 
instämmer i definitionen av bristande omsorg, men säger sedan: 

 ”Jag tycker också att bristande omsorg är när man inte hjälper sitt barn i 
ettan att packa ner idrottskläderna, inte ser till att det har ätit frukost, då 
kan man kalla det för vanvård om man nu ska definiera det lite tydligare, 
eller hjälper till med läxor.”(Lärare 3).  

Detta ger konsekvenser för elevernas skolgång. 
 
4.4 Hur lärare kan se till att elever med bristande omsorg i hemmet får rätt stöd 
och hjälp 
Om lärare 1 misstänker att bristande omsorg förekommer kan hon diskutera det med de andra 
i arbetslaget och med skolsköterskan, det beror på vad det handlar om. ”Jag kan ju diskutera 
det med arbetslaget, vad jag har sett och om det är någon mer som sett något liknande, sen 
kan jag tala med skolsköterskan, det beror lite på vad det är för något som jag sett.” (Lärare 
1). Hon kan fråga föräldrarna och om de har bra kontakt kan det hända att de berättar. Vissa 
föräldrar blir arga, men det händer också att de blir lättade och vill ha hjälp. Annars kan hon 
gå vidare till rektorn och eventuellt göra en anmälan. Det är viktigt att prata med föräldrarna 
först och försöka få dem att gå med på att skaffa hjälp, detta gäller dock inte om det handlar 
om sexuella övergrepp eller misshandel, som ska anmälas direkt. Hon tycker att hon har ett 
ganska bra samarbete med socialtjänsten, det finns bland annat en person därifrån som 
kommer till skolan med jämna mellanrum som hon kan prata med utan att behöva nämna 
några namn. Hon kan även samarbeta med skolsköterskan och rektorn på skolan. Hon är 
medveten om att hon är skyldig att anmäla vid oro och påpekar att det inte är skolans sak att 
utreda vad som är fel, utan socialtjänstens. De har på skolan haft informationsträffar om hur 
man går tillväga vid en anmälan. Hon tycker inte att hon har tillräcklig utbildning och 
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kunskap inom området, men däremot att hon får tillräckligt med stöd i arbetet med utsatta 
barn. Hon känner sig inte ensam utan kan samarbeta med arbetslaget, skolsköterskan och 
rektorn. När en anmälan väl görs känner hon sig säker eftersom hon inte ensam står bakom 
den. 
 
När lärare 2 misstänker att det förekommer bristande omsorg kan hon prata med 
elevvårdsteamet. Vid sexuella övergrepp ska en anmälan göras direkt. Hon vet inte riktigt hur 
hon som lärare kan samarbeta med socialtjänsten eller hur hon ska gå till väga om hon 
behöver sådan hjälp. Den gång anmälan gjordes hade den aktuella familjen redan en 
handläggare hos socialtjänsten. Hon anser inte att hon har ordentlig kunskap och utbildning 
inom området. Den gång hon gjorde en anmälan anser hon att hon fick tillräckligt med stöd. 
Hon upplever att det är ett dilemma med anmälan, det är inte säkert att socialtjänsten agerar, 
men som lärare måste man sedan möta föräldrarna, som ofta blir arga. Många fall rapporteras 
inte, enligt statistik hon tagit del av är det minst ett barn i varje klass som är utsatt, men så 
många fall rapporteras inte. Det borde enligt lärare 2 tyda på att tillräcklig kunskap saknas på 
skolorna. Som lärare kan hon i arbetet med utsatta barn samverka med skolsköterskan, 
socialtjänsten och barnets föräldrar. 
 
Om lärare 3 misstänker att bristande omsorg förekommer kan hon ta kontakt med föräldrarna, 
men hon tycker att hon då alltid måste ha något konkret att komma med. Misstankar kan 
finnas, men har hon inget konkret att gå på kan hon inte ta upp det med föräldrarna. Om det 
gäller sexuella övergrepp eller misshandel måste barnet uttrycka det väldigt tydligt. Då ska 
socialtjänsten kontaktas och inte föräldrarna. Hon betonar att man när man misstänker att ett 
barn far illa måste kontakta de sociala myndigheterna. Hon upplever att de på skolan har bra 
kontakt med socialtjänsten. Hon är själv utbildad barnpilot och har därigenom en bra inblick i 
socialtjänsten och kommer i kontakt med personal därifrån. ”Jag har en bra inblick i 
socialtjänsten och får träffa en del människor där och så, dit kan jag alltid ringa.” (Lärare 3). 
Hon kan alltid ringa dit, inte bara för att anmäla utan för att ställa frågor och få råd, något hon 
tycker är bra. Hon tror att man går tillväga på det sättet på alla skolor. Skolan deltar också i 
det projekt som tidigare nämnts och därför finns personal som är anställda av socialtjänsten 
som man kan prata med direkt på skolan. Anmälningsplikten upplever hon kan vara lite 
knepig eftersom det finns olika sätt att se på det. I kommunen säger man att man ska anmäla 
direkt vid misstanke och att många anmälningar tillsammans ska ge en tyngd, men i 
kurslitteratur hon har läst under utbildningen till specialpedagog tycker de att man ska ha 
ganska mycket på fötterna innan man anmäler för att det ska ge en tyngd i anmälan. Då kan 
socialtjänsten agera mer på anmälan. Hon kommer fram till att det inte är så lätt, men att det 
nog egentligen inte heller behöver vara så svårt, man ska anmäla när man är orolig. Hon anser 
att det är bra att man nu ska anmäla vid oro, eftersom hon upplever att skolan är ganska dålig 
på att anmäla. Hon tror dock att många fler anmäler sedan barnpilotkurserna började. Hon 
anser inte att hon själv har tillräcklig utbildning och kunskap inom området, men att hon 
däremot får tillräckligt stöd i arbetet med utsatta barn. De hon som lärare kan samarbeta med i 
arbetet med utsatta barn är främst socialtjänsten och skolsköterskan. Skolsköterskan kan hon 
alltid prata med. Hon säger att det är svårt för skolan att göra så mycket, det är socialtjänstens 
skyldighet att ta tag i det och de har förhållningsregler att gå efter. Det bygger mycket på 
föräldrarnas frivillighet. De barn som har det allra sämst i dagens samhälle är de som allra 
lättast faller mellan stolarna och som ingen kan hjälpa, något som hon upplever som 
fruktansvärt.  
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5. Analys 
På alla skolor anmäls misstankar om bristande omsorg, men rutinerna kan se lite olika ut. Två 
rektorer nämner att åtgärdsprogram upprättas, vilket stämmer med det som står i 
grundskoleförordningen 5 kap.1§ (Larsson- Swärd, 2001) om att rektorn är ansvarig för att 
man upprättar åtgärdsprogram för de barn som är i behov av särskilt stöd. På två av skolorna 
finns enligt rektorerna handlingsplaner att tillgå för arbetet med utsatta barn, medan det på 
den tredje skolan enligt rektorn finns en behandlingsplan när det gäller anmälan till 
socialtjänsten. Det finns dock även där en slags handlingsplan för elevvård som 
specialpedagogen letar fram, och som är gemensam för dem som arbetar på skolan. Skolorna 
uppfyller i stort sett det som Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) säger om att 
varje skola ska ha en rutin för hur de ska gå till väga vid en anmälan till socialtjänsten. På 
samtliga skolor finns utbildade barnpiloter som ska vara ett stöd för personalen i arbetet med 
utsatta barn. Två av rektorerna anser sig ha stöd av styrdokumenten i arbetet med utsatta barn. 
Samtliga skolor samarbetar med socialtjänsten, familjecentrum och områdesteam. På två av 
skolorna nämns att samarbete finns med BUP. På en av skolorna nämns även samarbete med 
polisen och en av de andra skolorna samarbetar med en närliggande skola när det gäller 
arbetet med utsatta barn. Detta stämmer överens med det som står i skollagen om att skolan 
på socialnämndens initiativ ska samarbeta med organisationer och samhällsorgan när ett barn 
far illa eller när risken finns (Utbildningsdepartementet, 1994b). På två av skolorna finns 
elevvårdsteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog eller 
kurator. Det råder olika uppfattning om vilken utbildning personalen behöver i frågan. På en 
skola anser rektorn att det är upp till personalen att själva utifrån eget intresse inskaffa 
kunskap, medan en annan rektor arbetar på att alla ska få utbildning inom ämnet, vilket 
stämmer överens med Kommittén mot barnmisshandels (SOU 2001:72) ståndpunkt. På den 
tredje skolan har personalen heller inte fått någon utbildning och rektorn förlitar sig på den 
kunskap som skolsköterska, specialpedagogen och kuratorn har. På en av skolorna uttrycker 
rektorn missnöje över den dåliga återkopplingen från socialtjänsten när en anmälan gjorts.  

 
Samtliga rektorer nämner att deras uppgift i arbetet med utsatta barn är att anmäla, de är 
skyldiga att göra detta. Detta stämmer överens med det Larsson-Swärd (2001) skriver om att 
ansvaret för att anmälan görs ligger hos rektorn eller enhetschefen. En rektor betonar att 
problemet ska skickas vidare till socialtjänsten eftersom det inte är deras uppgift på skolan att 
hantera problemet. 
 
Samtliga skolsköterskor har erfarenhet av arbete med barn som utsatts för bristande omsorg. 
Samtliga är också medvetna om sin anmälningsskyldighet och att föräldrarna inte ska 
kontaktas vid misstanke om sexuella eller fysiska övergrepp. En skolsköterska påpekar att 
man inte behöver bevis eller veta vad som hänt för att anmäla. Två skolsköterskor har 
erfarenhet av sexuella övergrepp och en av dem har också erfarenhet av fysiska övergrepp. En 
av dem ger ett exempel på en flicka som utsatts för sexuella övergrepp och var mycket stökig 
i skolan, vilket stämmer överens med de symtom som WHO (2002) tar upp.  
 
Som tecken på vanvård nämner samtliga att barnet kommer till skolan utan att ha ätit frukost 
och barnets kläder. Det kan vara smutsiga och trasiga kläder eller fel kläder för vädret. Detta 
är saker som tas upp av bland annat WHO (2002) och Hindberg (2006). En av 
skolsköterskorna berättar att barn som vanvårdas får klara sig själva, vilket också 
framkommer i litteraturen (Hindberg, 2006, Bengtsson och Gavelin, 1996). Två av 
skolsköterskorna anger missbrukande föräldrar som en bakgrundsorsak till den bristande 
omsorgen. En av de nämner också förståndshandikapp och att det är vanligt att barn har en 
psykiskt sjuk förälder. Dessa bakgrundsorsaker nämns av Hindberg (2006). En skolsköterska 
nämner att mörkertalet är stort. Två av skolsköterskorna nämner att de allra flesta föräldrar 
vill sitt barn väl men att vissa saknar förmågan att ta hand om sitt barn. En av dem tar upp att 
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barn är väldigt lojala mot sina föräldrar. Killén (1991) skriver att barn är bra på att dölja och 
hemlighålla det som händer hemma och att de vet vad vuxna inte vill höra.  
 
Specialpedagogernas erfarenhet skiljer sig åt, men båda har erfarenhet av vanvård. Båda 
använder åtgärdsprogram i arbetet med utsatta barn och de säger båda att barn påverkas på 
olika sätt av bristande omsorg. De nämner olika saker, som till exempel att de blir aggressiva, 
saknar tillit till vuxna och får problem med koncentrationen, vilket överensstämmer med 
Hindberg (2006) och Killén (1991). Båda specialpedagogerna nämner barnets kläder som 
något som kan vara ett tecken på bristande omsorg. När det gäller deras möjlighet som 
specialpedagoger att stötta lärarna skiljer sig deras uppfattningar åt. Specialpedagog 2 säger 
att hon kan stötta dem genom att hjälpa till att koppla in instanser utifrån, medan 
specialpedagog 3 säger att hon inte stöttar lärarna på något speciellt sätt, utan att alla 
tillsammans diskuterar de problem som finns. Båda är medvetna om sin anmälningsplikt. 
Båda nämner att de kan samarbeta med skolsköterskan. Specialpedagog 2 nämner även att 
hon samarbetar med skolkurator, BUP och socialtjänsten. Specialpedagog 3  tar upp att man 
kan se på barnets lek om inte allt står rätt till och detta stämmer med vad Killén (1991) tar 
upp. Båda specialpedagogerna nämner trötthet som ett tecken och enligt WHO (2002) kan just 
sömnstörningar vara konsekvenser av fysiska övergrepp. 

 
Två av lärarna nämner psykiska problem och ekonomiska svårigheter som bakgrundsorsaker 
till bristande omsorg. En lärare tar upp alkoholmissbruk som en bakgrundsorsak. Dessa 
bakgrundsorsaker nämns även av Hindberg (2006). En lärare tar upp att orsaken till den 
bristande omsorgen kan vara kulturell. Hon nämner även att barn inte har med sig läxan till 
skolan som ett tecken på vanvård när det sker upprepade gånger. Gemensamt för alla tre 
lärarna är att de nämner kläderna som något man kan titta på för att se om bristande omsorg 
förekommer. Två av lärarna nämner också att barnet inte ätit ordentligt, att information inte 
går fram ordentligt till hemmet, att barnet är utåtagerande och att barnet inte pratar om 
hemmet. Två av lärarna säger att de kan prata med föräldrarna när de misstänker att bristande 
omsorg förekommer. Samarbete med hemmet uttrycks i Lpo 94 vara viktigt 
(Utbildningsdepartementet, 1994a). Tecken som informanterna nämnde som skulle kunna 
påverka elevens skolarbete negativt är aggressivitet, att eleven blir utåtagerande, inte får 
tillräckligt med mat eller är mycket trött. Detta är konsekvenser som även tas upp av Killén 
(1991) och Hindberg (2006). 
 
Två av lärarna anser att man ska prata med föräldrarna först när det finns misstankar om 
bristande omsorg och den tredje läraren nämner föräldrarna som möjliga att samarbeta med. 
Detta stämmer överens med vad som står i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994a) om 
vikten av samarbete med hemmet. Där står också att läraren ska vara medveten om elevens 
sociala situation. Alla tre påpekar att föräldrarna inte ska kontaktas först vid sexuella 
övergrepp, och två av dem nämner också att det inte gäller vid fysiska övergrepp. Larsson- 
Swärd (2001) tar upp att om man misstänker att ett barn blir misshandlat eller utsätts för 
sexuella övergrepp ska föräldrarna inte delta när åtgärdsprogram ska skrivas. Ingen av de tre 
lärarna anser att de har tillräckligt med kunskap om ämnet, men de anser däremot att de får 
tillräckligt med stöd i arbetet med utsatta barn. När det gäller hur samarbetet med 
socialtjänsten fungerar skiljer sig uppfattningarna åt. Två tycker att det fungerar bra eller 
ganska bra medan den tredje alls inte vet hur hon skulle kunna samarbeta med socialtjänsten. 
Alla tre är medvetna om sin anmälningsplikt. Alla tre nämner socialtjänsten och 
skolsköterskan som möjliga att samverka med, trots att en av dem inte vet hur hon ska gå till 
väga för att ta kontakt med socialtjänsten. Larsson-Swärd (2001) tar upp att läraren för att få 
stöd och råd kan vända sig till polis och socialtjänst. En lärare nämner också barnets föräldrar 
och en annan rektor som möjliga att samverka med. Två av dem tror att många fall av 
bristande omsorg inte rapporteras, vilket stämmer överens med den undersökning som 
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Sundell m.fl. (1999 ur SOU 2001:72) har genomfört. En av lärarna tror att detta kan bero på 
okunskap. En lärare betonar att det är svårt för skolan att göra så mycket för att hjälpa de barn 
som far illa.  
 
 
 
6. Diskussion av resultatet 
Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt bristande omsorg i hemmet ger 
konsekvenser för de utsatta eleverna och deras skolgång. Avsikten var att undersöka både 
skolan som organisation och lärarens arbetssätt, vilka kunskaper och handlingsplaner som 
finns ute på skolorna när det gäller elever som far illa. Vi har fått ta del av olika problem som 
kan uppstå när det förekommer bristande omsorg i hemmet och hur dessa påverkar eleverna 
och på vilket sätt skolan arbetar med hjälp och stöd i skolsituationen för elever som behöver 
det. Vi har fått kunskap om hur arbetet på tre skolor går till. Studiens frågeställningar 
besvaras och diskussionen av resultatet delas in under motsvarande rubriker utefter 
forskningsfrågorna.  
 
6.1 Skolorna i studien och deras strategier för arbete med barn som utsätts för 
bristande omsorg i hemmet 
På alla skolor anmäls misstankar om bristande omsorg, men rutinerna skiljer sig åt. I resultatet 
framkommer att samtliga skolor har handlingsplaner för hur arbetet med elever som utsätts 
för bristande omsorg i hemmet ska gå till. Alla informanter är medvetna om sin 
anmälningsskyldighet och åtgärdsprogram upprättas på alla skolor. På samtliga skolor finns 
barnpiloter som kan fungera som ett stöd för den övriga personalen i arbetet med utsatta barn. 
Samtliga skolor samarbetar med socialtjänsten, familjecentrum och områdesteam. Två skolor 
nämner också samarbete med BUP, en samarbetar med polisen och en med en närliggande 
skola. Det finns bland rektorerna olika uppfattningar om vilket stöd styrdokumenten ger i 
arbetet med utsatta barn. På två av skolorna finns elevvårdsteam, men ingen av skolorna har 
gett personalen utbildning inom ämnet. 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i rektorernas uppfattning om stöd av styrdokumenten i 
arbetet med utsatta barn, vilket kan bero på att det kan vara en tolkningsfråga hur man 
uppfattar det som står i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994a) om elever som är i behov 
av särskilt stöd.  Någon form av handlingsplaner finns på samtliga skolor i studien. 
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) föreslår att alla skolor ska ha en rutin för hur 
de ska gå tillväga vid en anmälan till socialtjänsten. Kommittén träffade inte på någon 
handlingsplan vid någon skola. Detta gjorde att vi inte förväntade oss att hitta handlingsplaner 
på alla skolor, vilket vi dock gjorde och blev positivt överraskade av. 
 
Om ett barn misstänks vara utsatt för bristande omsorg gör alla tre skolorna en anmälan till 
socialtjänsten, men rutinerna på skolorna kan alltså se olika ut. Vi anser att det är viktigt med 
fasta rutiner för att så många utsatta elever som möjligt ska kunna upptäckas och få hjälp. Det 
är en trygghet för personalen att veta hur de ska gå tillväga när de misstänker att bristande 
omsorg förekommer och vilka de kan vända sig till för att få hjälp. Detta ökar också chansen 
att det leder till en anmälan i de fall det behövs. Det framkommer i vår studie att det på 
samtliga tre skolor upprättas åtgärdsprogram för barn som utsätts för bristande omsorg i 
hemmet, vilket stämmer överens med vad som står i litteraturen och grundskoleförordningen. 
Enligt grundskoleförordningen 5 kap. 1§ (Larsson- Swärd, 2001) är rektorn ansvarig för att ett 
åtgärdsprogram upprättas om det behövs. Det är bra att åtgärdsprogram skrivs och 
förhoppningsvis gör detta att eleverna inte glöms bort utan att de får den hjälp de behöver. Vi 
tror även att det underlättar för läraren och annan berörd personal som arbetar med eleven, att 
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man har någonting fast att gå efter som man kanske själv har varit delaktig i att jobba fram. 
Skollagen (Utbildningsdepartementet 1994b) nämner att samarbete ska finnas mellan skolan 
och andra organisationer när ett barn far illa. I en FN-studie (Pinheiro, 2006) nämns att olika 
yrkesgrupper, som till exempel skola, socialtjänst och sjukvård måste börja samarbeta i 
arbetet med utsatta barn. Skolorna i studien nämner att samarbete finns med bland annat 
socialtjänsten, BUP, familjecentrum och polisen. Skolorna är alltså inte ensamma i arbetet 
med utsatta barn utan det finns hjälp att få utifrån och skolorna verkar också utnyttja detta. På 
samtliga tre skolor finns det utbildade barnpiloter, vilket vi tror kan bidra till att fler fall av 
bristande omsorg anmäls och att den övriga personalen kan få mer stöd och hjälp i arbetet.  
 
6.2 Arbete med utsatta elever  
Det sammanfattade resultatet visar att alla informanter har någon form av erfarenhet av barn 
som utsätts för bristande omsorg i hemmet, men att skillnader finns mellan dem när det gäller 
omfattningen av erfarenhet och kunskap inom området. Det kan bero på vilken befattning 
olika informanter har, hur många år de har arbetat i yrket och eventuellt vilken utbildning de 
har. Det begränsade resultatet visar att de som har arbetat länge inom yrket, har samlat på sig 
mer kunskaper och erfarenheter. De lärare som har arbetat i tjugo respektive trettio år berättar 
om erfarenheter av olika former av bristande omsorg som de stött på och där de tillägnat sig 
kunskaper och erfarenheter som är dem till hjälp. När det gäller skolsköterskorna tycks det 
inte vara antalet år som avgör vilken kunskap de har. Skolsköterskan som har arbetat som 
skolsköterska i trettio år var mycket påläst och kunnig. De andra två hade dock också kunskap 
och erfarenheter vilket kanske deras tidigare arbete bidragit med eftersom de inte arbetat så 
länge inom yrket. Det är stor skillnad på hur lång tid specialpedagogerna har arbetat inom 
skolan respektive arbetat som specialpedagoger vilket även där kan ge en förklaring till 
skillnader i erfarenhet och kunskap.  
 
Flera informanter tar upp att alla föräldrar vill väl, men att vissa saknar förmågan att ta hand 
om sitt barn. Detta anser vi vara viktigt att tänka på när man som lärare bemöter föräldrarna. 
Det kan vara svårt att förstå hur man kan behandla sina barn illa, men det är viktigt att inte 
döma någon på en gång utan försöka ge den hjälp och stöd de behöver så att man tillsammans 
kan hitta en lösning.  
 
Alla informanter nämner att deras skyldighet är att anmäla. Samtliga rektorer uppger att deras 
uppgift är att anmäla vid misstanke om att en elev far illa. Det betonas att uppdraget på skolan 
är att undervisa och att personalen på skolan inte ska hantera problemet utan skicka det vidare 
till dem som kan och vet hur man ska gå tillväga. I resultatet framkommer att det är 
socialtjänsten som bedömer hur ärendet ska gå vidare. Vi vill framhålla att det är upp till 
socialtjänsten att göra en utredning och se vilken hjälp som behövs, men skolan måste vara 
delaktig då det krävs för att eleven ska få tillräckligt med stöd. Att undervisa är så mycket mer 
än att bara hålla lektioner, det ingår att vara uppmärksam på hur eleverna mår.  
 
Gemensamt för alla skolsköterskorna, specialpedagogerna och lärarna är att de nämner 
kläderna och trötthet som tecken de har sett på att bristande omsorg förekommer. Att alla 
nämner just dessa tecken tror vi kan bero på att de är tecken som är lätta att se och som man 
lätt kan uppmärksamma. Flera informanter nämner att vanvård är den vanligaste formen av 
bristande omsorg som de stöter på i sitt arbete. Anledningen till detta tror vi kan vara att 
exempelvis sexuella övergrepp bara kan misstänkas, medan tecken på vanvård är tydligare 
och därför upptäcks vanvård oftare. Enligt en studie genomförd av Dong et al. (2003) antyder 
resultatet att sexuella övergrepp på barn sällan förekommer som en enstaka händelse och 
sammanfaller med andra former av skadliga upplevelser, som till exempel fysisk misshandel 
och olika typer av försummelse. För att upptäcka övergrepp påpekar de att det är viktigt att 
tänka på att barn som utsatts för sexuella övergrepp ofta utsätts för andra former av skadliga 
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upplevelser. Vi tycker att det är viktigt att som pedagog vara uppmärksam på allt som kan 
vara tecken på att allt inte står rätt till med en elev. Det krävs enligt WHO (2002) att man är 
uppmärksam och känner till vilka beteendemässiga, fysiska och verbala tecken på övergrepp 
som oftast uppvisas. Detta för att man ska kunna upptäcka att ett barn har utsatts för sexuella 
övergrepp. Fahrman (1993) tar upp att vissa barn öppet visar att något är fel, medan andra 
barn håller tillbaka sina reaktioner och det är då svårt för omgivningen att upptäcka att något 
inte stämmer.  
 
Det framkommer att de på en skola nu anmäler i större utsträckning än förut. Enligt en 
undersökning anmäls bara hälften av de barn som misstänks vara utsatta för bristande omsorg 
(Sundell m.fl., 1999 ur SOU 2001:72). De anledningar till detta som framkommer i 
undersökningen är svårigheter att samarbeta med socialtjänsten, tidsbrist, att lärarna saknar 
kunskap om hur man ska hantera en anmälan och att det saknas rutin. Detta överensstämmer 
inte helt med det resultat som framkommer i studien. De flesta informanter upplever att 
samarbetet med socialtjänsten fungerar bra och att det vet hur man ska gå tillväga när man ska 
göra en anmälan. Enligt Fahrman (1993) väntar man ofta för länge innan man gör en anmälan. 
Detta kan bero på att man vill vara helt säker innan man går vidare. Det framkommer i 
resultatet att olika riktlinjer ges när det gäller hur fort man ska anmäla. Det framkommer 
också en önskan om att alltid ha något konkret att komma med när föräldrarna ska kontaktas. 
Det uttrycks att det är ett dilemma med anmälan då man som lärare alltid måste möta 
föräldrarna efteråt även om socialtjänsten inte agerar. Detta tror vi också kan vara en 
anledning till att man inte anmäler, man är rädd för hur föräldrarna reagerar och man vet inte 
hur man ska bemöta dem, särskilt inte om socialtjänsten beslutar att inte gå vidare. Många fall 
rapporteras inte och det tolkas av en informant som att det saknas tillräcklig kunskap på 
skolorna. Det är bra att alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla vid oro och det 
framkommer i den litteratur vi tagit del av att det är vid oro som anmälan ska göras. Man 
behöver inte känna att man måste samla på sig bevis utan det räcker med att ana. Sedan är 
frågan hur många som verkligen anmäler direkt vid misstanke, vi tror att det är vanligt att 
man ändå väntar för att ha något konkret att gå på.  
 
6.3 Lärares erfarenhet och kunskap om hur bristande omsorg i hemmet påverkar 
den utsatta eleven och dess skolgång 
Alla lärare har exempel på signaler som tyder på att allt inte står rätt till. I studien 
framkommer uppfattningen att det inte behöver vara så allvarliga fall av bristande omsorg för 
att det ska räknas som bristande omsorg. Bakgrundsorsaker till bristande omsorg som tas upp 
är bland annat fattigdom, missbruk och psykisk sjukdom. Samtliga lärare tar upp att det är 
viktigt att ta kontakt med elevens föräldrar när de upptäcker något som inte stämmer, förutom 
när det gäller fysiska och sexuella övergrepp. 

 

Alla informanter instämmer i vår definition av bristande omsorg, men det gjordes några 
mindre tillägg då det inte ansågs behöva vara fullt så allvarligt. Det uttrycks att bristande 
omsorg kan vara att man som förälder till exempel aldrig hjälper till med läxorna. Vi hade 
inte tänkt på att det faktiskt inte behöver vara så allvarliga saker som fysiska övergrepp, 
sexuella övergrepp eller vanvård i form av att barnet inte får mat och rena kläder. Vi anser 
naturligtvis att det också är mycket allvarligt när föräldrarna inte hjälper barnet med 
skolarbetet, men tänkte inte på att även detta kan vara en form av bristande omsorg. De flesta 
nämner att de någon gång stött på fysiska övergrepp och några nämner även sexuella 
övergrepp. Några nämner också att misstankar har funnits. Vi tror att mörkertalet kan vara 
stort och att många utsatta barn aldrig upptäcks därför att tecknen inte är nog tydliga eller att 
det inte uppmärksammas av personalen. Tecken som informanterna nämner som skulle kunna 
påverka elevens skolarbete negativt är aggressivitet, att eleven blir utåtagerande eller är 
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mycket trött. De nämner också att det är vanvård om eleven inte får tillräckligt med mat, 
vilket vi anser påverkar elevens koncentrationsförmåga och därigenom skolarbetet. Enligt 
Killén (1991) behöver bristande omsorg inte påverka elevens skolarbete men det gör det ofta. 
I litteraturen tas det upp att hjärnans utveckling kan påverkas av tidig försummelse eller 
misshandel och att barnet då kan drabbas av koncentrations och relationsstörningar och det är 
vanligt med inlärningssvårigheter och utvecklingsförseningar hos barn som blivit 
misshandlade. Även om de är normalbegåvade kan de ha svårt med inlärningen eftersom det 
är svårt att koncentrera sig i skolan när man inte har en trygg hemmiljö (Hindberg, 2006). Vi 
anser att det är viktigt att som lärare vara uppmärksam på tecken och att försöka ta reda på 
vad som ligger bakom problemet. Det är lättare att kunna hjälpa eleven om man vet vad som 
ligger bakom svårigheterna. Rädda barnen (www.rb.se) tar upp svårigheterna att veta vad de 
symtom som ett barn uppvisar beror på och att det därför är viktigt att prata med barnet. Om 
man vet vad som orsakat problemet är det lättare att ge rätt stöd och hjälp.  
 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994a) står att samarbete med hemmet är viktigt och att 
läraren ska känna till elevens sociala situation, samt att läraren ska ge stöd till elever med 
svårigheter. Samtliga lärare i studien tar upp att de kan kontakta elevens föräldrar vid 
problem. Det visar att föräldrakontakten är väldigt viktig för att eleven ska kunna få rätt stöd 
och hjälp. För att nå resultat anser vi att föräldrarna måste vara villiga att delta i arbetet och 
tillsammans med skolan och utomstående hjälp, som till exempel socialtjänsten, försöka 
förändra elevens situation till det bättre. Det som står i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
1994a) är inte direkt något som handlar om barn som utsätts för bristande omsorg, men elever 
som har svårigheter skulle kunna tolkas som barn som utsätts för bristande omsorg. Det är i 
Socialtjänstlagen (14 kap. 1§ SoL, www.notisum.se) som det står vilka skyldigheter 
personalen har. Kanske borde ändå  lärarnas skyldigheter i arbetet med utsatta barn tas upp i 
läroplanen, och något om hur arbetet ska gå till, till exempel att varje skola ska ha rutiner för 
arbetet med utsatta barn. Studien visar att det finns kunskap och rutiner på skolorna, men 
kanske kan en ändring bidra till att arbetet med utsatta barn uppmärksammas ännu mer.  
 
Flera informanter nämner att psykiska och ekonomiska problem kan ligga bakom den 
bristande omsorgen och det framkommer också att det kan bero på att föräldrarna har en 
annan kulturell bakgrund. Det resultat som vi fick överrensstämmer med vår uppfattning. Vi 
tror att har man som förälder psykiska eller ekonomiska problem blir det svårt att ta hand om 
sitt barn. Vi håller även med om att den kulturella bakgrunden kan skapa missförstånd och att 
man inte vet hur det går till i den svenska skolan och i det svenska samhället.  
 
6.4 Hur lärare kan se till att elever med bristande omsorg i hemmet får rätt stöd 
och hjälp 
Gemensamt för lärarna är att de känner att de saknar tillräcklig kunskap i ämnet. Alla lärare 
nämner även att de kan samarbeta med skolsköterskan och socialtjänsten. I studien utrycks det 
att barn som har det sämst får inte den hjälp som de verkligen behöver. 
 
Ingen av lärarna anser sig ha tillräckligt med kunskap när det gäller barn som utsatts för 
bristande omsorg. Det visar sig finnas olika uppfattning om huruvida det finns tillräcklig 
kunskap och om utbildning till personalen behövs. Kommittén mot barnmisshandel (SOU 
2001:72) föreslår att de yrkesgrupper som arbetar med barn ska få kompetensutveckling och 
utbildning. Vi kan konstatera att utbildning behövs, personalen på skolorna måste ha god 
kunskap om ämnet. Vi anser att rektorerna borde satsa på utbildning för sina anställda 
eftersom de har en skyldighet att anmäla. Om rätt kunskaper finns är det lättare att upptäcka 
och agera. Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) skriver att personal som saknar 
kunskap om barns reaktioner vid övergrepp kan ha svårt att upptäcka när ett barn far illa.  
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Det nämns att de barn som har det sämst också är de som kommer bort i systemet och som 
ingen kan hjälpa. Det betonas också att det inte finns så mycket för skolan att göra när det 
gäller att hjälpa dessa utsatta barn. Man får en känsla av att det kan vara väldigt svårt att 
hjälpa de barn som far illa, även om man tar sitt ansvar och anmäler betyder inte det att de får 
den hjälp de behöver. Detta kan kännas hopplöst, men man måste ändå anmäla för att 
möjlighet till förbättring ska ges. 

 

 

6.5 Avslutande diskussion 
I vår inledning nämner vi att bristande omsorg i hemmet kanske är vanligare än man tror, men 
att det många gånger inte kommer till kännedom eftersom alla barn reagerar på olika sätt och 
det kan vara svårt att tyda deras signaler. Resultatet av undersökningen visar att alla 
informanter har erfarenhet av arbete med barn som utsätts för bristande omsorg i hemmet. Det 
framkommer också synpunkter om att det finns ett mörkertal, vilket också är vår uppfattning 
baserad på den forskning vi tagit del av. Fortfarande tror vi att många fall inte kommer till 
kännedom eftersom den bristande omsorgen inte upptäcks. Det är nog också tyvärr vanligt att 
man inte anmäler trots att misstankar finns.  
 
När vi kritiskt granskar vårt arbete kommer vi fram till att vi skulle ha kunnat göra vissa saker 
annorlunda. Om mer tid funnits hade vi haft bättre möjligheter att få kontakt med 
specialpedagog 1 som var svår att nå. Hon hade kunnat tillföra information till arbetet som vi 
nu gick miste om. En annan sak vi skulle ha kunnat göra annorlunda är att vi kunde ha använt 
oss av mer öppna frågor så att informanterna kunnat tala mer fritt. Vi upplever att vi då 
kanske hade fått fler exempel och i större utsträckning fått ta del av deras tankar. Nackdelen 
hade då varit att vissa frågor som vi nu fått svar på kunnat förbli obesvarade. Vi hade också 
kunnat intervjua flera lärare på varje skola för att få en bredare bild av hur arbetet går till. Vi 
hade kunnat skicka ut enkäter för att få information från fler skolor och på så sätt kunnat dra 
fler slutsatser. Genom att bara skicka ut enkäter hade vi däremot fått fram en annan typ av 
data och troligen gått miste om väsentlig information. Eftersom vi bara har undersökt tre 
skolor kan vi inte dra några generella slutsatser. Hade mer tid funnits hade fler skolor kunnat 
undersökas genom intervjuer. Vi hade även kunnat välja att istället begränsa oss mer och gå in 
på djupet i någon del av arbetet och exempelvis bara tittat på lärarnas erfarenhet och 
kunskaper och möjlighet att hjälpa utsatta elever. Vi anser dock att den undersökning som vi 
valde att genomföra har givit en god inblick i hur skolorna arbetar med utsatta barn och att 
valet av informanter bidrog till att ge en bred bild av hur arbetet går till.  
 
Vi har genom det här arbetet skaffat oss kunskaper om hur man som lärare kan upptäcka att 
ett barn far illa och hur man då kan gå tillväga för att ge stöd och hjälp. Vi vet vilka möjliga 
samarbetspartners som finns både på skolorna och externt. Det gör att vi känner oss mer 
förberedda inför vårt kommande arbetsliv, än vi var när vi började denna undersökning. Vi 
har blivit väl medvetna om våra skyldigheter som lärare och känner att vi nu har något att luta 
oss mot. En bra sak som en av skolsköterskorna sa som vi kommer att ta med oss ut i 
arbetslivet är att det inte är dåliga föräldrar man anmäler utan sin egen oro för barnet.  
 
Vad vi behöver veta mer om – nya forskningsprojekt 
Vi anser att det är viktigt att som personal ha tillräcklig kunskap om hur man ska jobba med 
barn som far illa. Vår studie visar att personalen upplever att de inte har tillräcklig kunskap. 
Om vi fortsatte denna undersökning skulle vi vilja ta reda på hur det skulle vara möjligt för 
skolans personal att utveckla kunskaper och medvetenhet om hur de ska arbeta med barn som 
utsätts för bristande omsorg i hemmet. För att eleven ska få den hjälp som behövs är det 
viktigt att samarbete mellan olika parter finns. Vi skulle vilja utveckla och titta närmare på 
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hur samarbetet mellan skolan och andra aktörer skulle kunna utvecklas för att personal, utsatta 
elever och deras föräldrar ska kunna få den hjälp och det stöd som behövs. 
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Bilaga         
                                                
Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till lärare  
1.Vilken utbildning har du? Hur länge har du jobbat som lärare och i vilka skolformer? 
2. Vår definition av bristande omsorg i hemmet är barn som på något sätt far illa. Det kan vara 
barn som utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp alternativt vanvård eller en 
kombination av dessa. Hur stämmer definitionen överens med din uppfattning? 
3. Har du under din verksamhet som lärare träffat på barn/elever som har varit utsatta för 
bristande omsorg? I sådana fall vilka former har du då stött på? Hur har det sett ut? 
4. Vilka bakgrundsorsaker har funnits och på vilket sätt har det yttrat sig? 
5. Vilka signaler får du som lärare som gör att du misstänker att någon elev påverkas av 
bristande omsorg? 
6. Vad kan du då göra som lärare när du misstänker att bristande omsorg förekommer? 
Alternativt: vad har du då gjort? Vad borde du ha gjort? 
7. Hur kan du som lärare samarbeta med socialtjänsten? Hur går du tillväga om du behöver 
sådan hjälp?  
8. Hur ser du på anmälningsplikt och hur man går tillväga då man misstänker att ett barn 
utsätts för bristande omsorg? Anser du att du har tillräcklig utbildning och kunskap inom 
området? Får du tillräckligt med stöd i arbetet med utsatta barn? 
9. Vilka kan du som lärare samverka med i arbetet med utsatta barn? 
 
Intervjufrågor till specialpedagog 
1.Vilken grundutbildning har du? Om du arbetat som lärare tidigare, hur länge och i vilken 
skolform? Vilken påbyggnadsutbildning har du och hur länge har du jobbat som 
specialpedagog? Var och med vilka uppgifter har du arbetat?  
2. Vilket är ditt uppdrag på skolan och hur ser det ut? Vilket ansvar har du i arbetet med 
utsatta barn? 
3. Hur lägger du upp arbetet med utsatta barn? Används åtgärdsprogram? 
4.Vår definition av bristande omsorg i hemmet är barn som på något sätt far illa. Det kan vara 
barn som utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp alternativt vanvård eller en 
kombination av dessa. Hur stämmer definitionen överens med din uppfattning? 
5. Vilka erfarenheter av elever med bristande omsorg har du från ditt arbete som 
specialpedagog? 
6. Vilka bakgrundsorsaker har funnits och på vilket sätt har det yttrat sig? Händer det att 
lärarna kommer och tar upp problem? 
7. Vilka signaler får du som gör att du misstänker att någon elev påverkas av bristande 
omsorg, och varifrån kommer dessa signaler? 
8. På vilket sätt kan du som specialpedagog stötta och hjälpa lärarna att utveckla kunskap 
inom området? 
9. Hur kommer du i kontakt med dessa barn och vilken är din roll i arbetet med dem? Hur 
fungerar samarbetet med lärarna och den övriga personalen på skolan? 
10. Hur påverkas elever av bristande omsorg? 
11. Vad gör du när du misstänker att bristande omsorg förekommer? 
12. Vilken beredskap finns i övrigt på skolan? 
 
Intervjufrågor till skolsköterska 
1. Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat som skolsköterska? Vad arbetade du 
med innan? 
2.Vår definition av bristande omsorg i hemmet är barn som på något sätt far illa. Det kan vara 
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barn som utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp alternativt vanvård eller en 
kombination av dessa. Hur stämmer definitionen överens med din uppfattning? 
3. Har du under ditt arbete som skolsköterska träffat på barn/elever som har varit utsatta för 
bristande omsorg? I sådana fall vilka former har du då stött på? 
4. Vilka bakgrundsorsaker har funnits och på vilket sätt har det yttrat sig? 
5. Vilka tecken kan du som skolsköterska se som gör att du misstänker att någon elev 
påverkas av bristande omsorg? 
6. Hur jobbar du som skolsköterska när du misstänker att ett barn far illa? 
7. Vilken beredskap finns i övrigt på skolan? 
   
Intervjufrågor till rektor 
Vår definition av bristande omsorg i hemmet är barn som på något sätt far illa. Det kan vara 
barn som utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp alternativt vanvård eller en 
kombination av dessa. 
1. Hur länge har du arbetat som rektor på skolan? Vilken utbildning har du? Inom vilken 
skolform arbetade du tidigare? 
2.  Hur många elever går på skolan? Hur många lärare jobbar hos er? Hur många anställda har 
ni totalt? Hur stor del av skolan ligger under ditt ansvar? 
3. Vilken utbildning har du som rektor i frågan? Vilken utbildning har de övriga 
befattningshavarna? 
4. Vad har du för stöd av skolans styrdokument i arbetet med utsatta barn? 
5. Finns det ett samarbete inom kommunen med stöd i arbetet med utsatta barn? Hur ser detta 
samarbete i sådana fall ut? 
6. Vet du något om hur statistiken ser ut inom kommunen när det gäller bristande omsorg 
(enligt vår definition)? Hur ser det ut i ditt område?  Hur ser statistiken för ditt område ut i 
jämförelse med kommunen i övrigt och vad beror detta på? Samarbetar ni med någon annan 
skola i området när det gäller utsatta barn? 
7.Vilka erfarenheter finns på skolan av arbete med barn som far illa?   
8. Finns det några rutiner på skolan för arbetet med utsatta barn? Hur ser de i sådana fall ut? 
9. Finns det några handlingsplaner på skolan för arbete med barn som far illa?  Hur  ser de i 
sådana    fall ut? 
10. Finns det några rutiner för samarbete med socialtjänsten då en anmälan måste göras? Hur 
ser dessa rutiner i sådana fall ut?                       
11. Vilken är din roll som rektor när misstanke finns om att ett barn far illa? 
12.Vilket stöd finns det att få från det övriga samhället när hjälp behövs? 
13. Vilken utbildning eller annat stöd har personalen fått när det gäller barn som far illa? 
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