
 

 

 

 

 

En kvalitativ studie om 
anmälningsplikten i 
förskola och skola 

 
”Jag har aldrig varit med om en anmälan trots att jag jobbat i 

barnomsorgen i snart 25 år” 
 

Camilla Stolt 
Sanna Thomsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akademin för utbildning, kultur   Handledare: Niclas Månsson 

och kommunikation    

Pedagogik    Examinator: Jonas Nordmark 

Examensarbete i lärarutbildningen 

Grundnivå    Termin: 7  År: 2012 

15 hp 

 



 

 

2 

  

 

  

  

 

 

 Examensarbete på grundnivå 

 15 högskolepoäng 

 

 

Sammanfattning 
 

Författare:  

Camilla Stolt 

Sanna Thomsen 

 

En kvalitativ studie om anmälningsplikten i förskola och skola 

”Jag har aldrig varit med om en anmälan trots att jag jobbat i barnomsorgen i snart 25 år” 

 

 

2012 Antal sidor: 23 

 

 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolepersonal och skolpersonal uppfattar och 

utövar och resonerar kring sin anmälningsplikt med avseende på barn som far illa. För att få 

reda på hur anmälningsplikten går till i praktiken valde vi att genomföra en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer med tolv pedagoger i förskola och skola. Resultatet av vårt 

arbete visade att de flesta pedagoger tycker att utbildningen i ämnet är bristfällig.  

Studien kom fram till att personalen upptäcker missförhållanden genom att studera barnens 

förändrade beteenden, som bland annat kan avspegla sig i deras lekar. Intervjuerna belyste 

också att kontakten med hemmen var viktig. Våra slutsatser blev att kulturella skillnader har 

liten betydelse och att det behövs fortlöpande kompetensutveckling inom området för att 

kunna hjälpa fler utsatta barn i tid. 
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1. Inledning 
 

Omkring 200 000 barn upplever våld i hemmet. Varje år görs cirka 
11 000 anmälningar om våldsbrott mot barn. Ungefär 14 procent av 
dessa leder till åtal. Var tionde barn har sett eller hört en förälder bli 

slagen (Skolvärlden 2012 s.30). 

Enligt Blom (2012) behöver personalen i förskola och skola få mer kunskaper om 
traumatiserade barn för att skilja dessa ifrån barn med diagnosen ADHD. Då 
symtomen mellan dessa båda är väldigt lika är det viktigt att kunna särskilja dem för 
att kunna hjälpa dem på rätt sätt. Författaren anser att det borde vara lika viktigt med 
rutiner för hur man ska agera när man misstänker att en elev far illa på grund av 
psykiskt eller fysiskt våld, som att skolan har brandövningar kontinuerligt. Blom 
anser också att det ska finnas ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. 
Ett exempel på gott samarbete med dessa myndigheter skulle kunna vara att 
socialtjänsten kommer ut i verksamheterna och visar upp sig samt berättar om sitt 
arbete, varför och hur de kan hjälpa barn som far illa.  

Vi anser att det är viktigt att ha goda kunskaper kring anmälningsplikten när man ska 
arbeta med barn i förskola och skola. Framförallt eftersom vi om några månader 
förväntas veta hur vi ska agera om sådana situationer uppstår när vi avslutat våra 
studier på lärarprogrammet. För att vi ska kunna samverka och skapa en trygg och 
god miljö för barnen krävs goda kunskaper i ämnet, eftersom förskola (Lpfö98/10) 
och skola (Lgr 11) ska se till att skapa trygghet och omsorg för det enskilda barnets 
välbefinnande, utveckling och lärande. Detta ska prägla förskolans och skolans 
verksamhet. Personalen ska även vidta åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola. 
 
Denna studie handlar om hur anmälningsplikten angående barn som far illa generellt 
hanteras. Vi kommer att besvara frågor om hur pedagoger och rektorer resonerar 
samt går tillväga när de uppmärksammar att ett barn far illa på något vis. Vi ger även 
en inblick i den tidigare forskningen kring ämnet anmälningsplikt och barn som far 
illa. 
 

 
1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att belysa hur förskolepersonal och skolpersonal uppfattar 
sitt arbete med anmälningsplikt och barn som far illa, i förskola och skola. 
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur resonerar personal i förskola och skola kring sina erfarenheter, som berör 
anmälningspliktens förutsättningar?  
 
2. Hur resonerar personal i förskola och skola om deras arbete med barn som 
misstänks fara illa?  
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2. Bakgrund 
 
Detta kapitel behandlar vad anmälningsplikten innebär, hur det går till när en 
anmälan görs och vilka parter som är involverade. I kapitlet diskuteras också 
svårigheter med eller vid en anmälan och litteratur om barn som far illa i förskola och 
skola. 
  

2.1 Vad säger lag och styrdokument? 
Socialtjänstlagen (2001) menar att anmälningsskyldighet innebär att personer som 
arbetar med barn och ungdomar har skyldighet att så tidigt som möjligt göra en 
orosanmälan om ett barn far illa. Personalen som har anmält har också skyldighet att 
lämna alla uppgifter som socialtjänsten kan behöva beakta för en utredning. Dessa 
uppgifter är anmälaren även skyldig att återge vid ett eventuellt vittnesmål om fallet 
går till tingsrätt.  
 
Bengtsson och Svensson (2011) skriver att om en pedagog på sin fritid får kännedom 
om att ett barn far illa, av exempelvis sin granne som berättar det på grund av att 
denne vet att barnet befinner sig i pedagogens verksamhet, är pedagogen skyldig att 
anmäla detta genom sin yrkesroll på grund av dennes anmälningsskyldighet som 
personal i förskola och skola har. Dock betyder detta att en privatperson inte ska 
undvika att anmäla att ett barn far illa. Allmänheten har inte en anmälningsplikt, 
men bör ändå anmäla om de får kännedom om att ett barn far illa. 
 
Skillnaden mellan privatpersoner och personer som arbetar med barn och ungdomar 
är att allmänheten bör anmäla medan personalen som jobbar i verksamhet med barn 
och ungdomar ska anmäla. 
 
I läroplanerna för förskolan (Lpfö98/10) och skolan (Lgr11) står det att personal i 
förskola och skola ska uppmuntra, uppmärksamma, stödja och stärka barnens 
självkänsla. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 
utveckling. Inget barn ska i förskolan eller skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för annan 
kränkande behandling. Personalen ska föra kontinuerliga samtal med barnet och dess 
vårdnadshavare om barnets trivsel, lärande och utveckling både i och utanför 
verksamheten. 
 
Enligt Blom (2012) är det betydelsefullt för, förskola och skola att ha ett nära 
samarbete med Socialtjänsten för att barn som far illa inte ska riskera att bli osynliga. 
För att Socialtjänsten ska kunna hjälpa ett barn som far illa måste de ta hänsyn till 
barnets hela situation och inte endast den specifika händelse som utreds. Detta 
innebär att de även ska se över barnets tidigare livssituation och vad olika handlingar 
kan ge för framtida livssituation för barnet efter att en utredning har gjorts skriver 
Minell (2001).  
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Socialtjänstens mål är att barnet så långt det är möjligt ska få fortsätta bo med sin 
familj och fortsätta vardagen som tidigare men med stöd och hjälp av socialtjänsten. 
Socialtjänsten arbetar inte för att skilja barn och föräldrar åt utan för att barnen ska 
få en bra och trygg uppväxtmiljö. De ska känna att de får vara sig själva och vara som 
alla andra, inte känna sig utpekad och annorlunda på något sätt bara för att 
socialtjänsten gör en utredning på barnets familj. 
 
Socialtjänsten (Minell, 2002) försöker också så långt det är möjligt att se till att det är 
en och samma person som är kontaktperson för familjen och barnet under hela 
utredningstiden och även efteråt vid uppföljningen. Detta är framförallt för att det 
utsatta barnet ska kunna känna tillit och trygghet med en specifik person. 
 
2.1.1 Anmälningsplikt 
Med anmälningsplikt avses i detta arbete skyldigheten som personal i förskola och 
skola har, när de ser eller uppmärksammar att barn far illa (Minell 2001). De ska inte 
lägga några egna värderingar eller tyckande, när de ser att ett barn far illa oavsett om 
det är fysiskt eller psykiskt De ska inte fundera på om de ska göra en anmälan. Det 
ska vara självklart att göra en anmälan vid minsta oro, det är vad anmälningsplikten 
handlar om. Personalen ska då tillsammans med rektor eller förskolechef skriva en 
anmälan som sedan skickas till socialtjänsten för utredning (Minell 2001). 

 
Bengtsson och Svensson (2011) påstår att det är vanligt att någon vuxen i barnets 
närhet känner till att barnet far illa, men gör trots detta inte någonting. Olsson 
(2009) hävdar att personal i förskola och skola har haft skyldighet att anmäla om 
barns om far illa, sedan år 1924 då bestämmelserna om anmälningsplikt infördes 
genom barnavårdslag. Det är viktigt att tänka på att anmälan görs för barnets skull 
och inte mot familjen menar Bengtsson och Svensson (2011). Socialtjänsten är inte 
ute efter att ange familjen på något sätt utan deras uppgift är att se till barnets bästa 
och att de ska få det så bra som möjligt i sin familj. Socialtjänsten (Minell 2002) är 
även skyldig att återuppta en utredning om den av någon anledning lagts ner, om de 
får in nya eller andra uppgifter i ärendet oavsett om det kommer ifrån förskola, skola 
eller ifrån en privatperson i barnets närhet.  
 
Olsson (2009) diskuterar huruvida man får vara anonym när man anmäler att ett 
barn far illa i ens verksamhet. Författaren menar att alla som har en tvingad 
anmälningsplikt och därmed är skyldiga att anmäla alltid måste uppge sitt namn när 
de anmäler. Personalens namn kan inte ens skyddas vid allvarliga hot från anhöriga 
till det barn som far illa. Hot av sådan karaktär kan däremot polisanmälas. Det är 
dock alltid rektorn eller förskolechefen som ska skriva under en anmälan och därmed 
vara ytterst ansvarig för denna. Anmälarens namn i skolan eller arbetslaget när det 
handlar om förskolan ska finnas med i anmälan, men är inte ytterst ansvarig för den. 
 
Enligt Olsson (2009) kan man som personal i förskola och skola ringa till 
socialtjänsten för att rådfråga i ett eventuellt ärende men så fort ett barns namn 
nämnts kan socialtjänsten registrera detta som en anmälan. I vanliga fall görs en 
anmälan skriftligt och lämnas in till socialtjänsten men vid akuta fall kan den ske 
omgående via telefon. Anmälan bör då så snart som möjligt kompletteras skriftligt. 
Om en situation är så akut att anmälan ska göras via telefon kan endast socialtjänsten 
avgöra. Några orsaker som kan vara avgörande för om anmälningen bör ske via 
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telefon kan vara svåra fall av misshandel eller incest. Anledningen till att anmälan ska 
vara skriftlig är att den ska ligga till grund för socialtjänstens beslut och bedömning i 
utredningen. Oavsett om anmälan görs skriftlig eller muntlig via telefon kommer 
socialtjänsten att ta kontakt med anmälaren för mer och utförligare information. 
Detta gäller dock endast personal i förskola och skola eftersom privatpersoner kan 
anmäla anonymt. 
 
Bengtsson och Svensson (2011) menar i sin studie att personal inom förskola och 
skola i mycket liten utsträckning fullgör sin anmälningsskyldighet. Personalen 
uppgav att detta berodde på att de kände obehag för att möta föräldrar efter att de 
har kontaktat socialtjänsten med en anmälan. Olsson (2009) nämner att några 
förklaringar till att anmälan inte blir av kan vara bland annat att det finns brister i 
arbetsledningen så som att det saknas fasta rutiner och stöd inför, vid och efter en 
anmälan, men även dålig kunskap om gällande lagstiftning, osäkerhet och rädsla om 
vad man som personal i förskola och skola har sett och hur det tolkas. En annan 
orsak kan vara den bristande återrapporteringen från socialtjänsten när man som 
personal i förskola och skola inte får någon återkoppling på en pågående anmälan 
och därmed inte vet om eller vad anmälan ledde till. Ovissheten om det hjälpt eller 
stjälpt barnet, om åtgärder vidtagit eller om läget är fortsatt oförändrat. 
 
Enligt Bengtsson & Svensson, (2011) tycker barnombudsmannen att personal som 
inte anmäler trots sin anmälningsplikt bör tilldelas disciplinpåföljd på grund av att 
personalen då gjort ett tjänstefel eftersom det är deras skyldighet att anmäla och 
ingår i deras uppdrag som förskolelärare och lärare. 
 

2.2 Barn som far illa 
Barn som far illa är ett samlingsbegrepp enligt Hindberg (1997) och med barn som 
far illa avses i detta arbete barn som på något sätt mår dåligt psykiskt eller fysiskt på 
grund av exempelvis misshandel, kränkningar, incest, våld etc. som sker i barnets 
vistelsemiljö.  
  
Enligt Hindberg (2006) kan några utslagsgivande bakgrundsfaktorer för att våld sker 
i familjer, vara familjens ekonomi, missbruk eller om föräldrarna själva blivit utsatta 
för våld under sin egen uppväxt. Hindberg (1999) skriver att personal i förskola och 
skola behöver bli bättre på att tidigt se barn som far illa. Hon menar på att man som 
pedagog ska vara särskilt uppmärksam på barn till ensamstående och arbetslösa 
föräldrar.  
 
Hindberg (2006) skriver att det är främst de små barnen som är svåra att upptäcka 
om de far illa, vilket innebär att de har svårt att formulera och berätta om 
händelserna de varit med om. Författaren skriver även att barn som talar dålig 
svenska eller inte talar svenska alls har svårt att berätta om sina traumatiska 
upplevelser. I dessa fall kan en tolk användas, men en sådan situation innebär 
eventuellt komplikationer för det utsatta barnet. Främst på grund av att ytterligare en 
för barnet okänd person som närvarar när barnet ska berätta om sina upplevelser, 
något annat som kan försvåra situationen är om tolken saknar kunskap om barn och 
barns sätt att uttrycka sig. När det gäller små och utsatta barn är det vanligt att de har 
svårt att formulera sina tankar, behov och upplevelser verbalt om vad de varit med 
om, framförallt för denne okända person. 
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Händelser i familjen anses ofta vara en privat angelägenhet som man inte talar om. 
Då kan det uppstå en tystnad och hemlighetsmakeri, vilket i sig är typiskt för familjer 
där det förekommer övergrepp och våld. Det i sin tur kan göra att barnet börjar tvivla 
på sin egen verklighetsuppfattning och det de upplevt verkligen stämmer överrens 
med verkligheten. Barn vill inte heller baktala sina föräldrar eftersom lojaliteten med 
föräldrarna är stark. Barn försvarar och skyddar nästan alltid sina föräldrar 
framförallt för att de är rädda att mista den lilla trygghet som de har. Många barn vet 
inte att fysiskt våld är ett brott och därför tror många barn att våldet är normalt och 
förekommer i alla familjer. Det onormala blir normalt för barnet som tror att det ser 
likadant ut i andra familjer. 
 
Äldre barn är till större delen medvetna om vad konsekvenserna kan bli, om ett 
avslöjande sker. Konsekvenserna kan bland annat vara att den ena eller båda 
föräldrarna hamnar i fängelse och att familjen splittras samt att barnet själv kan 
komma att bli placerad på en institution eller i ett familjehem. Värst av allt är dock 
farhågor om att inte bli trodd. Vanligtvis känner även barnet skuld- och skamkänslor 
inför det inträffade och olika undersökningar visar även att barn känner att de inte 
vet vem de ska berätta för.  
 
Författaren skriver även att forskning på senare tid visat att försummelse och 
misshandel under barnens tidiga levnadsår också påverkar hjärnans utveckling. 
Vanliga kännetecken på barn som far illa kan enligt författaren vara stick-, skär-, 
bett- och skållningsskador, ofta är skadorna orsakade av trubbigt våld såsom slag och 
sparkar. Skadorna kan bero på förgiftningar och syrebrist, på mindre barn är det även 
vanligt med åkommor som orsakas av skakningar. 

 
Hindberg (1997) menar att tidigare har ett av de vanligaste tecken på barnmisshandel 
varit blåmärken. Det är vanligt med blåmärken hos barn, även hos de barn som inte 
blivit utsatta för våld. Märkena som uppkommit på grund av våld mot barn är ofta 
karaktäristiska för var de sitter och hur de uppkommit. Naturliga småsår, skrapsår 
och blåmärken som uppstår när ett barn leker och ramlar, sitter ofta på knän, 
armbågar, axlar och i pannan.  
 
Blåmärken som vanligtvis uppkommit på grund av misshandel har andra 
karakteristiska kännetecken som rör utseende och lokalisering, men även antalet och 
deras ålder. Dessa sitter ofta på överarmarna, låren, på öronen, i nacken, på sidorna 
av ansiktet, på bålen och könsorganen. Blåmärkenas utseende kan även ge ledtrådar 
om vilken typ av misshandel som har skett som till exempel märken på halsen kan 
vara ett strypningsförsök, märken efter tumgrepp och fingrar är också vanligt. Det 
kan uppstå i samband med hårda grepp, örfilar, nypningar etc. Dock behöver inte 
blåmärken betyda att barnet blivit utsatt för misshandel, men som det är bra för 
omgivningen att vara observant på.  
 
Enligt Hindberg (2006) är det svårt att tro att barn misshandlas av sina föräldrar. 
Hindberg skriver om att röntgenläkarna Caffey och Silverman upptäckte barn med 
skelettskador med inre blödningar under den hårda hjärnhinnan. Läkarna visste inte 
vad detta berodde på men tjugo år senare började en annan läkare vid namn Henry 
Kempe så småningom se mönster som tydde på att sådana skador förmodligen 
berodde på fysiskt yttre våld där föräldrarna eller annan vuxen i barnets närhet varit 
inblandad.  
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Forskaren skriver även om att kunskaperna inte räcker till för att barn som far illa ska 
upptäckas och få hjälp i tid. Det senaste tjugo åren har kunskaperna höjts och även 
förhoppningen om att en anmälan ska leda till att barnet får en trygg uppväxtmiljö 
längre fram. Eriksson, Oranen, Solberg, Bo Vatnar (2007) skriver att under senaste 
decenniet har diskussionen om barn som upplever våld i hemmet eller i nära 
relationer intensifierats, samtidigt som det har blivit allt vanligare att barn far illa. 

 
Hindberg (1997) menar på att barn som blivit misshandlade, oftare har intellektuella 
störningar eller är mer psykiskt utvecklingsförsenade än de barnen som inte varit 
utsatta för våld. Detta kan ha flera orsaker bland annat hjärnskador efter våld mot 
huvudet eller att de känner en otrygghet eller att dem är understimulerade i hemmet. 
Barn som inte känner sig trygga i sin hemmiljö påverkas negativt och det innebär att 
även barn med normal intelligensnivå kan ha svårt att koncentrera sig och tillgodose 
sig kunskaper.  
 

2.3 Med barnet som utgångspunkt 
Enligt Barnkonventionen (2012) har alla barn i Sverige rätt att växa upp i en trygg 
miljö utan att behöva utsättas för våld. Det innebär att staten har ett ansvar att 
skydda alla barn mot att uppleva fysiskt eller psykiskt våld. Trots detta kan Barnens 
rätt i samhället (BRIS) påvisa att ”År 2004 kontaktade drygt 1500 barn BRIS med 
anledning av att de utsatts för våld.” 
 
BRIS är en organisation som finns till för barn. För att de ska kunna ringa någonstans 
och få tala med någon som har kunskaper om barn som far illa och deras sätt att 
utrycka sig, samtidigt som barnen får tala ut om sina upplevelser och funderingar. 
Enligt Barnkonventionen (2012) är det viktigt att vuxna personer i barnens närhet 
kan tolka barnens signaler utan att de behöver be om hjälp. Det krävs att personal 
som arbetar med barn i förskola och skola har kunskap om detta men även vilja och 
möjlighet att hjälpa barnen i utsatta situationer genom att anmäla till ansvariga 
myndigheter 
 
Barnombudsmannen (2012) menar på att barn som växer upp med missförhållanden 
i familjen, där det förekommer psykiskt eller fysiskt våld/misshandel, missbruk eller 
sexuella övergrepp far illa. De påverkas i sin vardag. Alla barn reagerar olika på 
våldet. Leken hämmas, personligheten förändras och barnens utveckling och 
inlärning påverkas negativt. Missförhållandena i hemmet och i barnens annars så 
trygga hemmiljö ”ruggas”.  Det är inte alltid det fysiska våldet som det djupaste 
spåren i barnet. De psykiska skadorna är svårare att förtränga än det fysiska. Skador 
som kan påverka barnets självkänsla kan bland annat vara rädsla, osäkerhet, att 
barnet känner sig övergivet men även att de får svårt att knyta an och att barnet kan 
känna sig avvisat från omgivningen. 
 
Enligt Killén (1999) så skriver Sagbakken & Aanderaa (1993) att förskollärare 
dagligen möter föräldrar och barn i hallen på förskolan och kan då vara uppmärksam 
på hur samspelet mellan föräldrar och barn ser ut. Reflektera över hur barnet verkar 
må i samband med lämning och hämtning. De kan vara uppspelta och vilja hem eller 
vara mer tillbakadragna ju närmare hämtningen. Förskollärarna kan även reflektera 
över hur föräldrarna beter sig, om de är stressade eller inte tar sig tid för barnet vid 
lämning och hämtning samt om de visar irritation mot barnet utan uppenbar 
anledning. Genom observation kan pedagogen se och få en ökad uppfattning om hur 
en familj har det.  
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Om en sådan situation upprepar sig väldigt ofta kan det ses som psykisk misshandel 
då ett barn har ett stort behov av omsorg och kärlek. Det är mycket svårare att 
upptäcka psykisk misshandel än fysisk misshandel eftersom den psykiska 
misshandeln inte lämnar några synliga spår fysiskt. Däremot kan psykisk misshandel 
ge barnet men för livet om det blir utsatt för kränkande behandling, nervärderande 
ord och ständigt aktivt måste söka närhet hos föräldrarna. Barn behöver närhet och 
bekräftelse om att de är omtyckta och älskade av sina föräldrar. 
 
Barnperspektivet (2012) skriver om att psykisk misshandel kan vara olika saker för 
olika individer utifrån hur det utsatta barnet reagerar och känner sig, om de varit 
med om exempelvis nedlåtande uttryck och verbala hot som i sig är en vanlig form av 
psykisk misshandel.  
 
Killén (1999) skriver att Terr (1988) menar att om ett barn blivit utsatt för psykiskt 
våld eller psykisk misshandel är det inte lämpligt att ställa frågor till barnet i en 
förhörsliknande form utan det är bättre att observera barnet i olika situationer 
exempelvis när barnet leker eller ritar, där det kan komma fram mycket information 
om barnets upplevelser. Sedan kan man diskutera barnets lek tillsammans med 
barnet senare och på så sätt få fram ännu mer information utan att barnet känner sig 
pressad i situationen eller att de lämnar ut sina föräldrar på något sätt. Barn är oftast 
inte medvetna om att de är utsatta för psykiskt våld eller psykisk misshandel, men 
våld skrämmer och skadar barn oavsett om den är psykisk eller fysisk menar 
Barnperspektivet (2012). 

 

3. Metod 
 
Det här kapitlet handlar om vilka metoder vi valde för att ställa frågor och vilka krav 
vi hade på de informanter som vi har intervjuat. 

 
3.1 Ansats 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i detta arbete där vi ställt öppna frågor och 
har en form av diskussionsintervju. Enligt Denscombe (2000) passar en kvalitativ 
ansats bra när man vill ha utförliga svar med många detaljer. Vi utgår ifrån våra 
färdiga frågor men är uppmärksamma på informationen vi får från våra informanter 
och har även möjlighet att ställa följdfrågor. Eftersom vi valt denna studieform har vi 
även ett begränsat antal informanter för att ha tid att kunna gå djupare in i 
intervjuerna. Vi har intervjuat 12 informanter med blandad utbildningsbakgrund och 
erfarenheter.  
 
Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ studie är att en sådan riktar sig bättre 
för enkäter där det endast är korta och konkreta svar, där vi inte har möjlighet att 
ställa följdfrågor och ger inte heller möjlighet för informanterna att delge oss sina 
erfarenheter. I en kvantitativ studie ligger fokus på det generella medan i en kvalitativ 
studie hamnar fokus på det djupare och de utvecklande svaren. Denna studieform 
syftar även till att förstå och tolka det resultat som kommer fram utifrån intervjuerna 
Stukat (2005). 
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3.2 Datainsamlingsmetod 
Vi valde semi-strukterade intervjuer för att få en diskussion där vi kunde få mer 
fylliga svar och då få veta mer av våra informanters resonemang, arbete och 
erfarenheter kring anmälningsplikt och barn som far illa. Denscombe (2000) 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren är flexibel på frågornas 
ordningsföljd och att låta informanten berätta om sina idéer och utveckla sina svar på 
ett mer utförligt sätt. Semistrukturerade intervjuer innebär också att det finns en 
färdig lista med frågor som ska besvaras, men strukturen hur frågorna ställs och 
besvaras är flexibelt. Fördelen med detta är att samtalet med informanten flyter 
lättare och frågorna kan ställas i den ordning som faller sig naturligast. Det gav oss 
också möjlighet att fördjupa och förtydliga frågor när vi hittade informanter som 
hade särskilt mycket kunskap om saken. Som en följd av detta kunde intervjuerna 
variera i tid så mycket som mellan sju minuter och en dryg timma. Stukát (2005) 
jämför den mer slutna, strukturerade metoden, med den av oss valda 
semistrukturerade metoden och menar att den senare ger den större flexibilitet som 
vi upplevde i vårt arbete. Han skriver att ”det kan handla om att man vill kalibrera sin 
frågeteknik” (s. 41). En nackdel med metoden är att den kräver en mer noggrann 
genomläsning av intervjuerna ”Det gäller ju att komma under eller bakom det 
bokstavliga innehållet”. (s. 41) 
 

3.3 Urval och tillvägagångssätt  
Vi lämnade ut missivbrev till förskolechefer och rektorer som sedan fick kontakta sin 
personal som de visste har varit i kontakt med ämnet anmälningsplikt i förskola och 
skola. Vi kontaktade fyra förskolor och två grundskolor för att få in tänkbara 
informanter. När vi fått ihop tillräckligt många informanter, bestämde vi datum och 
tid för intervjuer. Totalt intervjuande vi tolv personer med blandad 
utbildningsbakgrund och erfarenheter. Deras befattningsgrad varierade från 
barnskötare till rektor.  
 
När vi intervjuade våra informanter satt vi i ett enskilt utrymme utförde våra 
intervjuer där vi ställde frågor och spelade in intervjuerna för att senare kunna återgå 
till dem och göra sammanställningar. Vi informerade dem först om varför vi ville göra 
intervjuer med dem och varför vi ville spela in intervjuerna. Vi berättade även om de 
forskningsetiska principerna såsom att deltagandet är frivilligt, konfidentiellt och att 
de när som helst har rätt att lämna intervjun. Intervjuerna genomfördes på förskolor 
och skolor i enskilda rum. Varje intervju tog mellan sju minuter till drygt en timme. 
Informationen vi fick ut ifrån intervjuerna har vi sedan sammanställt och analyserat 
för att arbeta vidare med. 

 
Ett problem med detta sätt var att det kändes som att pedagogerna fått berättat för 
sig av sin chef vad de skulle svara på vissa av frågorna. Det kändes inte som vi fick 
personliga svar på våra frågor, utan mer som bestämda svar som de blivit tillsagda att 
delge oss. Inför intervjuerna på en förskola, hade förskolechefen och våra 
informanter haft möte precis innan vi kom för att genomföra våra intervjuer. Vi tror 
att förskolechefen på detta möte informerade sin personal om vad de skulle svara på 
våra eventuella frågor. Ett annat problem vi fann var att några av informanterna inte 
hade någon erfarenhet alls av anmälningsplikt. Detta medförde att några av 
informanterna inte hade något att delge oss i ämnet. Vilket innebar för oss att vi fick 
väldigt lite information från dessa pedagoger eftersom de inte kunde delge oss några 
egna erfarenheter eftersom de inte hade några erfarenheter. 
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Här är en översikt över de personer som blivit intervjuade: 
 
Pedagog 1.  
Arbetar som barnskötare och har arbetat sedan år 1996 och har tidigare arbetat som 
dagmamma sedan år 1984. Pedagogen har varit mer eller mindre delaktig i 3-4 
anmälningar. 
 
Pedagog 2. 
Arbetar som barnskötare och har arbetat sedan år 1979 men har ingen erfarenhet av 
anmälningar. 
 
Pedagog 3.  
Arbetar som förskollärare och har arbetat i 20 år. Har ingen erfarenhet av 
anmälningar. 
 
Pedagog 4.  
Arbetar som förskollärare och har arbetat sedan år 1981. Varit med om ganska många 
anmälningar.  
 
Pedagog 5. 
Arbetar inom barnomsorgen sedan 20 år tillbaka. Har tidigare arbetat i förskoleklass, 
på fritids och i år 1-3. Arbetat som förskollärare senaste 10 åren. Har erfarenhet av 3 
anmälningar. 
 
Pedagog 6. 
Arbetar som förskollärare. Arbetat i kommunen sedan år 1979. Har erfarenhet av tre 
anmälningar. 
 
Pedagog 7. 
Arbetar som specialpedagog. Först arbetade pedagogen som klasslärare på 
mellanstadiet i 13år. Arbetat som specialpedagog i 7-8år. Har erfarenhet av 4 
anmälningar under sina yrkesår. Erfarenhet av anmälningar. 
 
Pedagog 8. 
Arbetar som bildlärare, är utbildad svenska- och so 1-7 – lärare och har arbetat som 
lärare sedan år 2000. Erfarenhet av 3 anmälningar. 
 
Pedagog 9  
Arbetar som fritidspedagog. Arbetat i skolan sedan år 2001. Har även ett års 
erfarenhet av att ha arbetat på statens invandrarverk.  
 
Pedagog 10 
Arbetar som förskolechef sedan 2011. Har arbetat som förskollärare sedan 2002 och 
som barnskötare sedan år 1992. Har erfarenhet av anmälningar. 
 
Pedagog 11. 
Arbetar som förskolechef sedan år 1983 men i förskolan sedan 1981. 
Pedagog 11 har erfarenhet av ungefär 4-5 anmälningar om året. 
 
Pedagog 12. 
Arbetar som rektor och har tidigare arbetat som lärare. Pedagogen har arbetat inom 
barnomsorgen i över 30 år. Har erfarenhet av anmälningar. 
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3.4 Forskningsetik 
Vi som samhällsforskare har tagit hänsyn till det som Denscombe (2009) skriver 
angående att ”respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att 
deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet, arbeta på ett 
sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet” (s. 193). Precis som 
Denscombe (2009) tycker vi att forskare inte ska använda alla medel som finns.  

 
Stukát (2005) beskriver de olika forskningsetiska principerna som innebär att innan 
informanterna intervjuas ska de ha fått information om syftet med intervjuerna och 
studien. De ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt, och ha kännedom 
om att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de på något sätt känner 
obehag. De ska även ha kännedom kring hur resultatet av studien och intervjun 
kommer att framställas i resultatet och hur det kommer att sammanställas samt vilka 
som kommer att ta del av arbetet när det är klart. 

 
Informanterna kan när som helst avbryta sin medverkan utan att de ska leda till 
några negativa följder för dem som personer. De ska inte känna sig tvingande och 
forskaren får inte påverka informanten i sitt beslut att avbryta sitt deltagande i 
studien. Vi påpekade detta för våra informanter innan vi började intervjuerna. 

 
Informationen vi får fram av intervjuerna får endast användas på det sätt som vi 
delgivit informanterna. Detta gjorde vi genom att vi informerade förskolechefer, 
rektorer, pedagoger och lärare om att intervjuerna endast är till för detta arbete och 
kommer inte att utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 
Vi ska informera informanterna om att deras medverkan sker anonymt och att de 
även ska vara införstådda med att all informationsinsamling såsom namn, kommun 
och annat som på något sätt kan identifiera informanten kommer att utebli. Om 
dessa uppgifter på något vis ska offentliggöras måste informanten ge sitt 
godkännande först. Vi var noga med att berätta för våra informanter innan 
intervjuerna att vi skulle ta hänsyn till konfidentialiteten och att våra inspelningar var 
endast för vår egen skull, för att vi senare skulle kunna gå tillbaka och lyssna på dem 
flera gånger och även anledningen till detta, det vill säga att vi inte kan minnas allt 
som alla våra informanter sagt (Stukát 2005). 
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4. Resultatredovisning 

 
4.1 Hur resonerar personal i förskola och skola kring sina 
erfarenheter, som berör anmälningspliktens förutsättningar?  
 

 
De intervjufrågor som handlar om forskningsfråga 1 är: 
 
- Vilka tecken brukar indikera ”problem”? 
- Hur gör ni praktiskt för att hantera situationer där ni misstänker att något inte står 
rätt till med avseende på sådant som omfattas av anmälningsplikten? 
- Vilka tar ni kontakt med och i vilken ordning sker kontakterna? Vem är ansvarig för 
kontakten? 
- Hur brukar de som ni kontaktar reagera? 
- Hur går resonemanget i arbetslaget inför och efter en anmälan? 
- Har du någon gång känt dig tveksam till att göra en anmälan? 
- Slutligen har din syn på anmälningsplikten förändrats under dina år som lärare? I 
så fall hur? (bilaga 2). 
 
Personalen i förskola och skola berättar att när man gör en anmälan av barn som far 
illa, är det alltid förskolechefen eller rektorn som ska skriva under denna. En pedagog 
säger: ”nu vet vi ju hur rutinerna är att gör man en anmälan så ska den gå via rektorn 
och det är rektorn som står för den. Jag behöver ju aldrig utge mitt namn till någon 
annan än socialtjänsten, och kommer då föräldrarna springandes så hänvisar man 
bara till rektorn”  
 

Det är alltid rektorn eller förskolechefen som har det yttersta ansvaret för anmälan 
och eventuella frågor från föräldrar ska hänvisas till dem. Det är viktigt att all 
personal vet vad som gäller när det sker en anmälan, såsom att personalen inte ska 
svara på frågor utan bara hänvisa dem vidare. Pedagog 10 säger att: 

 
Om det är så att det ska göras en anmälan, då är personalen på 
avdelningen, de som har ansvaret och märker de att det är någonting 
som inte känns bra så måste man ju signalera och är det sexuella 
övergrepp eller misshandel så då ska man anmäla direkt. Personalen 
ska alltid gå via chefen. De kollar upp vad som har skett, sen får jag 
informationen, sen skriver jag ihop en anmälan, som sedan lämnas till 
socialtjänsten. 
 

Utifrån vårt resultat säger några av våra informanter att föräldrar kan reagera på 
många olika sätt exempelvis med ilska eller aggressivitet över att någon lägger sig hur 
de uppfostrar sina barn. De kan komma till förskolan eller skolan och vilja ha tag i 
den personal som gjort anmälan. Då är det viktigt att all personal vet vad som gäller 
och vart de ska hänvisa föräldrarna samt att de aldrig själva ska ta en diskussion med 
dem. En rektor berättar att: ”Jag har föräldrar som har varit fruktansvärt arga, och 
upprörda. […] Det är det som är min funktion, det är mig de ska komma till. Det är 
jag som ska ta den smällen. Det gör jag gärna.” 
 
Andra föräldrar kan reagera med att känna tacksamhet och lättnad över att någon 
äntligen sett att allt inte står rätt till, och nu kan de äntligen få hjälp. Det finns även 
föräldrar som utåt sett inte visar någon reaktion alls. 



 

 

15 

 
Pedagog 4 säger att personalen, trots föräldrarnas olika reaktioner, inte får vara 
anonym vid en anmälan om misstanke om att barn far illa. En person med 
anmälningsskyldighet måste ha sitt namn med i anmälan för att socialtjänsten ska 
kunna ställa vidare frågor om vad som skett. Om man som person med 
anmälningsskyldighet får kännedom om att ett barn far illa utanför verksamheten så 
är denne ändå skyldig att anmäla genom sin verksamhet. Privatpersoner t ex grannar, 
vänner, familj etc. har möjligheten att anmäla anonymt. Anmälan som 
förskolepersonal och skolpersonal gör är en orosanmälan (§14 SoL). Detta innebär att 
vid minsta misstanke om att ett barn far illa, är personalen skyldiga att göra en 
anmälan. Personalen ska inte lägga in sina egna värderingar och tolkningar utan ska 
endast gå på sin magkänsla och oro för barnet. De behöver absolut inte ha ett facit 
över att något verkligen hänt, utan det räcker med en misstanke att något kanske inte 
står rätt till. 
 
När socialtjänsten får in en anmälan om barn som far illa är de skyldiga att alltid 
öppna upp en utredning. Personal i förskola och skola har alltid möjlighet att ringa 
och rådfråga socialtjänsten i ett specifikt ärende, men bör inte uppge barnets namn 
för så snart ett namn nämns är socialtjänsten skyldiga att tolka detta som en 
anmälan. En anmälan kan göras via telefon vid akuta fall, men om fallet är så pass 
allvarligt att åtgärder behöver vidtas akut kan endast socialtjänsten avgöra. 
 
Vid enstaka fall resulterar anmälan i att familjen flyttar från kommunen men sådana 
resultat av anmälan är dock väldigt ovanliga. Vid sådana situationer följer inte 
anmälan med barnet eller familjen över kommungränserna på grund av sekretessen, 
om inte familjen ger sitt samtycke till detta. 
 
Pedagog 4 i förskolan vill vara extra tydlig med att de har starkare sekretess i 
förskolan än i skolan. ”Sen är ju lagen sån att vi måste följa lagen, att vi har mycket 
stark sekretess.” Samma sekretess gör att det inte sker någon form av överlämning 
från förskola till förskoleklass eller från förskoleklass till skolan, utan 
vårdnadshavarens medgivande. Samma pedagog säger att: 

 
Sekretessen i förskolan är starkare än i skolan, förmodligen på grund 
av att barnen är så pass små att de ännu inte har utvecklat sitt verbala 
språk tillräckligt mycket för att kunna uttrycka sig om vad som 

eventuellt har hänt. I skolan däremot har barnen ett så pass utvecklat 
verbalt språk att de konkret kan berätta om saker som händer på ett 
tydligare sätt. 

 
När vi frågar hur resonemanget i arbetslaget ser ut inför och efter en anmälan, svarar 
flertalet av personalen i förskolorna att de samtalar med varandra om någon annan 
sett eller hört något kring det specifika barnet. I skolan däremot samtalar personalen 
endast med rektor eller elevhälsovårdsteamet, där även en skolkurator finns 
tillgänglig. Utifrån intervjuerna framkommer det att personalen väldigt sällan känner 
sig tveksam till att göra en anmälan om barn som far illa, när de har stöd av 
förskolechef eller rektor, eftersom det handlar om skyldighet och att det är ett barn 
som far illa. 
 
Ett flertal av våra informanter anser att anmälningsplikten har förändrats i förskola 
och skola över en tioårsperiod. De tror att det idag anmäls fler fall och att personalen 
inte är lika rädd för att anmäla idag som tidigare beror delvis på att anmälan, ska ske 
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vid minsta oro eller misstanke. Det beror också på att personalen resonerar så att 
anmälan sker för barnets skull och inte mot familjen. Anledningen till att det är 
rektorn eller förskolechefen som ska stå som ytterst ansvarig för en anmälan är att 
pedagogen behöver ha kvar en fungerande relation med barn och föräldrar även efter 
att en anmälan gjorts. Pedagog 12 säger: 
 

Som lärare ska man inte behöva ta det.  Man är för nära barnet och 
man måste ha en relation kvar med föräldrarna och barnet efter en 
anmälan […] och det är ju därför det är så viktigt att rektor finns med 
och kan ta de här stötarna […] Det är en bidragande orkar till att 
skolan, rent allmänt har gjort så få anmälningar. För att man tycker att 
man äntligen fått en kontakt med familjen och ska jag göra en anmälan 
nu? Hur ska det gå? Då kommer kontakten av att brytas. Men min 
erfarenhet är att det blir inte så. Jag vet inte om jag har varit med om 
nått fall under alla dessa år där kontakten har brutits. 

 

4.2 Hur resonerar personal i förskola och skola om deras 
arbete med barn som misstänks fara illa? 
De frågor som behandlar forskningsfråga 2 är: 
 
- Hur fungerar samarbetet mellan skola och förskola vid övergång från förskoleklass 
till lågstadiet? 
- Vad brukar åtgärderna resultera i? 
- Påverkas förloppet om föräldrarna har annan kulturell bakgrund/svårigheter med 
svenska språket? 
- Hur hanterar ni elever/barn/föräldrar från andra kulturer, med avseende på språk 
och den mångkulturella realitet som skolan verkar i? 
- Hur fungerar samarbetet mellan verksamhet och socialtjänst i er kommun? 
- Sker det någon form av kontinuerlig kompetensutveckling för pedagoger och 
rektorer angående anmälningsplikten om hur man ska gå tillväga vid misstanke om 
att ett barn far illa? 
 (bilaga 2). 
 
Olika tecken som gör att personal känner oro för att ett barn kan fara illa kan vara allt 
ifrån att barnen har blåmärken, beter sig aggressivt samt hur de leker mot leksaker 
och gosedjur. En pedagog i förskolan berättar om en sådan situation där barn visar 
tecken på okoncentration: 
 

Okoncentration, barn flyger från det ena till det andra och inte kan 
sätta sig och leka, sitter två minuter börjar man på nå nytt, det kan vara 
en sån här indikator. Sen kan det vara att man är aggressiv, man ger sig 
på barn utan anledning. Man ska alltid vara först och jag vill, titta på 
mig, här är jag […] Det kan även vara det här med gosedjur att man ger 
sig på gosedjur ganska aggressivt. Man slår dem i magen. 

 

Utifrån intervjuerna har vi fått fram att barnen i samtal spontat uttrycker exempelvis 
mamma/pappa slår mig, mamma/pappa skriker på mig och mamma/pappa gjorde 
illa mig här (pekar på exempelvis fingret eller örat), men framför allt är det 
beteendeförändringar som får personalen att reagera. Beteendeförändringar kan 
innebära allt från att barnen inte vill ha ögonkontakt, blir tillbakadragna, flyr undan 
när någon vuxen försöker ta kontakt till att de visar aggressivitet och uttrycker sig på 
ett sätt de tidigare inte har gjort. 
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Jag reagerar om de har ett flyktbeteende först, då brukar jag börja 
tänka först hur det där barnet har det hemma. Alltså om man liksom, 
om det blir en konflikt och sen så går man in i den och sen kan barnet 
inte se en i ögonen när man pratar eller vill smita eller sticka från 
skolan eller springa och gömma sig eller så där. Då brukar jag reagera 
först, men sen i de fallen jag har varit inblandad i anmälningar så har 
det varit att dem har berättat själva. 

 
När en pedagog misstänker att ett barn far illa, kan oron uppkomma av framförallt 
beteendeförändringar hos barnen såsom att barnen visar att de vill fly undan 
situationer, inte vill ha ögonkontakt, blir okoncentrerade eller visar aggressivitet mot 
sin omgivning, säger pedagog 8. Det kan även vara så konkret att barnen själva 
berättar om situationer som uppstått både omedvetet och medvetet i exempelvis 
samlingar dock kan det vara omedvetna om att situationen de berättar om är ett 
felaktigt beteende. Det onormala blir på något sätt normalt för dessa barn. Barn tror 
ofta att det som sker i dennes hemmiljö även sker i kamraterna hemmiljö. Barnet tror 
att alla andra barn uppfostras på samma sätt även om detta innebär att barn blir 
utsatta för fysiskt eller psykiskt våld. 
 
Av våra intervjuer framgår att många familjer idag lever i en pressad situation. Enligt 
Pedagog 4 gäller det särskilt invandrarfamiljer där kvinnorna får svårt att lära sig 
svenska på grund av att de ofta är bundna till hemmet. Det beror dels på att de har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden, dels på att de föder relativt många barn, ett 
faktum som gör det svårt för dem att hinna fullfölja kurser på t ex SFI (Svenska för 
invandrare). Täta perioder av föräldraledighet ger, enligt samma pedagog, en sämre 
ekonomi vilket i sin tur kan medföra ökad risk för konflikter. 
 
En pedagog i förskolan ger sin tolkning av hur olika hemförhållanden förändrats 
under en tioårsperiod: 
 

Det händer mer saker nu, det beror på att familjerna har ändrats […] 
De hade arbete för det första och de hade fullt upp med det. […] Många 
är arbetslösa, det uppstår mer konflikter, pengarna kanske är slut, de 
är hemma för mycket tillsammans. […] Vi har många invandrarfamiljer 
och de kan ju inte bara komma hit och få ett jobb, de måste ju först lära 
sig språket. Kvinnorna får ofta väldigt många barn och sen går de två 
månader på SFI och sen är det dags att gå hem och föda barn igen. De 
har en väldigt jobbigt situation idag alltså. 

 
Personalen i de undersökta förskolorna och skolan kan inte säga att barn med 
invandrarbakgrund på något sätt är överrepresenterade bland barn som far illa. Den 
aktuella förskolan har fler barn med invandrarbakgrund än andra förskolor i samma 
kommun. För att undvika missförstånd angående hemmasituationen, på grund av 
språkliga svårigheter, använder man ofta tolk, framförallt i förskolan, vid exempelvis 
inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. Risken finns annars att personalen 
feltolkar saker som barnen säger och drar fel slutsatser på grund av språkliga 
missförstånd. 
 
Utifrån intervjuerna visade det sig inte, att det är barn med annan kulturell bakgrund 
som är övervägande när det handlar om barn som far illa. Det är tvärtom väldigt 
jämställt mellan de familjer som har svensk bakgrund och de familjerna som har 
utländsk bakgrund när man betraktar erfarenheterna som framkommit i våra 
intervjuer. 
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Utifrån våra intervjuer framgår det att personalen inte får någon särskild 
kompetensutveckling om anmälningsplikten och hur de ska agera när det uppstår en 
situation där ett barn far illa. Den erfarenhet de har av anmälningsplikt är deras egna 
praktiska erfarenheter av att ha deltagit i en anmälan där barn farit illa. Det gör att 
det finns personal som arbetat i förskola och skola 20-30 år utan att någonsin har 
gjort en anmälan. Detta är något som personalen anser är skrämmande och det 
väcker tankar om, hur många barn har farit illa utan att någon har upptäck detta. 
Säger Pedagog 8: 
 

Vi skulle behöva mer fortbildning, jag tror att lärarutbildningen skulle 
behöva ha tid till att ta upp frågor som om när en elev säger en sak, vad 
skulle du göra då? Att man får ha seminarier och prata fiktiva fall och 
sådär […] för om vi inte upptäcker det i skolan, vem ska då upptäcka 
det? […] Jag hoppas att de på högskolan får sig en tankeställare. 

 
Av pedagogerna i förskola och skola som vi har intervjuat framkommer det att 
erfarenheterna som pedagogerna har fått endast är utifrån deras egenupplevda 
anmälningar. De upplever att det saknas kompetensutveckling och information om 
anmälningsplikten och hur personalen ska agera när barn far illa i verksamheten. De 
anser att lärarprogrammet bör innehålla några tillfällen där man behandlar 
anmälningsplikten i förskola och skola. 
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5. Analys 
 
5.1 Hur resonerar personal i förskola och skola kring sina 
erfarenheter, som berör anmälningspliktens förutsättningar?  
Utifrån våra resultat av intervjuerna ser vi att personalen i förskolan och skola är väl 
medvetna om att de har anmälningsskyldighet. Både Olsson (2009) och Minell 
(2001) bekräftar detta genom att de skriver att personer som arbetar med barn och 
ungdomar har anmälningsskyldighet och samtidigt skriver om att privatpersoner bör 
anmäla men saknar skyldighet att göra det. Barnombudsmannen (2012) anser att de 
som arbetar med barn och ungdomar bör få en disciplinpåföljd när de inte fullföljer 
sin anmälningsskyldighet då de innebör att personalen begår ett tjänstefel.  
 
Några av våra informanter menar att en anledning till att anmälningsplikten inte 
fullföljs i förskola och skola, kan vara att personalen känner oro inför reaktionerna 
som kan komma på en anmälan. En av våra intervjuade pedagoger (Pedagog 8) talar 
om att de har god kännedom om rutinerna vid en anmälan och känner att de får stöd 
från förskolechef och rektor. Att förskolechef och rektor har det yttersta ansvaret för 
anmälan och är den som ska ta hand om frågor som uppkommer efter att en anmälan 
gjorts bekräftar Olsson (2009).  
 
De kommande reaktionerna av en anmälan påverkar inte huruvida personal i 
förskola och skola får anmäla anonymt eller inte. Personalen har 
anmälningsskyldighet och även skyldighet att uppge sitt namn i anmälan. Detta 
innebär dock inte att de måste uppge sitt namn till någon annan än socialtjänsten. 
Anledningen till att de måste lämna sitt namn till socialtjänsten är för att dem senare 
ska kunna få tag i anmälaren och ställa vidare frågor. Bengtsson och Svensson (2011) 
diskuterar även om att privatpersoner bör anmäla men att personal som arbetar med 
barn och ungdomar ska anmäla. 
 
Trots att personal i förskola och skola har anmälningsskyldighet kan de ibland känna 
sig tveksamma om de ska göra en anmälan eller inte. Då har de möjlighet att ringa 
och rådfråga socialtjänsten om ett specifikt fall, utan att nämna det eventuellt utsatta 
barnets namn menar Olsson (2009). Våra informanter uppger att de tycker att det är 
bra att de kan ringa och rådfråga socialtjänsten eftersom det handlar om en 
orosanmälan. Bengtsson och Svensson (2011) skriver att det innebär att dem inte 
behöver vara säkra på att ett barn far illa, utan bara har en oro att något inte är som 
det ska och därför misstänker att ett barn far illa.  
 
Informanterna anser att tankarna kring anmälningsplikten har förändrats under en 
tioårsperiod och att de sker fler anmälningar idag än för tio år sedan. Anledningen till 
detta tror de kan vara att det är tydligare idag om att personal i förskola och skola har 
anmälningsskyldighet och även att de handlar om en orosanmälan där de inte 
behöver vara säkra utan ska anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far illa på 
något sätt. Detta bekräftar Bengtsson och Svensson (2011) även i stycket ovan. 
 
I intervjuerna framkommer det att några av de vanligaste tecknen på att barn far illa 
enligt pedagogerna är blåmärken och beteendeförändringar såsom att barnen blir 
aggressiva, undviker ögonkontakt och uppvisar ett flyktbeteende. Detta stämmer 
överrens med vad Hindberg (1997) skriver. Hon menar att de vanligaste tecknen på 
barnmisshandel är blåmärken. Dock innebär inte detta att alla blåmärken är en 
indikator på att ett barn far illa utan att märkenas karaktär, utseende och lokalisering 
har stor betydelse.  
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5.2  Hur resonerar personal i förskola och skola om deras 
arbete med barn som misstänks fara illa? 
I läroplanerna för både förskolan och skolan står det att pedagogen ska föra 
kontinuerliga samtal med barn och vårdnadshavare om hur barnet trivs, dess lärande 
och utveckling både i och utanför verksamheten. Denna kunskapsinhämtning sker 
formellt i form av så kallade utvecklingssamtal och liknande men även mer informellt 
i samband med hämtning och lämning av barnen. De samtalen är mindre 
strukturerade och friare till sin natur och kan ibland, enligt våra informanter, vara 
mer upplysande än de förberedda svar som lämnas vid de formella mötena. Det är 
uppgifter som bekräftar det som tagits upp i litteraturavsnittet, t ex Killén (1999) om 
att mötet i förskolans hall ger viktig information om barnet.  
 
Pedagogerna kan uppmärksamma interaktionen mellan föräldrar och barn och se hur 
konflikter hanteras i vardagen och av detta dra slutsatser om hur eventuella 
blåmärken kan ha uppkommit. En förälder som förefaller ha lätt att ta till våld mot 
ett trilskande barn är en varningssignal som gör en del av informanterna mer 
uppmärksamma på småsår och blåmärken som de noterar bland barnen. Hindberg 
(1997) skriver om att det är skillnad på blåmärken och sår som uppkommer i 
samband med lek och andra aktiviteter jämför med sådana som uppkommer på 
grund av misshandel. Den sammantagna bilden påverkar informanternas benägenhet 
att anmäla misstankar och oro. 
 
Många informanter talar om att de behöver mer utbildning avseende 
anmälningsplikten och de regler som gäller för den. De är i grunden osäkra på hur de 
ska gå till väga och vad de som pedagoger ska vara extra uppmärksamma på. De har 
gett uttryck för att den information som de normalt får angående anmälningsplikten 
är de erfarenheter av anmälningar som de själva fått i sin verksamhet. Av erfarenhet 
har de lärt sig hur anmälningsförfarandet kan gå till och vilka konsekvenser 
anmälningar kan få. De har lärt sig att föräldrar reagerar olika och att de ibland blir 
aggressiva när de får kännedom om personalens misstankar. Detta skriver bland 
annat Hindberg (2006) om, när hon beskriver att kunskaperna kring anmälningsplikt 
är bristfälliga hos personal i förskola och skola. De informanter som talat om att de 
vill ha mer utbildning inom området menar att det är viktigt för hur lång tid det tar 
innan ett barn som far illa upptäcks och kan få hjälp. En anmälan ska 
förhoppningsvis leda till en tryggare uppväxtmiljö för barnet säger informanterna, 
som därmed har samma uppfattning som Eriksson, Oranen, Solberg och Bo Vatnar 
(2007). Ett problem som våra informanter återkommer till i intervjuerna är 
svårigheten att upptäcka psykisk påverkan från föräldrarna. Psykisk misshandel och 
kränkningar ger inga synliga skador, så pedagogerna får vara uppmärksamma på 
beteendeförändringar hos barnen och även när det gäller sådana misstankar är 
hämtning och lämning av barnen en viktig källa till information. 
  
Informanterna har talat om att barn i familjer med dålig ekonomi oftare än andra 
verkar fara illa. Den dåliga ekonomin i sin tur är ofta en följd av att en eller båda 
föräldrarna är arbetslösa, det kan också handla om hushåll med ensamstående 
föräldrar. Bland barn som lever i en miljö där missbruk förekommer är det vanligare 
med vanvård och att barnen far illa både psykiskt och fysiskt . Hindberg (2006) 
menar att detta är särskilt vanligt när det gäller barn med föräldrar från andra 
kulturer, dock menar våra informanter att de barnen inte på något sätt är 
överrepresenterade bland barn som far illa. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi tecken som bör uppmärksammas av pedagogerna och vad 
en anmälan får för konsekvenser och praktiska följder för anmälaren.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån våra intervjuer visar det sig att precis som Hindberg (2006) menar, så 
reagerar även våra informanter först på blåmärken och olika beteendeförändringar 
när de misstänker att ett barn far illa. De är väl medvetna om att barn kan ramla och 
slå sig när de leker och därmed få blåmärken och småsår men de berättar även om 
det vi fått bekräftat ifrån författaren att dessa blåmärken skiljer sig ifrån märken som 
uppstår när barn exempelvis blivit utsatta för våld och fysisk misshandel. Vi tycker 
det är bra att personalen reagerar på förändringar i barnens beteende då detta ofta 
sker på grund av någonting. Vad detta någonting är måste man som pedagog ta reda 
på i den mån det går. Genom att pedagogerna är uppmärksamma på detta visar de att 
de bryr sig och att de tar sin anmälningsplikt på allvar.  
 
Våra informanter berättar om tillfällen där barnen oftast berättar om saker som skett 
i deras hemmiljö. Det kan vara när exempelvis barnkonventionen diskuteras och 
pedagogen förklarar att man inte får slåss, att vuxna inte får slå barn, barns 
rättigheter och så vidare. Då är det enligt våra informanter inte helt ovanligt att 
någon ur barngruppen uttrycker sig med exempelvis: pappa slår mig, när jag… 
 
Våra informanter är tydliga med att berätta för oss att man som pedagog i detta skede 
endast bör bekräfta barnets ord och istället ta upp det enskilt vid ett senare tillfälle 
med barnet. Informanter i förskolan berättar även att en sådan situation ofta är 
matsituationer där barnen är samlade i en mindre grupp där det ofta är lite lugnare. 
 
I resultatet av intervjuerna framkommer det att det ofta är lättare att återkomma till 
vad barnet berättat när barnet gör något annat enskilt vid ett senare tillfälle, då det 
finns möjlighet för pedagogen att lirka fram ytterligare information om barnets 
upplevelse. Det ger även möjlighet för pedagogen att ställa vidare frågor som kan 
ligga till grund för om det är aktuellt att skriva en anmälan. I vissa fall uppfattar 
oftast äldre barn att pedagogen vill veta mer om den specifika händelsen, vilket våra 
informanter menar kan var en nackdel som kan göra att barnen döljer viktiga delar i 
upplevelsen som kan vara betydelsefulla för pedagogen att ta del av vid ett sådant 
skede, eftersom barn oftast vill skydda sina föräldrar. Barn är trogna sina föräldrar 
menar Hindberg (2006) och detta berättar även våra informanter om. Vi anser att det 
är till fördel att diskutera barns rättigheter och hur man ska bete sig mot sina 
kamrater, eftersom det är något som barn bör ha god kännedom om. Det handlar om 
att respektera sina medmänniskor.  
 
I sådana situationer kan det komma upp mycket som är viktigt för pedagogen att 
känna till om barnens livssituation, även om det kan vara obekväma upplevelser som 
barnen har att berätta om, som behöver bearbetas. Pedagogerna behöver vara 
medvetna om vad dessa diskussioner kan leda till, trots att det var meningen att 
barngruppen skulle diskutera något helt annat än vad som var syftet från början.  
 
Vi reagerar på att våra informanter berättar om att det är en starkare sekretess i 
förskola än i skola. Likaså blir vi fundersamma över att i förskola diskuterar 
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pedagogerna i arbetslaget inför en anmälan, om de andra pedagogerna upplevt något 
nämnvärt kring de specifika barnet, innan de kontaktar sin förskolechef. Däremot i 
skola bör pedagogen endast ta kontakt med hälsovårdsteamet eller rektorn inför en 
anmälan. Det vill säga pedagogerna i skola diskuterar inte med sina kollegor om det 
berörda barnet utan har endast sina egna upplevelser att gå på inför en anmälan.  
 
Informanterna är tydliga med att oavsett om anmälan görs i förskola eller skola så är 
det frågan om en så kallad orosanmälan, det vill säga att pedagogerna inte behöver ha 
ett facit över att något verkligen hänt barnet oron handlar om, utan det räcker att det 
finns en misstanke kring detta. 
  
När en anmälan gjorts av personalen i förskola eller skola kan reaktionerna enligt 
våra informanter vara väldigt varierande från föräldrarna. En del föräldrar reagerar 
med ilska och aggressivitet, andra reagerar med tacksamhet och lättnad över att 
andra personer i barnets omgivning äntligen sett att barnet behöver stöd i sin 
livssituation. Det är vanligt att någon vuxen i barnets närhet känner till att barnet far 
illa utan att de gör något åt det. De föräldrar som reagerar med lättnad har oftast inte 
orkat ta tag i situationen på grund av osäkerhet eller rädsla för att själv bli utsatt för 
något. Vi tycker att det är viktigt att när en vuxen får kännedom om att ett barn far 
illa på något vis, reagerar direkt och tar tag i det på en gång eftersom det blir svårare 
att upptäcka att barn far illa när de blir äldre och mer medvetna om sin situation.  
 
Utifrån de fall som våra informanter berättar om, som lett till en anmälan, händer det 
i enstaka fall att familjen väljer att flytta ifrån kommunen och vi tror att detta beror 
på att en anmälan inte följer med familjen över kommungränserna på grund av 
sekretessen som råder. På så sätt kommer familjen undan.  
 
Flera av våra informanter diskuterar kring vår fråga om anmälningsplikten 
förändrats under den tiden de arbetat. Generellt kan vi se att de handlar om en 
förändring under en tioårsperiod där de anser att de anmäls fler fall idag än för tio år 
sedan. Dock tror de inte att det sker fler nu än då, utan att det handlar om att 
personalen i förskola och skola är mer medvetna om sin anmälningsplikt idag.  
 
Ändå ger några pedagoger uttryck för att det görs för få anmälningar än idag. Detta 
bekräftar Bengtsson och Svensson (2011) genom att de skriver om att personal i 
förskola och skola i mycket liten utsträckning fullföljer sin anmälningsplikt och 
Olsson (2009) menar att detta oftast beror på att personalen känner en rädsla inför 
föräldrarnas reaktioner efter att en anmälan gjorts. Det kan även vara så att det finns 
brister i arbetsledningen såsom att det saknas fasta rutiner och stöd vid en anmälan. 
En av våra informanter diskuterar detta med att rutiner är viktigt och även att all 
personal känner till hur de ska hantera och hänvisa arga föräldrar till den ansvariga 
förskolechefen eller rektorn och inte diskutera själv med föräldrarna.  
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6.2 Litteraturdiskussion 
År 1924 bestämdes det att personal i förskola och skola skulle ha anmälningsplikt 
genom Barnavårdslag. Anmälningsplikten innebär att personalen är skyldiga att 
anmäla när de misstänker att ett barn far illa på något vis. Det har under de senaste 
tio åren blivit tydligare för personalen i förskola och skola att de det handlar om en 
orosanmälan. Det innebär att de inte behöver ha några bevis för att barnet far illa 
utan det räcker med en oro att ett barn far illa fysiskt eller psykiskt. De är också väl 
medvetna om att de inte ska lägga några egna värderingar eller tyckande för om de 
ska göra en anmälan eller inte. Det ska vara en självklarhet eftersom det handlar om 
en plikt, det vill säga anmälningsplikt, som ingår i deras skyldighet som pedagog i 
förskola och skola.  
 
Enligt Bengtsson och Svensson (2011) tycker Barnombudsmannen att personal som 
inte uppfyller sin anmälningsskyldighet bör tilldelas disciplinpåföljd. Vem ska hjälpa 
barnet om inte den vuxne som sett att det far illa. Det är vanligt att någon vuxen 
känner till att barnet far illa utan att denne vidtar några åtgärder menar Bengtsson 
och Svensson (2011). Då anser vi att det är viktigt att personal som arbetar med barn 
och ungdomar tar sitt ansvar och gör en anmälan när de misstänker att ett barn far 
illa. Väldigt många barn tillbringar större delen av sin vakna tid i förskola och skola 
och ska därför få känna sig trygga och omtyckta i enlighet med barnkonventionen 
(2012). Pedagogerna har möjlighet att skapa en god relation med barnen och lär sig 
se hur de mår. De har också möjlighet att se hur barn och föräldrar fungerar ihop vid 
exempelvis lämning och hämtning menar Sagbakken och Aanderaa (1993) enligt 
Killén (1999). I sådana situationer kan personalen observera och upptäcka 
föräldrarnas samspel och interaktion med sina barn. 
 
I förskola samtalar arbetslaget inför en anmälan medan i skolan går personalen 
direkt till rektorn. I skolan är läraren oftast ensam anmälare medan i förskola 
anmäler arbetslaget tillsammans. Enligt Olsson (2009) är det alltid förskolechef eller 
rektor den som är ytterst ansvarig för en anmälan och är den som ska skriva under 
anmälan. Det är även dem som skickar in anmälan till socialtjänsten och är den som 
ska besvara eventuella frågor ifrån föräldrar och andra berörda personer av anmälan. 
Vi anser att det är positivt för personalen att det är förskolechef och rektor som ska 
vara ytterst ansvarig och besvara frågor, för vi tror att det kan vara en stor rädsla för 
eventuella konsekvenser som en anmälan kan medföra för den enskilde pedagogen, 
samtidigt som det kan vara skönt med stöd ifrån sin chef i ett sådant skede.  
 
Enligt Olsson (2009) kan personalen, förskolechefen eller rektorn som känner 
tveksamhet inför en anmälan ringa och rådfråga socialtjänsten kring specifika 
händelser, utan att det tas som en anmälan. Om pedagogen eller chefen nämner ett 
barns namn vid denna rådfrågning kan dock socialtjänsten göra en anmälan av det. 
Vi tycker att det är bra att möjligheten finns för personalen att rådfråga socialtjänsten 
kring specifika händelser utan att det registreras som en anmälan, för att vi tror att 
detta ökar chanserna att personalen gör en anmälan vid behov. 
 
När anmälan sedan kommit till socialtjänsten är dem skyldiga att upprätta en 
utredning av det utsatta barnet. Socialtjänsten (Minell (2002) ska se till hela barnets 
livssituation och inte endast på det som står i anmälan och den specifika händelse 
som utreds. Deras mål är att barnet ska få det bra och helst ha kvar samma 
vardagsrutiner dock utan de tidigare problemen.  
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Socialtjänsten (Minell 2002) ser över hela barnets situation och inte bara den 
händelse som pedagogen rapporterat in via anmälan. Även om det i början av en 
utredning kan kännas väldigt förvirrande för det utsatta barnet så är tanken både 
från socialtjänstens sida och från pedagogens sida, att det ska få det så bra som 
möjligt. Vare sig socialtjänsten eller pedagogen är ute efter att ange familjen utan de 
vill bara att barnet ska få växa upp i en bra och trygg vistelsemiljö.  
 
Ibland när socialtjänsten fått in en anmälan från en förskola eller skola kan de även 
ha fått in en anmälan på det utsatta barnet ifrån en privatperson, granne eller annan 
person i barnets omgivning. Detta tycker vi är till fördel för det utsatta barnet 
eftersom att fler personer uppmärksammat att allt inte står rätt till i barnets 
vistelsemiljö. Socialtjänsten är skyldig att återuppta en utredning även om det 
tidigare blivit nerlagd, om det kommer in nya eller fler uppgifter från förskolan, 
skolan eller någon annan person i barnets närhet. Det är en trygghet att 
socialtjänsten måste upprätta en ny utredning varje gång de får in nya uppgifter, även 
om fallet tidigare lagts ner, menar pedagog 1 

 
Om endast en liten del av personalen fullföljer sin anmälningsskyldighet och gör en 
anmälan när de misstänker att ett barn far illa, riskerar många barn att aldrig få 
hjälp. Olsson (2009) skriver att personal i förskola och skola inte får anmäla anonymt 
och deras namn kan inte undanhållas ens vid hot från anhöriga till barn som far illa. 
Samma pedagog (1) menar att obenägenheten att anmäla kan bero på det obehag som 
bristen på anonymitet kan skapa. 
 
Om personalen känner sig hotade och oroliga över sin egen säkerhet efter att de gjort 
en anmälan kan de istället polisanmäla händelserna och hoten. Det finns inga regler 
om att en pedagog som anmält inte får vistas ensam vid exempelvis stängning av 
verksamheten. Det borde vara en rutin att efter att en anmälan gjorts ska det alltid 
vara minst två personal vid stängning av verksamheten samt vid planerad 
hämtningstid för barnet som anmälan är upprättad kring, säger pedagog 10. Pedagog 
10 tycker att det är viktigt att personalen ska känna trygghet och att oron efter att en 
anmälan inte ska hindra pedagogerna ifrån att våga göra fler anmälningar vid behov.  
 

6.3 Barn som far illa 
Enligt Hindberg (1997) är barn som far illa ett samlingsbegrepp som innebär barn 
som på något sätt mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Olika orsaker till detta kan bland 
annat vara att barnet utsätts för kränkningar, incest, våld och misshandel. 
Författaren skriver att det främst är de små barnen som är svåra att upptäcka när de 
far illa, främst på grund av deras bristande verbala förmåga. Därför har förskolan en 
starkare sekretess än skolan enligt Olsson (2009). Pedagog 4 talar om skillnaden i 
sekretess mellan olika verksamheter och menar att de olika verksamheterna skulle 
kunna lämna över information från förskola till förskoleklass och vidare till skolan 
om sekretesskraven var lika. Idag lämnar inte förskolan över någon information alls 
om barnen utan vårdnadshavarnas tillåtelse. Samma pedagog anser att det vore bra 
för barnen om förskolan får lämna vidare information om en pågående utredning 
istället för att det senare ska upptas en ny utredning och hela processen ska börja om 
för barnet och familjen igen. 
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6.4 Tecken som bör uppmärksammas 
Olika tecken som kan vara bra att uppmärksamma vid oro om att ett barn far illa för 
personal i förskola och skola kan bland annat vara beteendeförändringar, 
flyktbeteende, onaturliga småsår och blåmärken enligt Hindberg (1997). När det 
handlar om blåmärken bör personalen vara uppmärksam på dess placering och 
utseende, eftersom typiska märken ofta sitter på överarmarna, låren, i nacken, på 
öronen, på bålen etc. Dessa blåmärken är karaktäristiska för exempelvis hårda grepp 
och örfilar. Författaren menar dock på att alla småsår och märken inte behöver 
betyda att barnet blivit utsatt för misshandel. Alla barn leker, ramlar och slår sig men 
dessa märken sitter ofta på knän, armbågar och i pannan. Vi tycker ändå att 
personalen bör ha extra uppsikt på om ett barn kommer med nya blåmärken ofta och 
med misstänkta placeringar av dem. Detta innebär dock inte att vi anser att 
pedagogen alltid ska misstänka att barnet far illa när de dyker upp med småsår och 
blåmärken på kroppen. Hindberg (1999) anser att personal i förskola och skola bör 
bli bättre på att tidigare uppmärksamma barn som far illa.  
 
Hindberg (2006) skriver om att det är svårt att tro att föräldrar slår sina barn. Trots 
detta vet vi att det sker och att när barnen är medvetna om att det som sker är fel 
försöker de ofta ändå skydda sina föräldrar. Barn är trogna sina föräldrar menar 
författaren. Därför är det ofta svårt att upptäcka barn som far illa när de blir äldre. Vi 
förstår att det kan vara svårt att upptäcka att dessa barn som far illa eftersom de 
försöker dölja spåren av det som skett med exempelvis bortförklaringar. Våra tankar 
kring detta är att det kanske är till fördel om personal i förskola och skola kan 
upptäcka barn som far illa, så tidigt som möjligt eftersom det enligt författaren blir 
svårare att upptäcka när barnen blir äldre och mer medvetna om sin situation. 
Pedagogerna är närmare barnen i förskolan i och med exempelvis blöjbyten än i 
skolan där barnen sköter sig själva på ett annat sätt som gör att pedagogerna inte har 
samma naturliga tillsyn av barnen.   
 
Andra tecken som kan vara bra att uppmärksamma är enligt Barnombudsmannen 
(2012) att barns lekar, personlighet kan förändras samt att barnens inlärning och 
utveckling påverkas negativt. Detta kan även vara ett tecken på att barnet utsatts för 
psykiskt våld eller misshandel, då denna form av misshandel är svårare att upptäcka 
men ändå sätter de djupaste spåren i barnen.  

 
6.5 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att vi ville få utförliga svar med många 
detaljer så som Denscombe (2000) förespråkar, trots att vi redan hade förutbestämda 
grundfrågor som var utifrån våra forskningsfrågor. Syftet med våra intervjufrågor var 
att ta reda på hur personal i förskola och skola resonerar kring anmälningsplikt och 
hur de resonerar kring sitt arbete med barn som far illa. Anledningen till att vi valde 
denna metod var för att vi ville få ut djupare svar och ett större resonemang ifrån våra 
informanter. Därför var inte en kvantitativ ansats aktuell då en sådan innebär att vi 
inte har möjlighet att ställa följdfrågor. En sådan studie innebär också att man kan 
använda sig av enkäter, där vi mister den personliga kontakten med våra 
informanter, vilket i sin tur medför att de inte kan delge oss sina egna erfarenheter 
om vi inte har en specifik fråga som passar just deras erfarenheter.  
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Vi valde att intervjua eftersom risken för missförstånd då blir mindre då både vi och 
informanterna befinner sig på samma plats samtidigt, detta ger oss också chansen till 
att ställa följdfrågor när oklarheter uppstår (Cato & Björndal 2012). Vi tyckte detta 
var en bra metod för vårt arbete eftersom vi ville ha mycket information ifrån våra 
informanter. Anledningen till att vi ville ha det, var för att vi ville veta hur personal i 
förskola och skola resonerar generellt kring anmälningsplikt och barn som far illa. 
Våra chanser för gott resultat ökade genom denna metod.  
 
Vi anser i likhet med Denscombe (2000) att detta är en bra intervjumetod, eftersom 
vi har möjlighet att ställa följdfrågor och vara flexibla på intervjufrågornas 
ordningsföljd. Intervjuformen innebär att vi har grundfrågor som vi utgår ifrån men 
kan variera följdfrågorna under samtalets gång och därmed få mer utförliga svar av 
hur personal i förskola och skola resonerar kring ämnet som vi berör i denna studie.  
 
Vi bad våra förskolechefer och rektorer att tala med sin personal om vilka som kunde 
tänka sig att ställa upp på våra intervjuer, vårt enda krav var att de vi skulle intervjua 
ska ha någon erfarenhet kring anmälningsplikt och barn som far illa. I våra kontakter 
med förskolechef och rektor ombad vi dem att hjälpa oss med urvalet och ge oss 
namn på personer som kan tänkas vilja vara med i studien, vilket de gjorde. Trots att 
vi inte skickade med några av våra kommande intervjufrågor i missivbrevet, 
uppfattade vi det som att förskolechefen hade haft möte med våra informanter på 
dennes förskola om just anmälningsplikt och barn som far illa, innan vi kom för att 
genomföra våra intervjuer. Svaret ifrån informanterna på denna förskola kändes inte 
som egenupplevda erfarenheter utan mer som att de blivit tillsagda hur de skulle 
svara på en viss typ av frågor. Då vi hade möjlighet att intervjua fler pedagoger även 
inom förskolan, medförde detta inget större problem för oss och vårt resultat, i 
arbetet.  
 

6.6 Slutsatser 
* Även om det är svårt och det saknas kunskap hos personalen så görs ändå 
anmälningar. 
* Det är i ens arbete som pedagog viktigt att vara observant på tecken som tyder på 
att barn far illa.  

 
6.7 Nya forskningsfrågor 
Vilka samband mellan olika familjekonstellationer, ekonomiska förutsättningar och 
kulturella bakgrunder går att belägga med avseende på barn som far illa? 
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6.8 Pedagogisk relevans 
Detta arbete har gjort att vi känner oss tryggare i vår lärarroll när det gäller att göra 
en anmälan för barn som far illa i förskola och skola. Arbetet har också gjort att vi har 
fått kunskaper om vad vi ska vara uppmärksamma på för att se om barn far illa, vi har 
också fått en ökad förståelse för att föräldrarna kan reagera på olika sätt när man som 
pedagog gjort en anmälan, samt att vi känner att vi inte är lika oroliga över att göra 
en anmälan om så behövs efter vi gjort denna studie. Anledningen till att vi inte 
känner oss lika oroliga efter denna studie är att vi känner att vi har en djupare 
kunskap om hur processen går till vid en anmälan.  
 
Vi har även lärt oss av detta arbete att det är viktigt att all personal i förskola och 
skola vet hur rutinerna ser ut och att personalen inte ska diskutera med upprörda 
föräldrar utan allt ska gå via förskolechef eller rektor. Arbetet har medfört att vi 
kommer vara mer observanta och ifrågasättande kring hur dessa rutiner ser ut på 
verksamheterna när vi börjar vårt arbete i förskola och skola.  
 
Vi har lärt oss att anmälan är för barnets bästa och inte mot familjen på något sätt. 
Det innebär i förlängningen att hela familjen får det bättre.
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Bilaga 1- Missivbrev 

 

Till rektor på […]. 

 

Vi är två studenter som studerar på Mälardalens högskola som skriver ett examensarbete kring 

hur förskolepersonal och skolpersonal resonerar kring frågor som berör arbetet med 

anmälningsplikt och barn som far illa. Vi vill veta hur er verksamhets handlingsplan och 

arbetssätt ser ut, hur ni går tillväga när ni fattar misstanke om att ett barn eller en elev far illa 

på något sätt. 

 

För att ta del av era erfarenheter vill vi intervjua förskolechef, rektor och personal som varit i 

kontakt med ämnet på ett eller annat sätt. Exempelvis själva anmält misstanke om ett barn 

som farit illa, eller hur verksamheten arbetar proaktivt med dessa frågor.  

Vi återkommer angående en passande tid för intervjun och med eventuella kompletterande 

frågor. Vi uppskattar om du kan tipsa oss om lämpliga informanter. Allt material vi får fram i 

samband med detta arbete kommer endast användas till denna studie. Vi utgår ifrån de fyra 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet därför skickar vi ut detta missivbrev med information om studien. 

Det innebär bl a att namnen på de som vi intervjuar, verksamheten eller på de utsatta 

barnet/barnen inte kommer att dokumenteras. Hela arbetet utgår från konfidentialitetskravet 

och att de som deltar i studien har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. 

 

Vår handledare i arbetet heter Niclas Månsson och är docent i pedagogik vid Mälardalens 

högskola, har ni några frågor till honom går det bra att kontakta honom via e-post: 

niclas.mansson@mdh.se 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Camilla Stolt, 0707 341423, camilla_stolt@hotmail.com 

Sanna Thomsen, 076 8343413, stn09001@student.mdh.se 

Mälardalens högskola 
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Bilaga 2 – Våra frågor 

 

Intervjufrågor: 

(Kursiv stil, eventuella följdfrågor) 

 
1. Bakgrundsinformation om intervjupersonen.  

Befattning? Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vilka tecken brukar indikerar ”problem”? 
 - Fysiska/synliga tecken på misshandel är generellt sett ganska ovanligt. Har ni 

särskilt uppsikt på plötsliga beteendeförändringar, kocentrationssvårigheter, 

depressivitet och aggressivitet? 

 

3. Hur gör ni praktiskt för att hantera situationer där ni misstänker att något inte 

står rätt till med avseende på sådant som omfattas av anmälningsplikten? 
- Gör personalen/verksamhetschefen/rektorn något speciellt i ”vardagsarbetet” för 

det barnet som misstänks fara illa?  

- Hur flyter det dagliga samtalen med föräldrarna på, efter att en orosanmälan gjorts?  

- Berättar man för föräldrarna att man gjort en orosanmälan? 

 

4. Vilka tar ni kontakt med och i vilken ordning sker kontakterna? Vem är 

ansvarig för kontakten? 
- Hur lång tid brukar det ta från första misstanke till dess att åtgärder vidtagits och 

processen börjat? 

 

5. Hur brukar de som ni kontaktar reagera? 
 - Som personal, känner ni att ni blir tagna på allvar och kan lämna över ansvaret till 

verksamhetschefen/rektorn och sedan släppa ärendet? 

 

6. Hur fungerar samarbetet mellan skola och förskola vid övergång från 

förskoleklass till lågstadiet? 

- Tex om ärendet upptäcks på våren när barnet i fråga till hösten ska börja 

förskoleklass eller rent av byta skola. 

 

7. Vad brukar åtgärderna resultera i? 
- Kontakt med socialtjänsten? Byte av skola, förskola (avdelning)?  

 

8. Påverkas förloppet om föräldrarna har annan kulturell bakgrund/svårigheter 

med det svenska språket? 
- Olika tankar kring uppfostran såsom att aga eller inte aga barn utifrån olika 

kulturer där normer och värderingar ser annorlunda ut än i Sverige?  

 

9. Hur hanterar ni elever/barn/ föräldrar från andra kulturer, med avseende på 

språk och den mångkulturella realitet som skolan verkar i? 
- Används tolk?  

- Chefen eller ansvarig pedagog för barnet som får ta diskussionen med föräldrarna? 

 

10. Hur går resonemanget i arbetslaget inför och efter en anmälan? 
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11. Har du någon gång känt dig tveksam till att göra en anmälan?  
Om ja, nästa punkt. Om nej, hur kommer det sig? Har inte gjort någon? Forskning 

visar att man ofta tvivlar. 

 

12. Hur fungerar samarbetet mellan verksamhet och socialtjänst i er kommun?  
Informationsdagar, telefon kontakt innan en anmälan görs m.m. 

 

13. Sker det någon form av kontinuerlig kompetensutveckling för pedagoger och 

rektorer angående anmälningsplikten om hur man ska gå tillväga vid misstanke 

om ett barn far illa? 

 

14. Slutligen, har din syn på anmälningsplikten förändrats under dina år som 

lärare? I så fall hur?  

 

 
 

 

 

 
 


