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Ni gör skillnad 

Jag vill tacka alla som på olika sätt varit mig behjälplig under tiden jag har 

arbetat med detta. Mina respondenter, som delat med sig av sin syn på den 

värld de lever och verkar i. Min handledare som gett mig frihet under ansvar 

och kommit med kloka kommentarer. Mina medstudenter, som tagit sig tid att 

komma med uppmuntrande kommentarer trots att de själva är mitt uppe i sina 

respektive arbeten. Mina kollegor, som har haft förståelse för att mitt fokus 

varit lite splittrat under hösten. Mina föräldrar, som alltid tror på mig och finns 

där. Mina barn, som stått ut med att jag inte alltid haft så mycket tid med dem 

som de har önskat. Mina vänner, för att de alltid, oavsett vad, ställer upp för 

mig, peppar mig och tycker om mig för den jag är. Ni gör skillnad. 

 

Ett särskilt tack till all skolpersonal runt om i världen, från lärare till vaktmäs-

tare, som tar sig tid att möta elever och som låter dem veta att vi bryr oss om. 

Ni gör skillnad! 

 

Eventuella faktafel i det här arbetet ligger helt och fullt på mitt personliga 

ansvar. 
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Abstrakt 
Valet av ämne väcktes när jag läste specialiseringen Specialpedagogik när vi 

behandlade ämnena barn som far illa och anmälningsplikt. Jag fann det 

angeläget att undersöka hur lärare känner kring detta med anmälningsplikten 

och om de upplever att det kan finnas skäl till att underlåta att anmäla vid 

misstanke om att barn/elever far illa. För att ta reda på detta gick jag till väga 

så att jag använde mig av en fenomenografisk forskningsmetod. Jag gjorde 

kvalitativa intervjuer med ett antal pedagoger som är yrkesverksamma i 

grundskolan. 

Huvudresultaten i denna studie visar på att lärare inte upplever att det finns 

några skäl till att låta bli att anmäla när man har en misstanke om att elever far 

illa. Däremot så visar det sig att det uppenbarligen kan finnas tvivel om när 

man egentligen har en misstanke. Oavsett vilket, så är lagen tydlig. Skolans 

personal har en plikt att anmäla vid minsta misstanke om att en elev far illa. 

Tanken med denna uppsats är att synliggöra detta och att skapa en diskussion 

kring ämnet. 

 

Nyckelord: Grundskola, anmälningsplikt, barn som far illa, misshandel, lärare. 
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 Inledning 
 

Lärare har ett komplext yrke, där hänsyn måste tas såväl till eleven som 

individ, som till klassen som helhet. En yrkesverksam pedagog i grundskolan 

ska ha fungerande relationer till sina elever, till elevernas vårdnadshavare, till 

sina kollegor samt till sin rektor. Som lärare ska vi arbeta för att främja utveckl-

ing hos våra elever, såväl kunskapsmässigt som socialt och vi har genom vår 

yrkesetik förbundit oss till att stå på våra elevers sida och skydda dem ifrån 

kränkande behandling. Det är dessutom vår plikt, enligt gällande lagar, att 

skydda elever från kränkande behandling, att hålla dem informerade om deras 

rättigheter enligt Barnkonventionen samt att göra en anmälan till socialtjänsten 

vid minsta misstanke om att en elev far illa. Detta oavsett om eleven i fråga är 

son/dotter till en kollega, en granne, en släkting, barn till den högt aktade 

företagsledaren/läkaren/prästen eller till den grovt kriminellt belastade 

man/kvinna som har ett flertal domar bakom sig rörande olaga hot och 

misshandel. Barn ska aldrig behöva gå till skolan och tro att lärarna inte bryr 

sig om dem. Eller ännu värre, att de vet hur det är men nonchalerar det.  

Jag vill belysa problematiken eftersom jag anser det vara ett viktigt steg mot att 

bättre kunna ge adekvat stöd till de elever som är i behov av det. 

Att lärare ska stå upp för sina elever kan tyckas vara självklart. Men, min 

undran är om det verkligen är så självklart. Är vi i våra yrkesroller så plikt-

trogna att vi alltid sätter eleven i första rummet och gör vad som ålagts oss att 

göra, oavsett omständigheter? I den frågan grundar sig mitt problemområde, 

hur yrkesverksamma lärare i grundskolan upplever att de använder sig av 

anmälningsplikten. 

Det material jag har använt mig av är vetenskapliga artiklar med undersök-

ningar gjorda i USA, Australien och Sverige, ett par svenska avhandlingar, 

facklitteratur, elektroniskt material såsom exempelvis FN:s hemsida på 

Internet, samt en kvalitativ intervjustudie som gjorts med lärare verksamma 

inom grundskolan. 

Mer om metoden kommer att diskuteras längre fram i ett separat kapitel. 
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 Bakgrund  
Här kommer jag först att redogöra för och definiera vissa begrepp som jag 

använder mig av i det här arbetet. Sedan presenteras delar ur de yrkesetiska 

råd som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet sammanställt, därefter 

kommer ett utdrag ur Lgr11, delar ur FN:s konvention om barnets rättigheter, 

samt lagen om anmälningsskyldighet för yrkesverksamma lärare att påvisas. 

Dessa läggs fram för att i diskussionen användas som verktyg för att belysa de 

grundvalar som problemområdet vilar på. Sedan kommer exempel på tidigare 

forskning som rör uppsatsens problemområde och syfte att läggas fram. 

Slutligen berör jag vilka följder det kan få för barn, att drabbas av vanvård eller 

övergrepp av något slag. 

 

1.1 Vad är det att fara illa? 

När jag använder mig av det uttrycket syftar jag främst till vanvård som sker i 

hemmiljö. Det kan vara fysisk- eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp 

eller emotionell omsorgssvikt. För att tydliggöra begreppen följer här ett par 

definitioner samt mer information. 

 

Misshandel 

I boken Utvecklingspsykologi av Philip Hwang och Björn Nilsson kan vi läsa 

att barnmisshandel inte allt för långt tillbaka i historien varit både legitimt och 

legaliserat. En lag mot att aga barn instiftades först 1979 (2003, s. 188.). 

 

Brottsbalken finns att läsa på Rättsnätet (www.notisum.se) och säger följande: 

 
5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 

försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms 

för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). 

 

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) skriver på sin hemsida att: 

 
 Fysisk misshandel är då föräldern slår, sparkar, biter eller på andra sätt ska-

dar barnet fysiskt. 

 Psykisk misshandel är då föräldern hotar, kritiserar, skrämmer eller på andra 

sätt avvisar eller kränker barnet 

 

Hwang & Nilsson har räknat upp ett antal tecken som man kan leta efter, när 

det gäller såväl fysisk som psykisk misshandel.  De skriver: 

 
För att upptäcka om fysiskt våld har förekommit, ska man söka efter fysiska 

kännetecken som blåmärken, skråmor, brännmärken, bitmärken, benbrott, 

hjärnskador, ögonskador eller inre blödningar. Skadorna finns oftast på ställen 

http://www.notisum.se/
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som inte skadas vid lek, bl.a. runt munnen och öronen eller på armarnas under-

sidor. Tecken på psykisk misshandel kan vara olika stressymtom, en speciell 

blick (”frusen vaksamhet”) och reflexmässiga skyddsrörelser (2003, s. 189.) 

 

En speciell sorts misshandel är sexuella övergrepp mot barn. En vanlig 

definition som brukas i vårt land är att vuxna utnyttjar barn för att tillfreds-

ställa sina egna sexuella behov (Ibid). 

 

Emotionell omsorgssvikt 

Karin Johansson (2008, s. 4.) skriver i en studie att emotionell omsorgssvikt är 

en form av vanvård som riskerar att förekomma i familjer där det finns 

missbruk, eller där någon av föräldrarna lider av en psykisk sjukdom och 

därigenom är oförmögen att fungera som en ansvarsfull förälder. Men emot-

ionell omsorgssvikt kan även förekomma i så kallade välfungerade familjer, då 

oftast som ett resultat av att föräldrarna arbetar för mycket eller av andra 

anledningar väljer att prioritera annat framför barnen. 

 
Att leva med psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt innebär en ökad 

risk för att drabbas av psykisk ohälsa, ökad risk för att skolarbetet drabbas och 

ökad risk för negativa sociala konsekvenser. (Johansson, 2008, s. 4.) 

 

Emotionell omsorgssvikt är mer passivt än psykisk misshandel och kan även 

gå under benämningen psykisk försummelse (Ibid, s. 10.). 

 

1.2 Elevhälsa 

Lars H Gustafsson har gett ut en bok med titeln Elevhälsa börjar i klassrummet 

(2009). I den skriver han på sidan 7 om att främja elevhälsa. 

 
Att främja hälsa är, som jag ser det, att lära eleverna att handskas med livet just 

så som det är. Det innebär att elevhälsan börjar i klassrummet, i korridorerna, i 

matsalen, på skolgården och i det nära samarbetet med eleverna och deras fa-

miljer. Klasslärare och mentorer är nyckelpersoner, men all personal i skolan har 

viktiga uppgifter. 

 

Gemene man kanske definierar ordet hälsa, som frånvaro av sjukdom. Enligt 

WHO (Världshälsoorganisationen) så är hälsa följande: 

 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.  

 

Den definitionen har varit i bruk sedan 1948 och verkar hålla fortfarande. 
 

1.3 Lärares yrkesetik 

Till stöd för lärare i deras strävan att sitt arbete ha ett etiskt förhållningssätt 

finns Lärarnas yrkesetiska råd. Rådet består av två forskare med lärarbak-

grund samt två representanter från varje lärarförbund, som alla fyra är 
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verksamma som lärare. Rådet har en hemsida (www.lararesyrkesetik.se) där 

man i sin helhet kan läsa de etiska riktlinjerna som rådet sammanställde 2001. I 

dessa yrkesetiska principer hittar man bland annat följande: 

 
Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning 

 alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt 

skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier  

 

Intentionen är att yrkesverksamma lärare i varje situation ska se till elevens 

bästa och göra sitt yttersta för att skydda eleven om och/eller när så behövs.  

 

1.4 Lgr 11 

Vår nya läroplan ser annorlunda ut än den gamla, Lpo 94. Men även om saker 

har förändrats, så är värdegrunden kvar. Den som handlar om att vi ska värna 

om eleverna. I den nya läroplanens första kapitel, som handlar om skolans 

värdegrund och uppdrag, finner vi följande formulering: 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (2011, s.7.) 

 

Om vi fortsätter att bläddra i läroplanen och kommer fram till de övergripande 

målen och riktlinjerna, kan vi läsa vad som mer precist förväntas av oss lärare i 

vårt dagliga arbete på skolor runt om i landet. När vi läser om normer och 

värden finner vi bland annat att: 

 
Läraren ska 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åt-

gärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling. (2011, s.13.) 

 

Vidare, på sidan 16 under rubriken som rör både hem och skola står det i 

klartext: 
 

Läraren ska 

 hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och iaktta 

respekt för elevens integritet. 

 

Läroplanerna är styrdokument, förordningar som fastställts av regeringen. Det 

är vad yrkesverksamma pedagoger har att rätta sig efter i sitt arbete. 

 

1.5 Barnkonventionen 

FN:s generalförsamling antog 1989 en speciell konvention som behandlar 

barns rättigheter. Den trädde i kraft 1990 och Sverige finns med bland de 

länder som ratificerat denna. I Barnkonventionens andra och tredje artikel 

finner vi följande text: 

 

http://www.lararesyrkesetik.se/
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Artikel 2 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras ju-

risdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något 

slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, 

kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller so-

ciala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av 

föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, ut-

tryckta åsikter eller tro. 

 

Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lag-

stiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

(www.manskligarattigheter.gov.se) 

 

Här framskrivs med all önskvärd tydlighet att det är barnets bästa som i varje 

upptänklig situation ska vara det mål man har för ögonen. Även om Sverige 

inte har antagit konventionen i sin helhet som lag, så står det i artikel två ovan 

att de stater som förbundit sig att följa konventionen ska se till att barnens 

rättigheter efterlevs. Barnombudsmannen arbetar aktivt för att se till att detta 

görs, både på nationell och på lokal nivå. Självklart ska barnkonventionen vara 

en del av arbetet i skolan också.  I Lgr 11 (2011, s. 202.) kan vi läsa att eleverna 

ska vara informerade om vad Barnkonventionen står för och om vilka rättig-

heter de har. 

 

1.6 Anmälningsskyldighet 

Anmälningsplikten är enligt Staffan Olsson (2010, s. 191.) ett barns yttersta 

säkerhetsnät. De första bestämmelserna om anmälningsplikt kom 1924 i det 

årets barnavårdslag. Över tid har de skrivits om och skärpts till och omfattar 

nu fler grupper än vad de gjorde från början. Från och med 1998 är dessutom 

även anställda inom den privata sektorn skyldiga att anmäla misstankar om att 

barn på något sätt far illa hemmavid. (Ibid.) I socialtjänstlagen står följande: 

 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 

inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 

socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämn-

den om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att soci-

alnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 

anställda hos sådana myndigheter. (14 kap. 1 § SoL) 

 

Enligt vad som är skrivet i lagen räcker det alltså med att man har en miss-

tanke om att ett barn far illa, för att man ska vara skyldig att omgående 

kontakta de sociala myndigheterna. Detta utläses i formuleringen ”kan 

innebära”, se ovan. 
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1.7 Tidigare forskning 

Tidigare forskning i detta ämne är ytterst knapphändig inom landets gränser, 

varför jag fick utvidga min sökning till att gälla samtliga länder.  

 

Forskning i USA 

Om vi börjar i väster, så redovisade Webster, O’Toole, O’Toole och Lucal 

(2004) en undersökning gjord i Ohio angående lärares tendens att rapportera 

misstänka fall av barnmisshandel eller andra övergrepp. Där visar en tredjedel 

av svaren på att lärare tenderar att underrapportera. Det vill säga, att det finns 

lärare som väljer att blunda vid misstanke om att en elev far illa. Resultaten 

visar att i oklara fall väljer personalen hellre att låta bli att rapportera (Webster 

et al. 2004). 

 

I Florida fann Maureen C. Kenny (2004) att lärare upplevde att de ej var 

förtrogna med vilka signaler de skulle vara uppmärksamma på hos barn som 

lever med övergrepp i någon form och detta trodde de tillfrågade lärarna 

kunde leda till att de rapporterade misstänkta övergrepp i mindre utsträckning 

än de borde göra. Kenny drar slutsatsen från sin undersökning att trots att ett 

av målen i skolvärlden är att skydda eleverna från skada, så verkar lärarna ej 

finna sig tillrätta med den uppgiften på ett godtagbart sätt. 

 

Forskning i Australien 

Träning i att lära sig uppfatta tecken hos barn som far illa får lärare i Austra-

lien, enligt Goebbels, Nicholson, Walsh och De Vries (2008), som menar att 

lärare kan göra stor skillnad genom att rapportera misstankar om övergrepp. 

De uppmärksammar oss på att det därför är viktigt att utbilda pedagoger såväl 

i att lära sig känna igen och skilja ut dessa tecken, som i att kommunicera med 

de utsatta barnen på ett bra sätt samt att kunna göra korrekta och snabba 

rapporteringar till socialtjänsten. De skriver vidare att: 

 
Child abuse and neglect (CAN) is an international problem, with worldwide an-

nual deaths from homicide estimated at 57 000 in children <15 years. Interna-

tional data are not available for non-fatal CAN, but rates are believed to be con-

siderably higher, since deaths are the tiny, tragic tip of a very large iceberg of 

abuse. (Ibid) 

 

Forskning i Sverige 

Hur är det då i Sverige? Finns det alls något? Jag fann en svensk förskolestudie 

av Birgitta Svensson och Staffan Janson, som visar att anmälningsplikten 

följdes skrämmande sällan. Endast 30% av gångerna personalen fattade 

misstanke om att ett barn for illa anmäldes detta till socialtjänsten. Till största 

delen togs istället dessa farhågor upp vid samtal med föräldrarna, då man 

hade en uppfattning bland personalen att detta tillvägagångssätt var det som 

kändes bäst (2008). 
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Per Germundsson försöker i sin avhandling Lärare, socialsekreterare och barn som 

far illa (2011) att bidra med en djupare syn på relationen mellan yrkesgrupper-

na lärare och socialsekreterare. Han visar deras respektive syn på varandra 

samt vardera yrkesgruppens associationer till begreppet ”barn som far illa”. 

Germundsson skriver att lärare ofta har negativa associationer till socialsekre-

terare som yrkesgrupp (2011 s. 128.). 

 

I sin bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (2010 s. 192.) skriver 

Staffan Olsson att skolorna endast anmäler i 30-40% av alla anmälningspliktiga 

fall. Han menar på att några av förklaringarna till detta är: 
 

 dålig kunskap om gällande lagstiftning 

 rädsla och osäkerhet om vad man ser i förskolan/skolan och hur det ska tolkas 

 brister i arbetsledning, rutiner och internt stöd, inför, vid och efter en anmälan 

 otillräcklig kunskap om och bristande tillit till socialtjänstens arbete 

 negativa erfarenheter av socialtjänstens insatser vid tidigare anmälningar 

 bristande återrapportering från och kontakt i övrigt med socialtjänsten i på-

gående ärenden 

 dålig samordning i synsätt och rutiner mellan skola och socialtjänst 

 

Sammantaget visar forskningen att det faktiskt händer att lärare låter bli att 

anmäla när de har misstankar om att elever far illa, såväl i vårt eget land som i 

vår omvärld.  

 

1.8 Följder 

 

Ett barn som lever i en familj där det ständigt är bråk, kanske missbruk, där 

föräldrarna har dålig kontakt med sina barn och brister i uppfostran, löper stor 

psykosocial risk. Det vill säga, det föreligger en stor risk för att det barnet mår 

dåligt, både i det aktuella nuet och kanske även framledes. Barnet far illa. Att 

få växa upp i en trygg och harmonisk familj har ett värde som är odiskutabelt. 

Lyckligtvis går det inte illa för alla barn, som växer upp i vad jag väljer att 

kalla trasiga familjer (Helmen Borge, 2005, s. 73.). Men, visst kan det få följder. 

 
Att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel kan sätta djupa spår hos ett barn. 

Barn är beroende av att vuxna – särskilt föräldrarna – behandlar barnet på ett re-

spektfullt sätt under hela uppväxten. Att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad 

som barn innebär ofta att 

 

 barnets självkänsla är låg 

 barnet kan tro att det har gjort fel och det därför blir misshandlat 

 barnets grundtillit till människor skadas 

 barnet får inte lära sig att hantera bråk och konflikter på bra sätt 

 barnet reagerar med oro, rädsla, sömnsvårigheter 

 barnet kan få kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk. 

(BRIS, 2011) 
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Tillvaron för barn som bevittnar våld i hemmet är ofta oförutsägbart och kao-

tiskt. Hemmet som skulle vara en trygg och säker plats blir det ställe där de 

mest skrämmande händelser utspelar sig. En del barn lever med ett reellt döds-

hot hängande över sig. (Arnell & Ekbom, 1999, s.22) 

 

Barn som upplever våld i sina familjer kan i utveckla PSTD, Post Traumatic 

Stress Disorder. Symtom på detta kan till exempel vara hyperuppmärksamhet 

eller undvikande beteende eller apati (ibid, s.24). 

 

Därför är det naturligtvis av yttersta vikt att man uppmärksammar barn i 

behov av hjälp, innan det går alldeles för långt. Hwang & Nilsson (2007, s.216.) 

listar ett antal faktorer som man tydligt kan se relaterar till psykiska sjukdomar 

hos barn och ungdomar. 

 
 bråk inom familjen 

 låg socioekonomisk status inom familjen 

 trångboddhet 

 kriminalitet hos fadern 

 psykiska störningar hos modern 

 ingripande från de sociala myndigheternas sida 

 

Om endast en av dessa riskfaktorer förekommer, kunde barnen klara sig utan 

att utveckla några symtom. Men, om två eller fler av dessa faktorer förekom, så 

ökade risken markant för att de utsatta barnen skulle drabbas av psykisk 

ohälsa (Ibid.). Visst finns det barn som har en trasig barndom, men som klarar 

sig bra ändå och går igenom livet utan större men. Dessa brukar vi oftast kalla 

maskrosbarn. Dock visar forskningen att endast 10% av barnen som har det 

svårt, har potentialen att bli ett maskrosbarn (Ibid, s. 222.). Resterade nio av tio 

barn behöver all hjälp de kan få. 
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Syfte 
Uppsatsen syfte är att beskriva resultatet av en kvalitativ undersökning 

grundad på nedanstående frågeställning och därigenom belysa pedagogers 

uppfattning kring anmälningsplikten i skolan. 

 

 Upplever pedagoger verksamma i grundskolan att det kan finnas skäl 

till att låta bli att anmäla till socialtjänsten, vid misstanke om att en elev 

far illa? 

 

 

 



  

 

10 

 

 

 Metod 
Nedan följer en redovisning av hur jag har samlat in det empiriska material 

som använts vid undersökningen. Därefter kommer jag med en motivering till 

varför jag har valt som jag har gjort och där väver jag även in en beskrivning 

av teoritraditionerna som ligger till grund för den metodteori som jag har valt. 

Sedan tar jag upp de etiska riktlinjerna man har att följa när man bedriver 

forskning, oavsett nivå och till sist följer information om undersökningens 

validitet och reliabilitet.  

 

Respondenter 

Respondenterna, intervjupersonerna, var fem till antalet, en man och fyra 

kvinnor. Två ämneslärare, en grundskollärare som undervisade i lågstadiet, en 

grundskollärare som undervisade på mellanstadiet samt även var ämneslärare 

i högstadiet, samt en rektor med undervisningsansvar som arbetar som 

ämneslärare. De hade mellan 10-40 års yrkeserfarenhet, såväl i Sverige som i 

andra länder i världen. Samtliga hade minst en gång varit inblandade i att 

anmäla misstankar till socialtjänsten. 

 

Tillvägagångssätt 

Jag har valt att i min undersökning intervjua lärare som är yrkesverksamma i 

grundskolan. Jag valde att göra intervjuer istället för enkäter, dels för att det är 

mer personligt och dels för att jag därigenom får lättare att skapa en relation 

till respondenterna. Jag valde bort att använda bandspelare, då jag anser att 

dessa riskerar att ha en hämmande inverkan. Detta fick jag bekräftat av ett par 

av mina intervjupersoner. Citat har jag antecknat för hand. För att komma ihåg 

helhetsintrycket av intervjuerna, gjorde jag smileys, utropstecken och andra 

symboler i kanten. Om någon exempelvis uttryckte sig med stor bestämdhet 

markerade jag detta med ett flertal utropstecken. På det sättet fick jag med 

även respondenternas kroppsspråk i mina anteckningar. 

 

På grund av logistiska problem har jag valt att enbart intervjua lärare i min 

omedelbara närhet. Jag befinner mig på en liten ort som har en byskola som 

inhyser årskurserna F-9. Till centralortens skola har vi sex mil enkel väg. Av 

naturliga orsaker gräver jag där jag står. 

 

Jag valde att göra en öppen intervju. Det vill säga, jag startade med en intervju-

fråga som var densamma för alla respondenterna och sedan ställde jag följd-

frågor utifrån vad de svarade. Frågan jag ställde allra först var denna: 

 
Kan det finnas skäl till att låta bli att anmäla till socialtjänsten, vid misstanke om 

att en elev far illa? 
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För att få viss inblick i konsten att intervjua, har jag använt mig av metodböck-

er i ämnet. Jag citerar nedan Kvale & Brinkman, som menar att: 

 
Även om man inte lär sig att bli en bra intervjuare enbart genom att läsa en bok 

om intervjuer kan en bok ge information om den terräng genom vilken en inter-

vjuresa går, och om de verktyg och instrument som finns att tillgå för resan, och 

därigenom göra resan lättare och öka kvaliteten på den kunskap som intervjua-

ren för med sig hem. (2009)  

 

Jag har försökt tillägna mig dessa verktyg och instrument och gjort mitt bästa 

för att använda dessa på ett adekvat sätt. Det är en spännande resa att göra och 

min strävan har varit att komma hem med information som fyller kunskaps-

luckor och triggar igång relevanta diskussioner. 

 

Vid analysen av mitt insamlade material har jag försökt gå efter de fyra faser 

med olika syften som beskrivs av Starrin & Svensson (1994, s.125.): 

 
(1) för att bekanta sig med datan och skapa ett helhetsintryck; (2) för att upp-

märksamma likheter och skillnader i utsagorna; (3) för att kategorisera uppfatt-

ningar i beskrivningskategorier och (4) för att studera den underliggande struk-

turen i kategorisystemet.   

 

 

1.1 Teoritraditioner 

 

Fenomenografi 

Detta är en förhållandevis ny riktning som främst nyttjas inom pedagogiken. 

Den ger kall på att visa hur något tycks vara i ett rent mänskligt perspektiv. 

(Kroksmark, 2007. s.6.) 

 
Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar av fenomen i den 

levda världen. (Ibid.) 

 

Genom användningen av denna metod betraktar vi med andra ord världen ur 

vad som kallas för den andra ordningens perspektiv. Andra ordningens 

perspektiv fokuserar på hur ett fenomen uppfattas, inte på hur det verkligen 

är. Det som kallas för första ordningens perspektiv handlar däremot om fakta 

(Larsson, 1986 s.12.).  
 

Ett drastiskt exempel kan vara att en paranoid person kan uppleva sina kamra-

ter som fientligt sinnade och som deltagare i en konspiration för att förgöra ho-

nom. Ur andra ordningens perspektiv är det en sann beskrivning att han upple-

ver det så, även om det är falskt sett ur ett första ordningens perspektiv (ibid.). 

 

Larsson karaktäriserar det fenomenografiska forskningsobjektet: 
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Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta inne-

bär att vi är ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekven-

ser. Detta innebär också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa 

människor och inte hur något egentligen är. (1986 s.13.) 

 

Detta beskriver min undersökning rätt väl. Jag har varit ute efter att ta reda på 

hur något upplevs av pedagogerna jag har intervjuat. Den fenomenografiska 

intervjun beskrivs som ett arbetssätt som ej bör vara allt för regelstyrt, utan 

öppet för dialog (Dimenäs, 2008. s. 161.) vilket passat mitt syfte.  

 

Fenomenologi 

Fenomenografin härstammar ifrån fenomenologin som syftar till att beskriva 

människors upplevelser av fenomen (Larsson, 1986, s. 11.). Fenomenologer går 

ofta till sig själva och tänker igenom hur något ter sig. De gör något som kan 

kallas för en filosofisk analys av hur något upplevs. Skillnaden mellan feno-

menologi och fenomenografi är att den senare försöker beskriva människors 

uppfattning utifrån ett empiriskt forskningsunderlag, exempelvis intervjuer 

(Ibid, s. 13.). 

 

I boken Moderna samhällsteorier av Per Månson (red) beskrivs fenomenologin 

som en av de filosofiska riktningar som varit mest inflytelserik under vår tid 

och därigenom haft stor inverkan på det samhällsvetenskapliga tänkandet 

(1998, s. 71.).  

 
Detta inflytande märks bl a inom modern existensfilosofi, hermeneutik, marx-

ism, strukturalism, kritisk teori och analytisk filosofi (Ibid.). 

 

Edmund Husserl (1859 – 1938), brukar räknas som fenomenologins grundare 

(Ibid, s. 74.). Han hade som ambition att formulera om all filosofi och skapa en 

ny lära baserad på absolut sanning (Ibid, s. 75.).  

 

Hermeneutik 

Den kvalitativa analysens moder antas vara hermeneutiken, som hämtar sin 

inspiration ur tolkning av texter, bibeltexter allra först.  

Sohlberg & Sohlberg (2007, s. 214.) skriver att hermeneutiken kommer ifrån 

olika hävder av tolkning och förståelse och menar vidare att eftersom dessa 

delar är relevanta i en rad olika sammanhang, människan är i sin natur lagd åt 

att både tolka och att försöka förstå, är frågan om tolkningsvetenskapen ens 

kan utgöra ett eget paradigm.  
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1.2 Etiska riktlinjer 

Alltid när man gör en forskningsrelaterad undersökning måste man förhålla 

sig till de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet tagit fram. Oavsett om det 

görs på hög nivå, eller som här i ett examensarbete. Dessa riktlinjer finns för att 

skydda individen och för att se till att balansen hålls mellan detta individ-

skydd och forskningskravet som säger att all forskning ska vara av betydelse 

för samhällsutvecklingen. Individskyddskravet delas upp i fyra delar: 

 
1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast använ-

das för forskningsändamål. (Dimenäs, 2008. s. 26-27.) 

 

Jag har lagt mig vinn om att tillgodose ovanstående krav när jag företagit min 

undersökning. Som Dimenäs skriver, är det varje students och varje forskares 

ansvar att beakta vilka möjliga följder en studie kan få för de inblandade (ibid). 

 

1.3 Validitet  

Vad gäller validiteten på undersökningen, så menar Jan Trost att begreppet 

validitet traditionellt innebär att man undersöker det man avsett att undersöka 

(2010, s.133.) och det vill jag hävda att jag lyckats med. Jag valde att intervjua 

lärare som arbetat minst tio år i yrket, för att ha en viss garanti för att de har 

haft erfarenhet av ämnet som är föremål för undersökningen, det vill säga 

anmälningsplikten. 

 

1.4 Reliabilitet 

När det gäller undersökningens reliabilitet, det vill säga dess tillförlitlighet, 

kan det vara problematiskt att försöka påvisa detta vid kvalitativa intervjuer. 

Den intervjuade kan ju inte anses vara konstant då vi hela tiden påverkas av 

och relaterar till vår omgivning (Trost, 2010, s.131.). Jag har försökt uppnå 

reliabilitet genom att alla intervjuer på det stora hela sett likadana ut och 

personerna jag intervjuat har befunnit sig på sin hemmaplan, det vill säga sin 

arbetsplats och därigenom känt sig trygga med omgivningen. 



  

 

14 

 

 

Resultat  
 

Här kommer jag att presentera resultatet av min undersökning och för att 

levandegöra texten kommer jag att använda mig av vissa citat från mina 

respondenter. Jag väljer att ej sätta ut referens på dessa citat, då respondenter-

na åtnjuter anonymitet och då jag ej anser att det fyller ett syfte att döpa dem 

till Informant A eller liknande. Det är uppfattningarna som är relevanta, inte 

intervjupersonerna. 

 

När jag sammanställde och analyserade resultaten jämförde jag mina anteck-

ningar och letade efter likheter i uppfattningar hos respondenterna. För att 

göra det hela mer överskådligt kan man dela in svarsfrekvenserna, det vill 

säga uppfattningarna som jag kunde urskilja, i tre kategorier. Dessa uppfatt-

ningar såg jag när jag gick igenom den insamlade empirin. 

 

 Övertydlig. Man anmäler alltid vid minsta misstanke. 

 Bestämd. Man ska alltid anmäla när man har misstanke om att barn far 

illa. 

 Osäker. Man har som sin plikt att anmäla. Men, när har man en miss-

tanke? 

 

Indelningen i dessa tre kategorier är min egen. Jag valde att göra så för att få en 

bättre överblick över resultaten. 

 

Övertydlig 

Här finner vi uppfattningen att det aldrig finns någon tvekan. Personalen är 

lagbunden att anmäla vid minsta misstanke om att en elev far illa. Det är 

socialtjänstens jobb att utreda huruvida misstankarna är befogade eller ej. 

Skolans personal ska hålla sig ifrån små personliga utredningar och låta bli att 

fundera över huruvida de gör rätt eller inte. Lagtext är lagtext. Om personal ej 

vill framföra sina misstankar personligen till socialtjänsten, så är det rektors 

uppgift att förmedla dessa, vilket han/hon alltid skall göra. 

 

Bestämd 

Den här uppfattningen menar att man plikttroget ska anmäla när man har 

misstanke om att barn/elever far illa. Men, anser att begreppet är svävande och 

att konceptet att fara illa betyder att det är allvarlig fara på taket. Således 

anmäler man inte om det bara ramlat ner en enstaka tegelpanna från taket. Då 

kompenserar man istället och lappar taket med egen medhavd tegelpanna. 
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Osäker 

Här har vi den vacklande uppfattningen som inte riktigt vet vilket ben som är 

bäst att stödja sig på. Naturligtvis ska man anmäla när man har misstanke om 

att elever far illa. Men, när har man en misstanke? Är det en misstanke att 

fundera över om man har en misstanke? Ska vi anmäla då? Eller ställer det till 

saker som jag inte vill ha ansvar för att ha dragit igång? 

 

Resultatet av intervjuundersökningen visar en entydighet hos respondenterna 

när det kommer till den uttalade åsikten att man alltid skall anmäla till 

socialtjänsten om man har misstanke om att elever far illa. Däremot föreligger 

det visst tvivel om när det räknas som att man har en misstanke och vad som 

egentligen ligger i begreppet ”far illa”. Man upplever begreppet svårdefinier-

bart och lite luddigt, vilket leder till min tolkning att det inte är så självklart att 

anmäla när det väl kommer till kritan. 

 

Tre av respondenterna var tydliga i sina spontana uttalanden om att man alltid 

skall anmäla vid misstanke om att barn/elever far illa. Detta markerade jag i 

kanten på mina anteckningar med utropstecken. De andra två var mer kring-

gående i sina svar, innan de kom fram till slutklämmen, att man ska anmäla. 

Den av dessa tydliga tre som var allra mest bestämd i sin uppfattning var den 

ende mannen i min grupp av respondenter. Där markerade jag ett flertal 

utropstecken i kanten. Alla respondenter menade således att anmälan skall 

göras. 

 
Är det att ha en misstanke om man hör ett rykte? 

 

Den frågan var det fler än en som ställde sig själv under intervjun. När blir det 

till en regelrätt misstanke? Man kan ju inte anmäla om man bara hör ett rykte. 

Men, kom flera respondenter fram till, när man hör ett rykte blir man mer 

vaksam och ser kanske signaler som man inte skulle ha gjort annars. Eller inte, 

om ryktet visar sig vara falskt. På en liten ort är det också så, menade de, att 

man känner till varandra och vet på ett ungefär hur eleverna har det. Det var 

sådana tankar som ledde fram till funderingarna över vad det är att fara illa. 

 
När far barn illa? Är det först när de kommer blåslagna till skolan, eller är det även när 

de kommer trötta, smutsiga och hungriga ibland? 

 

En av respondenterna ansåg att eftersom skolpersonalen vet rätt bra hur 

eleverna mår, hur deras hemmiljö ser ut och eftersom de har litet elevantal och 

lärarna har mer tid för var elev, så har de möjlighet att kompensera för det där 

lilla. De kan ha med sig frukt och bjuda barnen på och till exempel ta med 

extra vantar vid utflykter. De har möjlighet att variera undervisningen så att 

den som inte fått sova om natten kan ta det lite lugnare den dagen. Min 

tolkning av detta är att det finns ett bättre socialt skyddsnät för eleverna på en 

liten skola, eftersom alla känner alla och därigenom är det möjligt att det 

kanske blir färre antal anmälningar. För att kunna fastslå att det är så, skulle 

jag naturligtvis behöva göra en jämförelse med en större skola. 
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När man vet hur det är, behöver man ju inte be socialtjänsten kolla upp hur det är.  

 

Så länge det inte går någon större nöd på eleverna anser tidigare nämnda 

respondent att det går att kompensera på skolan. Mer läxhjälp till dem som har 

frånvarande och/eller nonchalanta föräldrar till exempel.  

 

Men, att man vet hur det är kan även innebära att man har en förförståelse om 

att allt är okej, även om det kanske inte är det innanför hemmets väggar. Det är 

något att beakta, ansåg en av mina respondenter, som tyckte att det kan vara 

farligt att tro att man har full koll bara för att man råkar bo på en liten ort där 

alla, åtminstone till utseendet, är bekanta med alla. 

 
Men visst anmäler vi när det är på tok. Sen är det ju inte alltid anmälningarna leder till att 

det blir bättre för barnen. Ibland händer ingenting. 

 

Uttalanden med viss uppgivenhet stötte jag på ett par gånger. Man undrar 

varför det inte händer mer, när man anmäler till socialtjänsten. Uttalanden 

gjordes som menade på att det har hänt mer än en gång att en anmälan gjorts, 

men allt har runnit ut i sanden. Ingen uppföljning har gjorts och ingen skillnad 

har märkts heller på eleven i fråga.  

 

Dock är det ingen som menat att det inte är någon idé att anmäla, på grund av 

att det inte händer något. Snarare menar de att man måste fortsätta att anmäla 

upprepade gånger, om ingen förändring kommit till stånd så att man märker 

att eleven börjar må bättre.  

 

Alla intervjuade sa att det fungerade bra att ta upp tankar kring misstankar i 

arbetslaget och att det är rektor som är ytterst ansvarig för att en anmälan görs. 

Man kände att man hade stöd både från kollegor och från chefshåll. Sannolikt 

är detta en bidragande orsak till att man orkar anmäla upprepade gånger när 

så behövs. 

 

Att göra valet att arbeta med intervjuer utan att spela in dem, gör analysen till 

en utmaning. Vanligen brukar man försöka skönja en helhet genom att 

betrakta de utskrivna intervjuerna (Starrin & Svensson, 1999, s. 125.) och leta 

likheter och skillnader. I det här fallet har jag min intuitiva tolkning att gå efter 

(ibid, s. 125.), samt mina anteckningar.  

De går delvis isär och rent vetenskapligt är det omöjligt för mig att låta min 

intuitiva tolkning ha företräde framför det jag har nedskrivet. Samtidigt 

bygger hela idén med en kvalitativ undersökning att man ska gå djupare än 

ytan. Jag är ute efter mina intervjupersoners respektive uppfattning och 

upplevelse, vilket är något helt annat än deras olika åsikter. Alltså måste jag 

väga in saker som kroppsspråk,  relationen mellan mig som intervjuar och de 

olika respondenterna, när jag beaktar det material jag har fått fram. Detta gör 

att trovärdigheten skulle kunna komma att ifrågasättas. Men, jag kan inte finna 

något mer professionellt sätt att gå till väga på. 
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Den mest kvalitativa skillnaden mellan någon av respondenternas svar, är den 

bestämdhet som mannen svarade med. Utan minsta tvekan svarade han ett 

bestämt Nej! på frågan om det kan finnas skäl till att låta bli att anmäla vid 

misstanke om att en elev far illa. Kvinnorna var mer eftertänksamma. Det 

intryck jag fick av åtminstone två av kvinnorna var att de upplever det jobbigt 

att ta steget att anmäla. Det är som att de helst verkar vilja ha välgrundade 

misstankar innan de vågar ta steget och sådant kan man ju inte veta förrän 

efteråt. 

 

Jag kan inte säga att jag fått min fråga besvarad, i ett analytiskt perspektiv. För 

trots att alla respondenterna uttryckte att de anmäler vid misstanke, fanns den 

där funderingen över när man egentligen har en misstanke. Personligen skulle 

jag anse att om man funderar över ifall man har en misstanke, så har man det. 

Men, om jag ser till intervjuerna finns det ingen entydig upplevelse, även om 

alla rent verbalt var rörande överens. Möjligen skulle man kunna konstatera 

att majoriteten var aningen osäkra på när det är läge att göra en anmälan. Men, 

jag drar mig även för att dra den slutsatsen. 

 

Det jag med säkerhet kan konstatera är att det behövs mer forskning kring hur 

detta med anmälningsplikten hanteras och det behövs mer information till 

personalen om hur och när man bör agera. 
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 Diskussion 
I diskussionen kommer bland annat den tidigare forskningen att kopplas till 

resultatet av den empiriska undersökningen och vissa slutsatser kring detta 

kommer att dras. I diskussionen använder jag mig av olika benämningar på de 

som arbetar i skolan. I de fall jag använder ordet personal, syftar jag till all 

personal som är verksam på en skola. Det vill säga även skolhälsa, lokalvår-

dare och vaktmästare. När jag syftar till lärare använder jag mig av just det 

ordet eller av ordet pedagog. 

 

Bristen på svenskt forskningsmaterial får mig att fundera över hur angeläget 

det här ämnet anses vara. Är det något som prioriteras nu först, så att forsk-

ningen inte än hunnit publiceras, eller behöver vi fylla stora kunskapsluckor? 

Varför hittade jag ingen vetenskaplig artikel som berörde det här ämnet och 

tog sin utgångspunkt i den svenska grundskolan? Tidigare examensarbeten 

finns, som är gjorda i modern tid (läs 2000-talet). Är det så att det är vi som 

utbildar oss nu, som får till uppgift att ta tag i sådana här saker på forsknings-

fronten? Jag har inget nöjaktigt svar på någon av dessa frågor. Dock har jag en 

förhoppning om att svaren ska dyka upp längre fram, när någon av oss har 

beslutat sig för att forska om det. För jag tror att forskning behövs. 

 

Kanske det till exempel kan vara så att den osäkerhet som finns bland pedago-

ger och övrig skolpersonal, om huruvida man har misstankar som ger skäl att 

anmäla eller inte, skulle vara radikalt lägre om vi hade ett större forsknings-

underlag. Men, jag tror samtidigt att det inte är avhängigt forskningen hur 

lärarna beter sig på golvet. Vi vet ju av erfarenhet att det tar lång tid för 

forskningsresultaten att ta sig in i klassrummen. Även om vi hade ett brett 

underlag, som visade exakt hur man skulle göra, vilka signaler som är ”rätt” 

att anmäla vid, så skulle vi likväl ha tveksamheter. Just för att vi är människor 

och vi styrs inte alla av en inre regelbok med uppradade artiklar i paragraf-

ordning. Vi är olika. Vi reagerar olika och vi agerar olika. Jag har ingen bra 

lösning på hur man ska komma till en balans där. Lyckligtvis krävs det inte av 

mig i dagsläget heller. 

 

Osäkerhetsfaktorn var dock den som var mest framträdande i mitt resultat. 

Hur mycket den påverkar det faktiska beslutet att ta steget att göra en anmälan 

från pedagogernas håll är för mig omöjligt att svara på. Om man ska dra 

slutsatser efter de tre kategorier som jag kunde urskilja, så visar det att två 

tredjedelar är mer benägna att anmäla utan att fundera så mycket på om det är 

det rätta. Vilket det naturligtvis är enligt lag.  

 

Att lyfta det här ämnet till diskussion leder till att människor börjar fundera 

över vad som är etiskt och moraliskt riktigt. Jag tycker att det är viktigt att göra 

det, så att man åtminstone vet vilken ståndpunkt man själv är beredd att ta 
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såväl i sin i sin yrkesroll som rent privat. När vinner det rätta över det goda 

och finns det verkligen alltid en skillnad mellan de två? 

 

 Jakten på tidigare forskning, i början av detta examensarbete, ledde mig först 

till USA. Den information jag kunde ta del av där visade på en tendens av 

underrapportering (Webster et al. 2004). Pedagogerna på andra sidan Atlanten 

menade på att de inte var säkra på vilka signaler de skulle ge akt på. Hur ser 

man när ett barn riskerar att fara illa (Kenny, 2004.)? Dessa farhågor verkar de 

dela med våra svenska pedagoger, om man ska gå efter vad Olsson (2010, 

s.192.) skriver. Jag kan tycka att de har en poäng där. Om man inte vet vad 

man ska vara uppmärksam på är det lätt att man missar det.  

 

Kanske man kan vrida det till att man ska fokusera på förbättringsområden, 

istället för att kalla det problem. Det är i och för sig enbart ett ordbyte. Men, 

det vi matar in i våra huvuden har en tendens att fastna, så då kan vi ju lika 

gärna försöka lägga manken till att mata in mer positiva saker från början. 

 

Om man tänker sig ett system som liknar det de har i Australien, där pedago-

ger får lära sig att känna igen tecken hos barn som på olika sätt far illa (De 

Vries, 2008.). Då skulle man förmodligen plantera en känsla av trygghet hos 

dessa pedagoger. En trygghet i att veta att man inte reagerar i onödan, eller på 

fel saker. Jag tror att större delen av mina respondenter skulle välkomna ett 

sådant system. Då skulle de kanske slippa sina funderingar om när man 

egentligen kan säga att man har en misstanke. Som läget är nu, med osäkerhet 

bland pedagogerna och hög procentsats som ej anmäler, får man känslan av att 

skolans personal företar en miniutredning själva först, för att se efter om deras 

misstankar hade någon grund och först när de fått den bekräftelsen tar de 

steget till att anmäla. På sidan två i det här arbetet berättas det om vilka tecken 

man ska vara uppmärksam på om man misstänker psykisk eller fysisk miss-

handel. Dessa tecken är dock inget man per automatik får lära sig, vare sig 

under utbildningen till lärare eller när man börjar undervisa på en ny skola. 

Det krävs ett visst mått av intresse hos personalen på skolorna, att vilja veta. 

Att vilja lära sig mer om hur man inte bara bemöter, utan möter, elever som 

riskerar att fara illa i den sociala kontext de befinner sig efter skoltid. 

 

I vår nya läroplan, Lgr 11 (2011, s. 202.) står att vi är skyldiga att undervisa 

våra elever om barnkonventionen, att den finns, varför den finns och vad den 

innehåller. Så långt allt väl. Men, när kommer utbildningen om hur skolperso-

nalen ska göra för att stötta elever som far illa utanför skolan? Jag vet att jag 

kan göra det utan utbildning, till viss del. Men, många står handfallna och vi 

lärare, samt annan personal på skolan, är ibland den enda seriösa vuxenkon-

takten ett barn har under en dag. I våra yrkesetiska råd står det klart och 

tydligt att vi ska se till elevens bästa. Det är vår första och högsta prioritet. 

Men, verktygen verkar fattas oss. Vi behöver glasögon som hjälper oss att se de 

barn som väljer bort att synas, för att de skäms över sina blåmärken, över sin 

förälder som inte är som alla andras, över att de så tydligt är annorlunda, 
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fastän de egentligen är precis som vem som helst. De råkade bara få en annan 

uppväxt än grabben i huset bredvid. 

 

Om man ställer min blygsamma undersökning mot den tidigare forskningen, 

skulle man kunna tolka det så att den osäkerhet jag urskiljde bland mina 

respondenter, konkretiserades hos den procenten i forskningsrapporterna som 

underlät att anmäla.  

 

Vad jag undrar nu i efterhand, är om det är realistiskt att tro att man kan 

undkomma att ha ett mörkertal bland alla dessa misstankar. Ett mörkertal av 

information kring barn som far illa, som aldrig kommer att komma socialtjäns-

ten tillhanda. Naturligtvis ska det vara allas vår strävan att finna, stötta och 

hjälpa de elever som är i behov av det. Men, beaktat hur verkligheten ser ut 

idag, med allt större klasser och allt mindre lärarresurser, finns det inte många 

sekunder över att fokusera på varje enskild elev. Pedagogerna i skolan har, 

som jag nämnde i inledningen, ett komplext uppdrag. Det är enormt mycket 

som vilar på deras, på våra, på alla pedagogers axlar. Vi ska efterleva styrdo-

kumenten. Vi ska dokumentera före, under och efter vi gör något. Vi ska 

planera undervisningen som vi samtidigt ska ha spontanitet med i. Vi ska lära 

eleverna att arbeta i grupp och enskilt, att bli individer och kunna samarbeta 

under vilka premisser som helst. Vi ska bedriva utomhuspedagogik och hålla i 

nationella prov. Som kronan på verket, så är det vår yttersta plikt att alltid 

sätta eleverna först. Vi ska enligt Lgr 11 motverka all kränkande behandling 

och skydda eleverna från diskriminering. Vi ska lära dem att leva och verka i 

ett demokratiskt samhälle, där alla tar sitt ansvar. Gör vi det om vi går om-

kring och funderar över ifall det är värt att göra en anmälan? Vilka signaler 

sänder vi då? Att det kan vara okej att ha det eländigt ibland? Att vi kan köpa 

att det är lite orättvist, vissa gånger? 

 

Barn som lever i en värld där misshandel och/eller vanvård är vardag, vet inte 

om någon annan verklighet. Det är en del av vårt arbete som deras lärare, att 

ge dem verktygen, hjälpen, resurserna till att skapa sig en annan verklighet. 

Det kan vi inte alltid göra helt själva. Ibland måste vi ta hjälp ifrån resten av 

samhället och när vi gör det, får vi helt enkelt lita på att de människorna är så 

pass kompetenta att de gör ett bra jobb. I de fall detta fallerar, får vi aldrig låta 

vår besvikelse över eventuella brister i vårt sociala system, gå ut över eleverna. 

 

Alla elever som riskerar att fara illa är som sagt inte maskrosbarn och de som 

är det, har långt ifrån den sagoidylliska uppväxt som vi möter i skönlitteratu-

ren hos figurer som Pippi Långstrump och Harry Potter (Helmen Borge, 2005, 

s. 13.).  

 

En del av mina respondenter var osäkra på definitionen av ”barn som far illa”. 

Som jag ser det, måste man gå lite på känsla och våga lita på sig själv där. 
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Bilaga 
Missiv 

  
Hej, 

 

Som lärare har man mer än pedagogik att ta hänsyn till i sitt dagliga arbete. En av dessa saker 

är anmälningsplikten man har vid misstanke om att elever far illa. Jag är intresserad av att i 

mitt examensarbete vid Mittuniversitetet, skriva om hur yrkesverksamma pedagoger ser på 

detta med anmälningsplikten. Därför undrar jag om du skulle vilja ställa upp på en kort 

intervju om detta. 

Jag följer de forskningsetiska reglerna, som finns i detalj på Vetenskapsrådets hemsida 

www.vr.se och mitt arbete beskrivs nedan enligt de krav som finns. 

Information om syfte med undersökningen: Mitt syfte är att ta del av lärares syn på 

anmälningsplikten. 

Konfidentialitet: I den färdiga uppsatsen kommer inga namn eller personliga uppgifter att 

finnas med. Läsaren kommer ej att kunna identifiera informanterna utifrån texten. 

Intervjumaterialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 

Nyttjande: Intervjumaterialet kommer enbart att användas till mitt examensarbete vid 

Mittuniversitetet. Intervjuerna kommer ej att presenteras i sin helhet, utan enbart kortare citat 

kommer att finnas med. Råmaterialet kommer att förstöras när arbetet är färdigt. Den färdiga 

uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA. 

 

Jag hoppas att du har möjlighet att hjälpa mig i mitt arbete. Naturligtvis får du ta del av den 

färdiga uppsatsen, om du har intresse av detta. 

 

Jag behöver svar från dig snarast möjligt, gärna via e-post, dock senast fredag v. 35. 

Tillsammans kan vi sedan hitta en för oss båda lämplig tid att träffas under vecka 36 eller 37. 

 

Mina kontaktuppgifter är följande: eva_katarina@hotmail.com eller 070 – 238 75 48. 

Tack för din tid.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

_______________________ 

Katarina Henriksson. 

http://www.vr.se/
mailto:eva_katarina@hotmail.com

