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Sammanfattning  

Jag har i denna studie genomfört intervjuer med pedagoger kring hur deras förhållningssätt 
till anmälningsplikten är. Anmälningsplikten grundar sig i socialtjänstlagen och innebär att 
man i verksamheter som arbetar med barn ska anmäla vid misstanke om att barnet far illa. 
Under mina intervjuer har jag använt mig av en vinjett där jag beskrivit en situation kring en 
elev. Denna studie kommer handla om hur pedagogers misstankar om att en elev möjligen 
far illa kommer i uttryck, hur de hanterar dessa misstankar samt hur de reflekterar kring 
anmälningsplikten. 
I litteratur skrivs det ofta att pedagoger gärna kontaktar andra än socialnämnden i första 
hand när anmälningsplikten blir aktuell. Det står att de gärna kontaktar annan personal, 
föräldrar eller har samtal med eleven i fråga innan de kontaktar socialnämnden. Man 
beskriver en vilja hos pedagoger att samla mer information i fallet innan de kontaktar 
socialnämnden. 
Jag kommer i denna studie undersöka hur pedagoger förhåller sig till anmälningsplikten och 
hur de hanterar situationer där anmälningsplikten blir aktuell. Studien kommer även 
behandla samverkan mellan socialtjänst och skola. Jag har undersökt hur pedagoger ser på 
kontakten med socialtjänst och hur viktigt det är att få reda på vad som händer. 
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Inledning 

Jag kommer i denna studie undersöka hur pedagoger förhåller sig till 

anmälningsplikten. Anmälningsplikten för pedagoger grundar sig i att pedagoger 

anmäler till socialtjänst när de misstänker att elever far illa. Jag kommer därför även 

undersöka hur pedagogers misstankar kommer i uttryck samt hur pedagoger hanterar 

dessa misstankar. I socialtjänstlagen beskrivs anmälningsplikten som nedan:  

”1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, /…/” 

(Socialtjänstlagen, 2001:453, 14kap, 1§) 

Jag har i min utbildning mött uppfattningar av anmälningsplikten där ordet ”genast” har 

olika betydelser. I litteratur skrivs det att pedagoger gärna kontaktar andra än 

socialnämnden i första hand. Det står att pedagoger kontaktar annan personal och 

föräldrar i första hand och pedagoger uttrycker en vilja att samla mer information i 

fallet innan kontakt med socialnämnden tas. Ordet ”genast” tillåter en viss fördröjning. 

Annan litteratur menar att denna fördröjning inte ska finnas. Ordet ”genast” ska vara 

direkt, nu. Jag kommer i denna studie undersöka hur pedagoger förhåller sig till 

anmälningsplikten och hur de hanterar situationer där anmälningsplikten blir aktuell. 

Anmälningsplikten grundar sig i pedagogernas oro för att elever möjligen far illa, och 

att pedagogerna anmäler detta till socialnämnd. Men när oron är stark nog för att 

anmälas finns inte lika väl beskrivet. Denna uppfattning lämnar man till pedagogerna, 

vilket leder till att det blir en personlig uppfattning kring när oron är stark nog för att 

leda till en anmälan. Det är därför viktigt att pedagoger får möjlighet att diskutera och 

fundera kring fall där anmälningsplikten blir aktuell. Detta vill jag att denna studie ska 

kunna hjälpa till med. Man har ofta i tidigare forskning skrivit om anmälningsplikten på 

två sätt. Det brukar ges en juridisk beskrivning av lagen för att sedan beskriva hur 

denna lag inte följs. Det blir problematiskt när vi har en lag, som går ut på att skydda 

barnen i vårt samhälle, inte följs på grund av olika anledningar.  
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Colnerud (2002) menar att anmälningsplikten kan ses som en del i ett etiskt dilemma. 

Pedagoger vill skydda elever från skada, men att många av pedagogerna väger detta 

mot att skydda elevernas och föräldrarnas integritet (Colnerud, 2002). Erdis (2011) 

menar att de som arbetar i myndigheter som berör barn ska anmäla vid första misstanke, 

och att lagen måste väga tyngre än att skydda föräldrars integritet. Det finns olika 

uppfattningar i litteraturen kring hur mycket man som pedagog behöver reflektera i fall 

där anmälningsplikten blir aktuell.  

Vidare skriver Colnerud (2002) att det finns pedagoger som uttrycker en vilja att samla 

på sig mer information innan de anmäler, för att ta reda på om en anmälan behövs eller 

inte. BRIS (2009) har publicerat en folder för att ge klarhet i frågan om hur mycket 

information man behöver för att anmäla. De skriver att en anmälan gäller kännedom om 

någonting som innebär att socialtjänst kan behöva ingripa och att anmälningsplikten 

inte förutsätter att detta blivit klarlagt. Det står också att en utredning kan ta skada om 

anmälan sker för sent eller om man försöker utreda själv innan man anmäler (BRIS, 

2009). 

För att pedagoger ska veta hur de ska hantera situationer och hur de ska motivera sitt 

handlande måste de få diskutera olika situationer. Orlenius & Bigsten (2008) lyfter 

vikten av att dagens pedagoger får diskutera yrkesetiken. De skriver att detta hänger 

samman med kraven att pedagoger ska kunna kommunicera frågor som rör vad och 

varför i den pedagogiska praktiken (Orlenius & Bigsten, 2008). Colnerud (2002) skriver 

att detta är viktigt både för noviser och för erfarna pedagoger. Hon skriver att 

pedagoger måste få träffas och lösa problem tillsammans, för att skaffa sig de verktyg 

de behöver för att bli professionella yrkesutövare (Colnerud, 2002). Det är viktigt att 

pedagoger diskuterar olika problem för att gemensamt utveckla verktyg för att hantera 

de etiska dilemman som uppstår i en pedagogisk verksamhet. 

Roger Fjellström (2006) menar att lärare bör ha återkommande diskussioner om 

yrkesetiken och om de dilemman som kan uppstå. Han jämför lärares yrkesetik med 

andra yrken, och menar att man kan hämta inspiration från andra yrken, bland annat 

vårdsektorn, i hur de hanterar yrkesetiken. Fjellström (2006) skriver att det saknas en 

tradition av att diskutera och hantera problem av yrkesetisk karaktär i läraryrket, och att 

dessa frågor tidigare har hört till skolledningen. Pedagogers yrkesetik är under 
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utveckling och man behöver i skolan ges möjlighet att diskutera yrkesetiken och olika 

dilemman som kan uppstå i skolan. 

Denna uppsats kommer handla om pedagogers förhållningssätt till anmälningsplikten. 

Jag kommer undersöka hur pedagoger reflekterar kring anmälningsplikten och hur de 

hanterar en situation där de blir oroliga för en elev. För mig är detta ämne intressant då 

jag själv är mycket kluven över hur jag själv ska tolka lagen. Denna uppsats blir också 

ett sätt för mig att själv få en inblick i ämnet, vilket jag har saknat under min studietid. 

Jag vill poängtera här att denna uppsats inte kommer handla om huruvida pedagoger 

gör rätt eller fel i sitt handlande, den tolkningen lämnar jag till läsaren. I denna uppsats 

vill jag istället lyfta hur pedagoger reflekterar kring, och hanterar olika situationer där 

anmälningsplikten blir aktuell.  

Anledningen till att jag vill genomföra denna studie är för att belysa konflikten mellan 

en lärares yrkesetik och juridiken som styr. Jag vill också med denna studie ge 

pedagoger en möjlighet att diskutera och reflektera kring anmälningsplikten och de 

dilemman som uppstår då anmälningsplikten blir aktuell. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare känner och reflekterar kring barn 

som de misstänker far illa.  

Frågeställningar 

 Vad får pedagoger att misstänka att ett barn far illa? 

 Hur hanterar pedagoger de misstankar de får om att ett barn möjligen far illa? 

 Hur reflekterar pedagoger kring anmälningsplikten? 

Litteraturgenomgång 

Till denna studie har jag tagit del av litteratur som beskriver och diskuterar juridiken 

som råder i den pedagogiska verksamheten. Jag har även tagit del av litteratur som 

diskuterar lärares yrkesetik och olika etiska dilemman som kan uppstå i en pedagogisk 
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verksamhet. Till sist har jag även tagit del av litteratur som behandlar samverkan mellan 

socialtjänst och skola. Nedan följer en presentation av hur man i tidigare forskning har 

skrivit om anmälningsplikten, där jag beskriver juridiken, etiken och samverkan i ett 

avsnitt var för sig. 

Juridiken 

För att på bästa sätt beskriva juridiken kommer jag börja med att pressentera lagtext 

från de lagar som berör anmälningsplikten. Sedan kommer litteratur som diskuterar 

dessa lagtexter i relation till den pedagogiska verksamheten presenteras. I 

socialtjänstlagen står: 

”1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 

/…/ 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller 

inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område.” (Socialtjänstlagen, 2001:453, 14 kap., 1§) 

Enligt socialtjänstlagen ska man i en verksamhet som berör barn och ungdom anmäla 

direkt vid första misstanke. Även Erdis (2011) skriver att en anmälan ska göras direkt 

vid första misstanke även om det inte är klarlagt att barnet behöver skydd. Hon skriver 

också att det sedan är socialtjänstens uppgift att utreda fallet och då ta reda på om de 

behöver ingripa. I relation till den pedagogiska verksamheten betyder detta att det inte 

är upp pedagogerna att klarlägga om ett barn behöver skydd. Deras uppgift är att 

anmäla vid första misstanke. Anmälningsplikten är absolut. Staffan Olsson (2009) har 

även han tolkat denna lagtext. Hans tolkning av att genast anmäla vid första misstanke 

är att anmälan inte får fördröjas, men att det ska finnas möjlighet för rådfrågning med 

nära arbetskamrater, chef eller socialtjänst (Olsson, 2009). Det ska vara möjligt för de 
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som arbetar med barn och unga att rådfråga sina kollegor. Olsson (2009) menar också 

att hur genast anmälan ska ske beror på hur allvarliga pedagogens misstankar är. 

I brottsbalken står: 

”1§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet 

åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel 

/…/ ” (Brottsbalken, 1962:700, 20 kap., 1§) 

Pedagoger har i sin myndighetsutövning ett ansvar att följa lagar och det ses som 

tjänstefel om de inte följs. Erdis (2011) skriver att det räknas som tjänstefel att inte följa 

lagen, och i dess utsträckning inte anmäla vid första misstanke om att ett barn far illa. 

Att inte anmäla vid första misstanke ses som ett allvarligt brott. Man begår däremot inte 

tjänstefel om anmälan görs och det visar sig att barnet inte behöver skydd. (Erdis, 

2011). 

Tolkningsfrågor 

Staffan Olsson (2009) skriver i sin bok om olika tolkningsfrågor som ofta ställs när 

anmälningsplikten blir aktuell. Jag har ovan nämnt Olssons (2009) tolkning av när 

anmälan ska ske och nedan kommer jag beskriva fler tolkningsfrågor kort som han 

presenterar i sin bok.  

Vem ska anmäla? 

I Olssons (2009) tolkning av lagtexten menar han att anmälan görs från verksamheten, 

ofta genom chefen, men att en anmälan inte ska ses som gjord innan den är inkommen 

till socialtjänst. Har chefen inte skickat iväg anmälan måste alltså den anställde göra 

anmälan. 

Kan jag anmäla anonymt? 

”Nej, inte när du har fått kännedom om missförhållanden i din 

verksamhet” (Olsson, 2009, s. 196) 

Olsson (2009) skiljer på information man får i sin verksamhet och information man får 

privat. I verksamheten har man en tvingande plikt att anmäla och kan då inte vara 

anonym. Får man information privat gäller inte samma tvingande plikt.  
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Ska jag kontakta föräldrarna innan jag anmäler? 

Är man orolig för att det är hemmet som utsätter barnet, vid t.ex. misshandel eller 

sexuella övergrepp, ska man inte kontakta föräldrar. Annars anses det vara respektfullt 

att ta en tidig kontakt med hemmet för att uttrycka sin oro för att barnet far illa. (Olsson, 

2009) 

Vad händer om en anmälan är obefogad? 

Då man misstänker att ett barn far illa ska man föra informationen vidare till 

socialnämnden. All oro kan ytterst innebära ett skyddsbehov. Det är sällan andra 

myndigheter ger kritik för att en anmälan är obefogad. Ett större problem är däremot de 

anmälningar som inte görs. (Olsson, 2009) 

Yrkesetiken 

Yrkesetiken för pedagoger grundar sig i de etiska principer Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet antog år 2001. Dessa delas in i fyra block och de ska gemensamt 

återspegla de gemensamma värderingar lärare förväntas ha i sin yrkesroll. De principer 

jag berör i denna studie är följande: 

”Eleven alltid i centrum 

 alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och 

integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning 

och trakasserier 

 verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med 

eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara 

lyhörda för deras synpunkter 

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen 

 respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers 

kompetens, skyldigheter och ansvar i skolvardagen” 

(Lärarnas Riksförbund; Lärarförbundet, 2001) 
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Etiska dilemman 

Colnerud (2002) skriver om olika etiska dilemman som kan uppstå i en pedagogisk 

vardag och utgår då från de ovan nämnda etiska principerna. De etiska dilemman 

Colnerud (2002) nämner i relation till anmälningsplikten handlar om dilemman mellan 

att skydda elever från skada och att respektera elevernas och föräldrarnas rätt till 

integritet och privatliv. Att skydda elever från skada och att respektera elevernas och 

föräldrarnas integritet går att känna igen i de ovan nämnda yrkesetiska principer från 

lärarförbunden. 

Den etiska principen att skydda elever från skada grundar sig bland annat i det lagliga 

ansvar en pedagog har att skydda elever från skada (Socialtjänstlagen, 2001:453). Det 

står också i läroplan för grundskolan att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 

och att sådana tendenser aktivt ska motverkas (Lgr 11). Även detta handlar om att 

skydda elever från skada och rör såväl elevers fritid som deras tid i skolan. Man har 

som lärare en laglig skyldighet att skydda elever samtidigt som det är en del av 

läraruppdraget. 

Att respektera elevernas och föräldrarnas rätt till integritet och privatliv ställs ofta mot 

den ovan nämnda principen i etiska dilemman (Colnerud, 2002). I läroplanen för 

grundskolan står det att skolan ska förmedla och gestalta grundläggande värden, där 

bland annat individens integritet står utskrivet bland dessa värden (Lgr 11). Även i 

skollagen står det om detta: 

”Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska utformas med respekt 

för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet /…/” 

(Skollagen, 2010:800, 25 kap., 6§) 

Det uppstår ett dilemma mellan två principer som båda är grundade i en lag och de är 

båda inskrivna i läraruppdraget. 

Colnerud (2002) menar också att pedagoger måste utveckla ett yrkesspråk där de kan 

diskutera och problematisera pedagogers yrkesetik och de dilemman som kan uppstå. 

Även Kennert Orlenius (2008) skriver att yrkesetiken måste synliggöras för en själv och 
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för andra och den måste kunna diskuteras. Att det kan vara en hjälp i kollegiet att kunna 

diskutera olika dilemman som kan uppstå i skolans vardag. 

Samverkan 

Olsson (2009) menar att ett ökat samarbete mellan skola och socialtjänst leder till ökad 

kunskapsnivå vad gäller lagtexten och en mer likartad bild av när ett barn far illa 

uppstår. Han menar att anmälningar kan utebli på grund av kunskapsbrist och osäkerhet, 

bristande återrapportering från socialtjänsten eller negativa erfarenheter av 

socialtjänstens insatser (Olsson, 2009). Samverkan mellan dessa två myndigheter står i 

fokus.  

Birgit Flodin och Knut Sundell (1997) utvärderade samverkan kring barn som riskerar 

att fara illa i olika kommuner i Sverige. Det framkom i denna utvärdering att många av 

kommunerna saknade tradition eller hade dåliga erfarenheter av samverkan mellan 

myndigheter som arbetar kring barn. I utvärderingen pratades det bland annat om 

revirtänkande och om socialtjänstens bristande återkoppling. Gunnel Larsson-Swärd 

(2009) skrev en bok om hur samhället möter barn och ungdomar som far illa i Sverige. 

Hon skriver att sekretesslagens syfte aldrig varit att försvåra samarbetet mellan 

myndigheter, men att det finns en uppfattning att sekretesslagen används av 

socialtjänsten som någonting att gömma sig bakom (Larsson-Swärd, 2009). Staffan 

Olsson (2009) skriver även han om hur sekretesslagen kan bli ett hinder för samverkan. 

Han lyfter att en vanlig kritik mot socialtjänsten är att återrapporteringen brister. Att 

socialtjänsten inte har någon skyldighet att informera skolan om dess beslut och att man 

inom socialtjänsten kan, med lagligt stöd, använda sig av sekretesslagen som en mur. 

Det finns en uppfattning i de myndigheter som är skyldiga att anmäla till socialtjänsten 

att återkopplingen från socialtjänsten brister, att man inte får någon information om vad 

som händer med den anmälan man skickat iväg. Larsson-Swärd (2009) menar att 

uppfattningen av att återkopplingen brister till och med kan göra att färre anmälningar 

görs. Att pedagoger kan känna att det inte spelar någon roll om de anmäler då ingenting 

händer efter anmälan. 

 Staffan Olsson (2009) skriver att det finns lagligt stöd för socialtjänsten att 

återrapportera information till den som anmäler. Till att börja med skriver han att viljan 
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hos socialtjänsten att återrapportera är en viktig förutsättning för att de ska vilja 

återrapportera. Vidare skriver han att de som anmäler oftast nöjer sig med att få höra att 

någonting händer för att göra barnets situation bättre (Olsson, 2009). Det handlar mer 

om viljan att återrapportera, och att förstå att informationen inte behöver vara den 

känsligaste. Många nöjer sig med att veta att någonting görs för barnets bästa. Olsson 

(2009) fortsätter med att skriva att information får lämnas ut om den det gäller har gett 

samtycke till att informationen lämnas ut. Det är alltså inte omöjligt för socialtjänsten 

att återrapportera information till anmälaren, det handlar snarare om socialtjänstens 

vilja att återrapportera. Socialtjänsten har möjlighet att få samtycke från inblandade och 

kan på så sätt lämna ut information till pedagoger, och samverkan mellan dessa 

myndigheter blir bättre. 

Metod 

För att samla in data till denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Under 

intervjuerna har jag tagit hjälp av vinjettmetoden för att få en bra diskussionsgrund till 

mitt forskningsämne. Jag har även tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden samt 

gjort ett urval av intervjupersoner. Nedan finns varje steg beskrivet samt hur jag tagit 

hänsyn till och reflekterat kring den.   

Semi-strukturerade intervjuer 

De intervjuer jag genomfört i min studie är vad Bryman (2002) kallar för semi-

strukturerade intervjuer. I semi-strukturerade intervjuer utgår man som forskare från en 

intervjuguide som består av en lista över specifika teman som ska beröras. Dessa teman 

man vill beröra behöver inte komma i samma ordning under alla intervjuer vilket ger 

forskaren större flexibilitet att följa intervjupersonens resonemang under intervjun. 

Semi-strukturerade intervjuer går under kategorin kvalitativa intervjuer där stort fokus 

läggs på det respondenterna svarar. Man tillåts också som forskare ställa följdfrågor 

som rör sig utanför sin intervjuguide. Detta gör att kvalitativa intervjuer blir flexibla på 

det sätt att fokus ligger på det intervjupersonerna svarar och utgångspunkten ligger i det 

intervjupersonerna uppfattar som viktigt och betydelsefullt.  
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Min intervjuguide är utformad efter tre teman jag ville beröra i intervjun, pedagogers 

oro, hanteringen av oron samt anmälningsplikten. Utöver dessa teman hade jag med 

öppna frågor i intervjuguiden men jag fokuserade på att ställa följdfrågor på det 

intervjupersonerna svarade och lyfte. Alla frågor i min intervjuguide ställdes inte under 

alla intervjuer. Vissa frågor finns med på intervjuguiden för att jag skulle komma ihåg 

att ställa vissa följdfrågor, till exempel har jag inte ställt frågan ”kan brist på 

återkoppling vara en anledning till att du handlar annorlunda i situationen” om 

intervjupersonerna inte pratat om brist på återkoppling. (se bilaga 1 för intervjuguide) 

Vinjettmetoden 

Jergeby (1999) skriver om vinjettmetoden. Denna metod har som syfte att studera och 

analysera människors val och bedömningar av hypotetiska sociala situationer. Två 

huvudkomponenter i vinjettmetoden är själva vinjetten och respondentens reaktioner på 

denna. Vinjetter är korta beskrivningar av en person, en situation eller en händelse som 

fyllts med olika kännetecken som forskaren anser är viktiga för bedömningen av 

situationen. Beskrivningen ska vara konkret och verklighetsnära för att den ska 

uppfattas som trovärdig hos respondenten. Dessa beskrivningar pressenteras i huvudsak 

skriftligt. Att använda vinjettmetoden gör det möjligt för en forskare att leda in alla 

respondenter på de faktorer som är viktiga för undersökningen. Det ger också forskaren 

möjlighet att täcka in flera situationer än de som finns i respondentens egen 

erfarenhetsvärld. Alla respondenter i studien styrs in i en och samma kontext. (Jergeby, 

1999) 

Just att alla respondenter styrs in i samma kontext är anledningen till att jag ansåg att 

vinjettmetoden var lämplig till min studie. Jag kunde inte veta innan intervjuerna om 

intervjupersonerna hade erfarenhet av situationer där anmälningsplikten blivit aktuell. 

Det var ett sätt för mig att kontrollera att alla respondenter fick samma grund att utgå 

från under intervjun. 

Den vinjett jag utformat handlar om en elev som har börjat skolka, förändrar sin klädstil 

samt uppvisar ett förändrat beteende under raster och lektioner. I vinjetten tog jag också 

med kontakten till föräldrarna och antydan till blåmärken som viktiga komponenter. För 

att öka flexibiliteten för varje respondent valde jag att göra vinjetten könsneutral. 
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Eleven fick ett könsneutralt namn, Kim, och hen används som personligt pronomen i 

vinjetten. Tanken med vinjetten var att beskriva en situation som kunde framkalla oro 

för att sedan kunna diskutera kring det. (se bilaga 2 för vinjett) 

Etiska överväganden 

Bryman (2002) nämner fyra etiska överväganden. Informationskravet som innebär att 

forskaren ska informera berörda personer om undersökningens syfte. Samtyckeskravet 

som innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet. Nyttjandekravet som 

innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. (Bryman, 2002) 

Jag informerade intervjupersonerna om studiens syfte två gånger. Dels när jag frågade 

om de ville medverka i studien och dels när vi träffades för att göra intervjun. Jag 

informerade även vid intervjutillfället att de skulle vara helt anonyma i uppsatsen, att 

varken namn på personer eller skolor skulle finnas kvar. De fick även information kring 

hur lång tid intervjuerna skulle ta innan de bestämde sig för om de ville medverka. 

Intervjupersonerna kommer att vara anonyma och den insamlade datan kommer endast 

användas för denna studie. 

Bryman (2002) skriver också att forskning som kan innebära sämre självkänsla och 

stress för deltagarna anses som oacceptabel. Detta reflekterade jag över i utformandet 

av vinjett och intervjuguide. Jag ville inte på något sätt värdera det intervjupersonerna 

sa under intervjuerna och på så sätt ge dem en sämre självkänsla. Det var också viktigt 

att välja tillfällen då intervjupersonerna kände att de hade tid för intervjun för att 

undvika stress.   

Urval och avgränsning 

Det urval jag gjort i denna studie är vad Bryman (2002) kallar för bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av personer som redan är tillgängliga 

(Bryman, 2002). De pedagoger jag kontaktade hade jag på olika sätt kommit i kontakt 
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med under min utbildning. Jag frågade dels om de var intresserade av att medverka i 

min studie och dels om de hade kontaktuppgifter till andra pedagoger som jag själv inte 

hade kontaktuppgifter till, men som jag ändå hade kommit i kontakt med under min 

utbildning. Det var ofta pedagoger som arbetade i samma klass eller i samma arbetslag.  

I min studie har jag också avgränsat mig till att endast intervjua pedagoger som arbetar 

med yngre barn, alltså låg-, mellanstadiet eller fritids. Detta för att det är till dessa 

stadier jag själv blir behörig att undervisa i. Vidare har jag valt att avgränsa mig till att 

endast göra 6 intervjuer. Intervjuerna genomfördes i en medelstor stad i östra Sverige. 

Detta gjorde jag för att materialet inte skulle bli för stort och av praktiska skäl, 

exempelvis resor.  

Intervjupersonerna 

Alla intervjupersonerna som är med i denna studie är pedagoger med en färdig examen. 

Intervjuperson 1 är utbildad fritidspedagog och tog examen 1987. Intervjuperson 2 är 

utbildad grundskollärare för år 4-9 och tog examen 1996. Intervjuperson 3 är 

lågstadielärare och tog examen 1974. Intervjuperson 4 är grundskollärare i tidigare 

åren, år 1-6, och tog examen 2002. Intervjuperson 5 är lärare i grundskolans senare år, 

4-9, och tog examen 1997. Intervjuperson 6 är lärare i grundskolans senare år, år 4-9, 

och tog 1999 examen. Alla intervjupersoner har arbetat som pedagog sedan de tog sin 

examen. Alla intervjupersoner är kvinnor. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på en plats som intervjupersonen själv valde. Detta för att 

intervjupersonen skulle känna sig så trygg som möjligt. Intervjupersonerna fick också 

ge förslag på tid för intervjun för att de lättare skulle kunna planera sin arbetsdag och 

för att minska deras stress. 

Innan intervjun informerade jag om anonymiteten och förklarade kort hur intervjun 

skulle gå till. Under intervjuerna började jag med att ställa bakgrundsfrågor (se bilaga 

1). Jag läste sedan upp vinjetten för intervjupersonerna och därefter fortsatte jag med 

frågorna på intervjuguiden. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 20-40 

minuter.  



16 

 

Alla intervjuer spelades in med en diktafon och har också transkriberats. Bryman 

(2002) menar att inspelning av intervjuer underlättar analysen av vad människor sagt 

och att det möjliggör upprepade genomgångar av de svar man fått under intervjuerna. 

Att spela in intervjuer gör också att man som forskare kan koncentrera sig mer på det 

intervjupersonen säger än att föra anteckningar. Dock finns det en risk att 

intervjupersonen blir orolig av att bli inspelad. (Bryman, 2002) Under intervjuerna 

förde jag ändå vissa minnesanteckningar.  

Analysmetod 

Som analysmetod i denna studie har jag valt att använda mig av thematic analysis. 

Braun och Clarke (2006) beskriver denna analysmetod som en flexibel metod som går 

ut på att identifiera, analysera och rapportera mönster (tema) inom data. Genom att 

använda thematic analysis organiseras och beskrivs data detaljrikt. De beskriver ett 

tema som någonting som fångar en viktig aspekt av data i relation till forskningsfrågan 

(Braun & Clarke, 2006). Denna analysmetod passar min studie väl då mina 

forskningsfrågor är skilda från varandra vilket kräver en god organisering av min 

insamlade data. Jag vill också i denna studie kunna ge en så detaljrik beskrivning av 

min data som möjligt vilket blir lättare genom att identifiera olika teman och 

pressentera data utifrån dessa. 

Braun och Clarke (2006) skriver vidare att det är viktigt att tänka på som forskare att 

hitta teman som på ett träffsäkert sätt ger en reflektion av hela datauppsättningen om 

man vill ge en detaljrik beskrivning av datan. Att man som forskare då väljer bort ett 

djup i sin analys, men att man får ut en mer detaljerad övergripande beskrivning. De 

menar att denna metod är användbar när man arbetar i ett område där deltagarnas syn i 

forskningsämnet är okänt. 

Metoddiskussion 

I denna studie vill jag undersöka hur pedagoger förhåller sig till anmälningsplikten och 

anser att en kvalitativ undersökning lämpar sig bäst för detta ändamål. Bryman (2002) 

skriver att en vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att den ofta inte går att 

generalisera då man som forskare undersöker en liten grupp i ett begränsat område. 
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Vidare skriver han att kvalitativ forskning inte är tänkt att generaliseras till en 

population utan snarare till teori (Bryman, 2002). Mitt syfte med studien är inte att visa 

hur alla pedagoger förhåller sig till anmälningsplikten. Jag vill snarare diskutera några 

utvalda pedagogers förhållningssätt med hjälp litteratur som behandlar ämnet. 

Ett annat sätt att undersöka det jag vill hade varit att använda fokusgruppsintervjuer. 

Detta hade gett en inblick i hur pedagoger diskuterar anmälningsplikten med andra 

pedagoger och det hade visat hur en grupp pedagoger reflekterar kring 

anmälningsplikten. Jag valde att göra semi-strukturerade intervjuer och fokuserar 

istället på enskilda pedagogers reflektioner. Flexibiliteten i semi-strukturerade 

intervjuer gjorde också att jag kunde utforma en intervjuguide där diskussionen kring 

anmälningsplikten fick utrymme. Jag kunde förbereda teman som var viktiga för mitt 

forskningsämne, och kunde med hjälp av intervjuguiden diskutera tillsammans med 

respondenten och följa dennes reflektioner kring anmälningsplikten. 

Under intervjuerna använde jag mig av en vinjett där jag beskriver en elev som 

möjligen framkallar oro hos pedagoger. Vinjetten ligger till grund för diskussionen 

under intervjun. Jergeby (1999) menar att variablerna i vinjetten ska vara teoretiskt 

relevanta för forskningens syfte och de ska vara kända av och meningsfulla för 

respondenterna. Detta var någonting jag funderade över i skapandet av min vinjett. 

Variablerna behövde vara relevanta och meningsfulla för en pedagog och de behövde 

skapa oro och misstankar om att eleven far illa på något sätt. I min vinjett beskriver jag 

hur olika faktorer förändras kring eleven, allt från att föräldrakontakten förändrats till 

att eleven börjar skolka. Jag ville hitta en balans mellan att vara övertydlig och vara för 

vag i beskrivningen av eleven, för att undvika att respondenterna skulle svara direkt att 

de anmäler och undvika att de inte känner någon oro alls för att eleven far illa. Jag valde 

att ändå ha med antydan om blåmärken på elevens kropp då detta är en variabel som 

tydligt går att koppla till att eleven far illa. Hade alla variabler endast handlat om hur 

skolsituationen förändras hade diskussionen kunnat hamna utanför anmälningsplikten, 

vilket hade gjort att resultatet blivit ett annat. Variablerna är också av relevans för 

respondenterna då den beskrivna situationen går att koppla till skolan. 

En del av kritiken mot vinjettmetoden går ut på att det är hypotetiska situationer som 

beskrivs i vinjetterna (Jergeby, 1999). Respondenterna leds därför in i situationer de 
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kanske tidigare inte upplevt vilket gör att ett ställningstagande forceras fram (Jergeby, 

1999). Den elev som beskrivs i min vinjett är en påhittad elev i en hypotetisk situation. 

I stället för att använda mig av en vinjett hade jag kunnat fråga respondenterna om de 

varit med om en situation där anmälningsplikten blivit aktuell. Respondenterna hade då 

kunnat utgå från sina egna erfarenheter under intervjun och beskriva deras handlingssätt 

i dessa situationer. Svaren hade då blivit mer personliga och den beskrivna situationen 

hade varit äkta. Ett problem detta hade kunnat medföra är om en av respondenterna 

aldrig varit med om en situation där anmälningsplikten blivit aktuell. Genom att 

använda mig av en hypotetisk situation, där jag bestämt variablerna, kunde jag se till att 

alla respondenterna har någonting att utgå från. Det blev också ett sätt för mig att ge 

respondenterna en ny situation att utgå från då jag ville få respondenterna att reflektera 

över hur de hade gjort då, i stunden.  

Resultat 

Jag kommer här presentera resultatet av det som kommit fram i mina intervjuer utifrån 

olika teman jag fått fram genom min analys. Dessa är: pedagogers oro, pedagogers 

hantering av oro samt pedagogers förhållningssätt till anmälningsplikten. 

Pedagogers oro 

När pedagogerna pratade om vad som gör dem oroliga för elever så kunde jag urskilja 

fyra teman. Dessa är: förändringar i elevens beteende, fysiska tecken, föräldrakontakten 

samt förändrad livssituation. Jag kommer att presentera pedagogernas oro utifrån dessa 

fyra teman. 

Förändringar i elevens beteende 

Undviker kontakt 

Som vi ser av följande citat uttrycker pedagogerna en oro för elever som undviker 

kontakt: 

”Ja, eller framförallt det här frånvarande, att man undviker kontakt. 

Från att kanske ha varit rätt öppen… och… och faktiskt… tyckt 

att… att det är viktigt att vara i skolan och prestera, till att vara 

frånvarande, i sin egen lilla värld på nått sätt. Och det här 
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nedstämda som är så… tydligt med. Det är ju en varningssignal 

också, när man har haft dom i… särskilt när man har haft dom ett 

par år, och har någonting att jämföra med.” (Intervjuperson 5) 

”Nä det är ju framförallt det här förändrade beteendet. Att det inte 

har varit så innan, utan det är ett förändrat beteende som kommer 

plötsligt. Den höga frånvaron. Att inte det är roligt längre. Och att 

han då försöker dölja sin kropp. Och även undviker kontakt då, 

med andra elever och… drar sig undan.” (Intervjuperson 6) 

Pedagogerna uttryckte en oro för elever som undviker kontakt. De 

pratade också om att detta var någonting de inte kände igen sedan 

tidigare. En förändring i elevens beteende där eleven nu undviker kontakt 

med andra i skolan. 

Frånvaro 

Pedagogerna uttryckte också en oro för elever när deras frånvaro ökar. Det handlade om 

deras fysiska närvaro på skolan, under lektioner. 

”Det första som jag tänker är ju egentligen att det är en väldigt liten 

elev, ung elev som skolkar. Det är ganska ovanligt att så unga 

elever… uteblir. Och att man ifrån skolans sida, det som jag känner 

direkt alltså, är det en elev som inte kommer när de är såhär små… 

ja hela vägen upp naturligtvis, men… då måste man ju direkt 

kontakta föräldrarna.” (Intervjuperson 3) 

”En hög frånvaro, är ju en oro. Och det kan ju va en oro både… 

alltså där, där börjar man ju att titta på förstås då, är det nånting här 

i skolan som gör att den här eleven har hög frånvaro. Eller… så 

man tittar ju på många bitar där.” (Intervjuperson 6) 

Som vi ser av dessa citat handlade det om att eleven är frånvarande från lektioner. 

Intervjuperson 3 som arbetar på lågstadiet uttrycker också en ovanlighet i att så unga 

elever uteblir. De ställde sig också frågan om det var någonting i skolan som gjorde att 
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elevens frånvaro ökade. Pedagogerna uttryckte också en oro för elever som visar en 

mental frånvaro.  

”Ehm, det krävs… eh… eh… nån form av förändrat beteende, att 

man märker en frånvaro. Alltså, jag tänker inte bara frånvaro rent 

person… alltså att man inte kommer till skolan. Utan en frånvaro 

på lektionerna, att man drar sig undan. Ehm. Och sen har vi den här 

närvaron, att man inte kommer till skolan.” (Intervjuperson 5) 

”Och deltar den inte på lektionen, utan verkar nedstämd och inte 

svarar och undviker och så. Då undrar man ju, vad är det som har 

hänt /…/ Och det här också, med frånvaro. Varför är du borta, 

varför kommer du sent, då vill man ha en förklaring kring det.” 

(Intervjuperson 4) 

Pedagogerna uttrycker att de blir oroliga för frånvarande elever, inte bara 

frånvarande från lektioner utan även en mental frånvaro under lektioner, 

att eleven inte svarar på tilltal och drar sig undan.  

Detta citat visar också hur pedagogerna lyfte sitt ansvar som klasslärare i relation till 

elevers frånvaro. 

”Men sen så ser man ju också att det som är viktigt för mig som 

klasslärare, det är att eleven inte är i skolan. Vad beror det på? Så 

där har man ju… en avvikande… punkt. Och det är ju skolktiden, 

och tidpunkten att: varför kommer hon in… eller han inte i tid till 

skolan.” (Intervjuperson 4) 

Att som klasslärare ha skyldighet att dels anmäla frånvarande elever och dels försöka ta 

reda på varför eleven är frånvarande. Pedagogerna menade också att en av deras 

uppgifter som klassföreståndare var att se om eleven har en frånvaro på alla lektioner 

eller bara under en lärares lektioner. 

Kombinationen av flera faktorer 

Även om pedagogerna många gånger urskiljde enskilda saker som gjorde dem oroliga 

fanns det tillfällen då kombinationen av flera olika faktorer skapade störst oro. 
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”Ja… de… alltså det här som är… det här att… att barn börjar 

skolka eller så, det kan… eller att de kommer sent, det kan ju… det 

kan hända från och till. Ehm, men att… att det är så många saker 

här. Det är både skolk, det är… är både… beteende som jag inte 

känner igen, det är ju kläder som ser konstiga ut för årstiden, och 

det är… att jag hör att… att det… finns blåmärken, och så vidare. 

Så det är ju… det är ju väldigt många saker som är… allarmerande, 

tillsammans. För att… hade det bara varit det här med skolket, 

då…” (Intervjuperson 2) 

Detta citat visar att det är kombinationen av flera allvarliga saker som gör oron större 

för just den här eleven. En elev kan skolka eller komma sent utan att eleven behöver 

fara illa. Men när det handlar om kombinationen av flera saker samtidigt ökar oron för 

att eleven far illa. 

Fysiska tecken 

I intervjuerna uttryckte pedagogerna en oro kring de fysiska tecken som fanns med i 

vinjetten. Som vi ser av följande citat är de fysiska tecken graverande och ses som en 

varningsklocka. 

”Alltså det som ju är graverande det är ju det här med blåmärkena 

och med kläderna och det.” (Intervjuperson 3) 

”/…/ i stycket som jag läser, det här med blåmärken och sådär. 

Alltså, det är klart att det är ju en varningsklocka naturligtvis.” 

(Intervjuperson 1) 

Dessa citat visar också hur varningssignalen från idrottsläraren skapade oro hos 

pedagogerna. 

”/…/ och så det här med att han försöker dölja sina blåmärken. Att 

idrottsläraren ändå har sagt att det finns blåmärken där.” 

(Intervjuperson 6) 

”Och sen tycker jag ju också att det är jätteviktigt när 

idrottsläraren… berättar att det är blåmärken. Och att man 
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använder täckande kläder, då har man ju någonting att dölja då. 

Kan det va, men… jag tycker det, när idrottsläraren sänder ut en 

signal, då är det någonting som man ska undersöka.” 

(Intervjuperson 4) 

Pedagogerna menade att blåmärken i sig är graverande, men att oron blir större när 

eleven också använder täckande kläder. De såg inte någon skillnad på om de sett 

blåmärkena själva eller om någon annan personal flaggar för blåmärken, det var lika 

allvarligt i båda fallen.   

Men det var inte bara blåmärkena som uppmärksammades, utan även andra fysiska 

attribut togs upp. Dessa citat visar på en oro när elevens hygien förändras, och när 

kläderna blir slitna och otvättade. 

”Och det är även… inte bara det här att… kläder för att dölja. Utan 

det kan också vara att… man märker att… barnet liksom är… det 

kanske är otvättat eller det… håller sig inte längre ren och kläderna 

är… är mer och mer smutsiga och det… det är liksom… skräpigt, 

eller vad… vad ska man säga… Hygien, och att inte… kläderna är 

riktigt i… i den form… det ha… eller… förkor… väldigt mycket 

förkorta byxor och… för små skor och… har ing… har ingen 

vinterjacka, eller har ingen… sådana saker kan också va… som är 

tecken på att det är… barnet far illa.” (Intervjuperson 2) 

”Sen är jag också väldigt vaksam… jag tänker på det här med 

hygien, och klädsel. Eh str… alltså är det nått så att håret, tovigt, 

smutsigt, ehm… att man helt enkelt förändras… rent… alltså 

med… med hygien och… och så. Och här kan jag… aa… alltså 

klädstil… till, alltså klädstil förändras ju rätt mycket vad man har 

på sig, men… men visst det här att… att… att klä sig väldigt 

bylsigt, att… att dra ner för armar och händer /…/” (Intervjuperson 

5) 



23 

 

De fysiska tecknen som skapade oro hos pedagogerna handlade alltså inte bara om 

blåmärken utan det kunde också handla om klädstil och hygien. Alla synliga 

förändringar kunde skapa oro hos pedagogerna. 

Föräldrakontakten 

Pedagogerna uttryckte också en oro för när föräldrakontakten förändrades eller när 

kontakten var avvikande. Som vi ser av dessa citat uttrycker pedagogerna en oro när 

föräldrarna inte vill ha kontakt med skolan.  

”Men även det här att, som… som är i det här fallet att… den här 

kontakten, att det är svårt att kontakta föräldrarna. Att dom liksom 

drar sig undan, det är också ett oroväckande tycker jag. Att… att 

dom också… inte vill ha kontakt. Föräldrarnas… ovilja att… ja, 

samarbeta med skolan kan man väll säga.” (Intervjuperson 6) 

”Och ofta så brukar man ju ha föräldrakontakt, föräldrarna brukar 

ju ställa upp om det inte stämmer, och då… tycker jag, då, att det 

är konstigt att det är svårt att få kontakt med föräldrarna, och ta tag 

i det här problemet. För det är ändå ett föräldraansvar. Och då 

tycker jag att dom avviker, för det är egentligen dom som ska ta 

kontakt med mig.” (Intervjuperson 4) 

När föräldrakontakten avvek och när föräldrarna inte vill samarbeta med skolan kring 

eleven uppstod en oro. Pedagogerna hade också en uppfattning om att en del av 

föräldraansvaret var att kontakta skolan när eleven inte mår bra. Och avvek denna 

kontakt skapade det en oro hos pedagogerna. 

Som vi ser av detta citat reflekterade också pedagogerna över hur deras egen 

uppfattning om elevens välmående ibland skiljer sig från föräldrarnas uppfattning.  

”Jag tänker, att om jag har föräldrar som jag har svårt att få kontakt 

med. Alltså när dom kommer till mötet och vi diskuterar vad… 

min oro. Att jag är orolig över hennes nedstämdhet, eller hans… 

hens… eh, och… och dom inte ger mig några signa… alltså dom 

kanske säger: ja men här är det bara… det är bara bra, vi tror att 
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hon… det är puberteten, och det är… det kanske är så att… det kan 

ju ha hänt nånting litet hemma, som dom… menar är anledningen. 

Medan jag på mötet uppfattar att det är nånting helt annat här. Jag 

är fortfarande lika orolig, fast jag pratade en vända med 

föräldrarna.” (Intervjuperson 5) 

Behovet av ett bra samarbete med föräldrarna var tydligt och 

pedagogerna uttryckte en oro när samarbetet inte fungerade. Oron låg 

också i om föräldrarna inte uppfattade hur illa eleven mådde. 

Förändringar i livssituationen 

Pedagogerna uttryckte också hur förändringar i elevens livssituation kunde skapa oro. 

Följande citat visar hur en pedagog sa. 

”Jag tänker ju att någonting i livssituationen har förändrats… 

naturligtvis. Och det… är ju inte till… det positiva, utan det är ju 

någonting… som är… besvärligt och jobbigt i… i… i hans eller 

hennes /…/” (Intervjuperson 1) 

Det handlade om en negativ förändring som blev besvärlig för eleven. Detta kom i 

uttryck i negativa förändringar i elevens beteende som i sin tur skapade oro hos 

pedagogen. Pedagogerna pratade också om hur föräldrars val och förändringar i 

föräldrars livssituation kan påverka elever. 

”Man vet ju inte, det kan ju vara nått sånt scenario som att… 

mamma eller pappa har bott själv med barnet, och sen så är det den 

andra parten som har börjat å… å… komma och ställa till 

bekymmer och så. För det är ju ganska vanligt, det har vi varit med 

om ganska många gånger också. Att en part… att dom inte 

kommer överens på nått sätt eller att en part har mycket större 

problem och så… börjar den å ställa till bekymmer för den… 

familj… del… som funkar, eller vad man ska säga. Och då vet man 

ju inte hur barnen… mår utav det. Det mår dom ju ganska ofta 

dåligt av.” (Intervjuperson 3) 
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”/…/ eftersom det står lite om kläder och så här. Då kan det ju 

hända att det är någonting som… deras ekonomi plötsligt har rasat, 

eller vad som helst.” (Intervjuperson 2) 

Dessa citat visar hur pedagoger reflekterar över hur förändringar i föräldrar och elevers 

livssituation kan visa sig i elevers negativa beteenden. Att det inte alltid måste handla 

om någonting som sker i skolan, utan förändringen kan komma hemifrån. 

Pedagogernas hantering av oro 

Nedan kommer jag presentera resultatet av hur de olika pedagogerna i min studie 

hanterar en situation där de blir oroliga för en elev. Pedagogerna pratade alla om att 

hantera en situation där oro uppstår kring en elev med hjälp av andra på skolan, i 

hemmet eller med hjälp av samtal med eleven. De pratade om att få kontakt med 

personer i elevens närhet och att koppla in skolpersonal som hade möjlighet att samtala 

med eleven. Nedan kommer jag pressentera resultat utifrån de personer som kom på tal. 

Dessa är skolsköterskan, rektorn, eleven själv, föräldrarna, elevvårdsteamet samt andra 

pedagoger.  

Skolsköterskan 

Pedagogerna tog upp skolsköterskan som en viktig person att koppla in i situationen. 

Dessa citat visar hur de såg skolsköterskan som någon att diskutera eleven med. 

”Sen, sen kan man ju också försöka och diskutera med 

skolsköterska och sådär, naturligtvis. Och ta den kompetensen till 

hjälp.” (Intervjuperson 1) 

”Jag skulle bolla lite med skolsköterskan först, för jag tycker att det 

är väldigt bra, liksom, att höra hennes tankar och åsikt och hon har 

bra erfarenhet och så.  Så att. Och sen sitter hon ju med i 

elevhälsoteamet också.” (Intervjuperson 6) 

Sjuksköterskan blev någon att bolla sin oro med. Och pedagogerna ville ta hjälp av 

sjuksköterskans yrkeskompetens och sjuksköterskans erfarenhet. Det blev ett sätt att få 

en annan synvinkel på elevens situation.  
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Pedagogerna pratade också om sjuksköterskans möjlighet att ha enskilda samtal med 

elever, vilket följande citat visar. 

”Jag skulle be att… att skolsköterskan… hämtar Kim, och har ett 

sånt där personligt samtal med Kim. Och det kan jag göra så fort 

som möjligt. Nä… när jag tycker att, nä nu börjar det bli 

allarmerande. Nu har den här personen, barnet, kommit sent 

mycket, och jag har fått reda på det här med idrottsläraren och så 

vidare, så att… då skulle ju hon ha, direkt ett samtal med 

personen.” (Intervjuperson 2) 

”/…/ Ja och sen eh alltså att man ehh… vet dom om då att man har 

sett att de blåmärken så har ju dom den professionen att dom kan 

nysta i det på ett annat sätt än vad vi kan.” (Intervjuperson 3) 

”sen kan skolsköterskan fungera som ett stöd… att bara samtala… 

inte för att vara någon spion, utan för att säga: hej, vi ska ha ett 

samtal och… spåna in lite på… vad det kan handla om.” 

(Intervjuperson 5) 

Även här handlade det om sjuksköterskans profession och ta hjälp av en annan yrkesroll 

i skolan. Pedagogerna hade också en uppfattning av att sjuksköterskan i dessa enskilda 

samtal hade möjlighet att också undersöka kroppen efter fysiska tecken. 

”Det första jag skulle göra i ett sånthär fall, om jag fick den här 

signalen från idrottsläraren. Så skulle jag prata med 

skolsköterskan… hon är ju den första. Och oftast när det har varit 

saker med elever som man blivit betänksamma på, så har ju 

skolsköterskan kunnat kalla dom på… ja nu ska vi väga och mäta 

eller kolla… alltså göra nån sån annan sak så att de automatiskt får 

barnet till sig. Inte bara för att fråga ”nu har jag sett blåmärken”, 

inte så utan. Man har en annan anledning till att pejla läget lite och 

så.” (Intervjuperson 3) 
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”Jag känner att man tar det inte som kontrollen i första hand. Utan 

ett… ett… ett… ett samtal, men att hon naturligtvis… kollar. Och 

även det här… jag tänker långarmade tröjor… finns det ärr, finns 

det rist… rist… alltså att man har rispat sig, eller… att det blir ju 

också hennes uppgift. Att kolla det. Eller hans, vad det nu är.” 

(Intervjuperson 5) 

”Det är ju alltså… det är lättare för skolsköterskan att… att göra… 

nu ska vi göra en… en undersökning på ryggen, eller på längd och 

vi… längd och vikt, och så här ungefär. Så att det är ju… det är ju 

en… bra väg att gå. Jag kan ju aldrig liksom… börja och be… 

barnen så… visa upp armar och ben. Utan det är skolsköterskan 

som gör det.” (Intervjuperson 2) 

”Ja hon ka… kanske frågar då. För att… jag har ju inte… den 

skyldigheten att fråga kanske t… kring blåmärken och sånt. Jag 

kan ju misstänka och sådär, men jag vill ju att hon tittar på om 

blåmärken är nya, och hur dom har fått blåmärkena.” 

(Intervjuperson 4) 

Dessa citat visar hur pedagogerna lyfte skolsköterskans möjlighet att i dennes 

profession kunna göra en undersökning på kroppen. Om pedagogerna var oroliga för att 

eleven hade blåmärken sågs detta som en möjlighet för att ta reda på om detta stämde. 

”/…/ barnet är inte riktigt, liksom, beredd på att det ska komma en 

massa andra frågor också, eller att dom ska… göra en 

undersökning på kropp, och så vidare. Så det är därför jag väljer att 

ta henne först.” (Intervjuperson 2) 

Detta citat visar också att pedagogerna såg det som någonting positivt att 

sjuksköterskan kunde göra denna undersökning oannonserat. 

Rektorn 

Att kontakta rektorn när oro uppstår kring en elev togs också upp. Följande citat visar 

hur kontakten till rektorn sågs som en skyldighet. 
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”Men i vilket fall som helst, när jag har gjort det här… så t… så… 

har jag ju ändå en skyldighet att tala om för… min rektor, att 

eleven inte är närvarande. Så det blir ju nästa steg.” (Intervjuperson 

4) 

”Om de inte vill svara när jag ringer eller försöker å få tag i dem så 

måste det bli nästa snäpp som ju, jag tror i det här läget skulle ju 

vara rektor då, att man säger det.” (Intervjuperson 3) 

Pedagogerna kontaktade rektorn som ett steg i hur de hanterade situationen. Det fanns 

också en uppfattning om att kontakten till rektorn togs när man upplevde att situationen 

blev mer allvarlig. 

”/…/ för jag känner ju spontant här direkt att det är ju… direkt 

kontakt med rektor. Och eventuellt då… om hon går vidare sen.” 

(Intervjuperson 6) 

”Men sen beroende på om… om föräldrarna kommer eller inte, hur 

jag får kontakt, går jag även vidare och meddelar rektorn. Att nu 

har jag upptäckt det här. Och jag tänker att man… /…/ Men att 

rektorn ska vara medveten att här är nånting.” (Intervjuperson 5) 

Dessa citat visar också hur kontakten till rektorn sågs som nödvändig. Dels för att 

rektorn skulle kunna bestämma hur man går vidare i fallet. Dels för att rektorn ska vara 

medveten om att någonting är på gång. 

Eleven själv 

Att själv prata med eleven sågs också som ett möjligt led i hur pedagogerna hanterade 

situationen. 

”Ja, då försöker jag ju… först prata med Kim. Och försöker få en 

dialog med honom… kring vad är det… allmänt. Jag kanske inte 

tar upp det som har hänt, utan jag försöker få en relation till Kim, 

igen.” (Intervjuperson 4) 
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”/…/ först och främst, som jag tänker, det är ju naturligtvis att prata 

med barnet. Och luska lite. Fråga… hur man har det, hur man mår, 

vad som händer i livet, vad man gör, int… inte några ledande 

frågor, utan mer… på ytan sådär. Och förhoppningsvis har jag 

redan en god relation, men annars så är det ju det jag bygger upp 

först.” (Intervjuperson 1) 

Citaten visar hur pedagogerna lade vikt vid relationen till eleven i fråga. De menade att 

relationen var viktig för att kunna föra en dialog med eleven. Om en god relation 

saknades var det först och främst detta pedagogerna fokuserade på. Följande citat visar 

också hur pedagogerna reflekterade över hur relationen påverkas om eleven inte mår 

bra. 

”Vad jag tror är ju att eleven skulle säkert inte svara så mycket här, 

känner jag lite, att eftersom det står också att beteendet känner man 

inte alls igen och… den har tyckt om skolan. Så ibla… alltså när 

det blir så här med en elev så… kan det bli att den… sluter sig lite 

grann, och inte pratar så mycket även om man försöker och… och 

fiska efter vad som är problemet. Så jag tror j… men… så jag tror 

ju inte att jag skulle kunna få fram så jättemycket i det samtalet, 

men jag ska ialla… jag skulle göra ett försök i alla fall.” 

(Intervjuperson 2) 

”Det skulle jag ju, absolut göra. Ehm. Men sen har man ju 

erfarenhet av att oftast pratar dom ju inte så mycket om det är 

såhär. Utan då… då är dem ju ganska tysta.” (Intervjuperson 6) 

De var medvetna om att relationen till eleven var viktig för att kunna föra en dialog med 

eleven. Men de hade erfarenhet av att elever sluter sig när de inte mår bra, vilket också 

försvårar dialogen.   

Föräldrarna 

Kontakten med föräldrarna lyftes också som en del i hur pedagogerna skulle hanterat en 

situation. Dessa citat visar hur pedagogerna uttryckte en vilja att direkt kontakta 

föräldrarna uttrycktes: 
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”Och att man ifrån skolans sida, det som jag känner direkt alltså, är 

det är en elev som inte kommer när de är såhär små, ja hela vägen 

upp naturligtvis men, då måste man ju direkt kontakta föräldrarna.” 

(Intervjuperson 3) 

”Eftersom det verkar vara svårt att få kontakt med föräldrar, min 

första är ju att ta kontakt med föräldrar.” (Intervjuperson 6) 

”Jag skulle ju… nu står det ju att det är svårt att få kontakt med 

föräldrarna. Men naturligtvis är det ju första steget, att… att ta 

kontakt och träffas för ett möte.” (Intervjuperson 5) 

I dessa citat reflekterar också pedagogerna över hur det i vinjetten verkar vara svårt att 

få kontakt med föräldrarna. Följande citat visar hur kontakten till föräldrar sågs som 

viktig, även om den inte behövde tas direkt.   

”om man tycker att det passar, eller om elevvårdsteamet 

tillsammans tycker att det passar, så tar vi ett samtal tillsammans 

med föräldrarna… och pratar med dom.” (Intervjuperson 2) 

Pedagogerna uttryckte en vilja att alltid kontakta föräldrarna om de blev oroliga för att 

en elev far illa. Vissa pedagoger ville ta kontakten direkt medan andra rådfrågade sina 

kollegor först. 

Elevvårdsteamet 

Elevvårdsteamet, eller EHT, sågs som en möjlighet att diskutera sin oro för eleven med 

andra kollegor. Pedagogerna pratade om EHT som ett möte kring eleven.  

”Också… anmäler jag ju till… våran grupp. Så det blir ett möte där 

då… möte hålls i hela… i gruppen då. Och d… f… för då är det ju 

bra, för då har skolsköterskan sitt att säga och jag har mitt att säga, 

och så… har jag ju… i så fall måste jag ju ha informerat, också, 

specialläraren, för det kommer ju sitta en speciallärare med där nu. 

Och den kommer också ha sitt att säga då, hur tycker den det 

fungerar… allmänt i… i dom ämnena som kanske barnet… går till 
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henne. /…/ Och i elevvårdsteamet… så brukar vi liksom lägga upp 

en plan då, hur går vi vidare nu.” (Intervjuperson 2) 

”Men även… nä men även anmäla till eht då, elevhälsoteamet. 

Att… att man har ett möte och pratar igenom där först, vad… vad 

kan det bero på, och… och är det fler som har sett det, och… att 

man liksom går igenom, även alla som har barnet, hur dom 

upplever att det är.” (Intervjuperson 6) 

Citaten visar hur pedagogerna såg EHT som en möjlighet att diskutera eleven men även 

att man då la upp en plan på hur man skulle gå vidare. Det visar också en skillnad 

mellan att bara kontakta en kollega och ha ett EHT möte. I samtalet kring EHT pratade 

pedagogerna om att detta var ett möte där flera personer samtalade kring eleven i fråga, 

och ofta hur olika professioner i skolan kunde ge sin syn på situationen. 

Andra kollegor 

När pedagogerna pratade om andra kollegor var det framförallt för att samla ihop olika 

uppfattningar av hur eleven mår. Om EHT möten var ett planerat möte handlade det nu 

om att fråga runt kring kollegorna som arbetar kring barnet. 

”/…/ men sen frågar väll jag runt lite grann, andra som jobbar… 

kring det här barnet… närmare med det här barnet… om dom 

kollegorna har upptäckt någonting… eller om det bara är jag 

som… har upptäckt det.” (Intervjuperson 1) 

”Och jag kan också prata med någon kollega… som har… eleven 

också. Så jag kollar också hur det ser ut för eleven på andra 

lektioner. /…/ Och sen kan jag också ta det beslaget… kring 

eleven, att jag är orolig och… frågar om dom kan… ja, om dom 

har sett någonting, om dom kan återkoppla, och… eller hjälpa mig 

då, att dom har sett samma sak, eller någonting, eller om dom har 

sett någonting annat.” (Intervjuperson 4) 

”Det är… det är det ju. För man… man behöver ju få, liksom, olika 

synvinklar, och är det bara… på mina lektioner, eller är det alltid, 
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och ja. För det är viktigt att veta, tycker jag. Om det är liksom… 

beteendet beror på nått, alltså… beror det på ämne, lärare… ja, för 

då kan man ju kartlägga liksom, om det är helheten eller bara 

ibland.” (Intervjuperson 6) 

Dessa citat visar hur pedagogerna ville kartlägga situationen kring eleven. Pedagogerna 

pratade om att undersöka huruvida elevens beteende kändes igen på andra lektioner, 

och de sökte hjälp hos andra kollegor för att kartlägga situationen kring eleven. 

Följande citat visar också hur pedagogerna pratade om att bygga upp ett nät kring 

barnet. 

”Men sen är det ju också viktigt… att prata med do… med andra 

kollegor, som jobbar kring det här barnet. Vad kan vi tillsammans 

göra. För att, det är inte så att jag… ska jobba själv… för att lösa 

det här problemet för barnet. Utan det måste ju innebära… att man 

jobbar fler kring… Så det blir som ett… ett nät kring… barnet.” 

(Intervjuperson 1) 

Det handlade nu inte om att samla kollegor i ett organiserat möte. Jag uppfattade det 

som att de pratade enskilt med kollegor, för att samla kollegiet kring eleven.  

Förhållningssätt till anmälningsplikten 

I min analys av samtalen kring anmälningsplikten har jag kunnat skilja ut tre större 

teman. Dessa är: vem äger anmälningsplikten, reflektioner kring anmälningsplikten och 

pedagogers syn på återkoppling. En stor del av samtalet handlade om vem som äger 

anmälningsplikten, men jag vill ändå lyfta pedagogernas reflektioner kring 

anmälningsplikten och hur de såg på återkoppling.  

Vem äger anmälningsplikten 

Alla pedagoger var överens om att det råder anmälningsplikt i skolan. Följande citat 

visar hur pedagogerna såg det som en skyldighet att anmäla. 
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”Det är ju så att jag är skyldig att anmäla. Eller, skol… all 

skolpersonal är ju skyldig att anmäla, så det är ju…” 

(Intervjuperson 6) 

”Att vi har almäning… vi har alltid… anmälningsplikt. Det är 

våran skyldighet.” (Intervjuperson 4) 

Pedagogerna pratade om att all skolpersonal har en skyldighet att anmäla. När de skulle 

anmäla visar följande citat. 

”Är det allvarligt då måste jag naturligtvis ta upp det med rektor. 

För att eventuellt, skolan ska göra någon slags anmälan. Om det 

handlar om, om misshandel… på barnet… eller på nått sätt, att 

man… ja… man, man vill… mm…” (Intervjuperson 1) 

”/…/ och sen som sagt att jag lämnar min oro till rektorn, där jag 

verkligen säger det här och det här. Och sen är det ett beslut som 

hon ska fatta… i det här fallet, känner jag. För det är för vagt för 

att… för att jag ska direkt säga: nu måste du anmäla. Däremot att 

jag måste… jag känner att jag har en skyldighet, verkligen, att… 

att… att gå vidare med min oro, till högre…” (Intervjuperson 5) 

Det handlade om att gå vidare med sin oro till rektorn i allvarligare fall för att rektorn 

sedan skulle ta det slutgiltiga beslutet om anmälan skulle göras. Citaten nedan visar hur 

pedagogerna pratade om rektorns och skolledningens beslut om anmälan.  

”Så att… men just själva anmälningsplikten… har ju vi… int… 

alltså den… den ligger ju p… det är rektor som anmäler, det är inte 

jag som person… själv.” (Intervjuperson 5) 

”Skolans policy, åtminstone här hos oss, är ju att anmälningar och 

så det gör man inte som enskild lärare. Utan det är skolledningen 

som gör det.” (Intervjuperson 3) 
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”/…/ sen gör ju inte vi det själva på skolan här… utan det är ju 

rektorn som… eller elevhälsoteamet och rektor i första hand.” 

(Intervjuperson 6) 

”Och då lyssnar vi ju av ordentligt, och så… och sen så kan det ju 

bli så att vi… om det här fortsätter så anmäler vi ju det till social… 

socialen. Och när vi har gjort… när vi gör det, då är det ju inte så 

att det är jag som klasslärare eller klassföreståndare som har mitt 

namn där. Utan det är… det är från skolans sida. Så det är rektorn 

som sk… gör den här anmälan då.” (Intervjuperson 2) 

”Nä inte, alltså att… vi har skyldighet att anmäla, men inte till… 

direkt till socialen. Men skyldighet att anmäla då till 

huvudmannen, som är rektorn då.” (Intervjuperson 4) 

Alla pedagogerna pratade om att det råder anmälningsplikt i skolan. De hade alla 

uppfattningen om att det var rektorn som tar det slutgiltiga beslutet om anmälan skulle 

göras. Det är rektorn som äger anmälningsplikten men att pedagogerna finns där för att 

föra vidare sin oro, då det är pedagogerna som har en daglig kontakt med eleverna.  

Reflektioner kring anmälningsplikten 

Under intervjuerna har jag fått höra hur pedagogerna reflekterar kring 

anmälningsplikten. Om vilka kontakter de vill ta innan anmälan sker, känslan av att 

anklaga någon och rektorns ansvar som chef togs upp. Följande citat visar hur 

pedagogerna reflekterade kring att anklaga någon. 

”Samtidigt så… så… känner jag att… jag måste ha en kontakt med 

föräldrarna, jag måste träffa dem öga för öga, för att känna har… 

har dom en oro, hur uppfattar dom situationen. För att jag skulle ju 

inte själv säga att nu anmäler jag det här utifrån… bara det som 

står här.” (Intervjuperson 5) 

”Det är klart att det är viktigt att vi har det, och att vi… måste slå 

larm… när vi ser någonting. Sen kan jag också känna att… det 

är… viktigt att ta reda på fakta så mycket man kan. Och inte gå på 
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vad man tror, själv. För… f… det v-v… vore ju… oerhört tragiskt 

om man… på lösa grunder, anklagade någon. Och det sen visar sig 

vara någonting helt annat, alltså… så att.” (Intervjuperson 1) 

Att en kontakt med föräldrarna kändes nödvändig innan anmälan sker, för att kunna 

jämföra uppfattningen av situationen med föräldrarna. Och framförallt för att undvika 

att anklaga föräldrarna på lösa grunder för att misshandla barnet. Följande citat visar 

hur pedagogerna reflekterade över föräldrakontakten. Att det inte alltid är problemfritt 

att kontakta föräldrar. 

”Sen beror det ju… det beror ju naturligt vis helt på vad det är, 

huruvida man ska… ska… ta upp det med föräldrar och sådär. 

Misstänker man att det är föräldrar… som… utsätter barnet… för 

någonting. Då… ja, då… då är det frågan om, om det är det första 

man ska… ska… ta upp liksom, därför att… det kan ju… det 

kanske inte gör saken bättre då… men…” (Intervjuperson 1) 

”Nu är det svårt med dom här föräldrarna, och samtidigt så är det 

ju också en balansgång eftersom… han döljer sin kropp här. Och är 

det nått som händer hemma och sådär. Man får hela tiden tänka: 

förvärrar jag situationen om jag int… så det blir rektorns beslut 

känner jag, om det är en anmälan direkt eller om det är… föräldrar 

kontakt först.” (Intervjuperson 6) 

Pedagogerna pratade om att risken finns att det faktiskt är föräldrarna som misshandlar 

barnet. De ville gärna ta upp problemet med föräldrarna men reflekterade kring 

misstanken om att det kan vara föräldrarna själva som utsätter barnet för någonting. Att 

man som pedagog måste ta ställning till många saker när man blir orolig för att en elev 

far illa. 

Pedagogerna pratade också om vikten av att samla så mycket som möjligt fakta kring 

eleven. Följande citat visar hur en av pedagogerna pratade om att bolla med andra 

kollegor. 
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”Nä man måste bolla med nån. För att se, tycker du att det här är 

ett bekymmer, eller tycker du inte det. Överreagerar jag? Eller. Ser 

du det här?” (Intervjuperson 3) 

Det handlade om känslan av att överreagera och jämföra sin uppfattning i situationen 

med andra kollegors uppfattning. Dessa citat visar också hur pedagogerna reflekterade 

över hur viktigt det är att samla in fakta från andra parter i skolverksamheten.  

”Ja, alltså… j… vi ska ju så klart anmäla det. Men vi behöver ju… 

vi behöver ju få dom här bilderna. /…/ Så det är någonting som vi 

gör… ja, så fort som möjligt. Men jag tycker ändå, det är viktiga… 

viktiga möten att ha dom här… mötena också, kring… ja alltså, 

med eleven. Och va… alltså man får många pusselbitar.” 

(Intervjuperson 2) 

Under intervjuerna jämfördes det också mellan teorin och praktiken, vilket följande 

citat visar. 

”Sen är det inte så lätt alltså. När man… pratar om det såhär så är 

det lätt att säga ja självklart ska jag ju göra si eller så, men sen när 

man står där så är det inte så lätt alltid. Det behöver man också 

vara medveten om tycker jag.” (Intervjuperson 3) 

Pedagogerna menade att det är lätt att prata om hur man ska agera, men 

att man i situationen kanske agerar annorlunda. 

Följande citat visar hur pedagogerna pratade om rektorns roll i 

situationen. 

”Och just att man… man kan ju också känna att är det inte jag som 

anmäler direkt så kan jag hela tiden känna att här… det här flaggar 

jag för, det här är jag orolig för. Nu måste du… göra vad du ska, i 

din roll, som min chef.” (Intervjuperson 5) 
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Att rektorn i sin roll som chef skulle bära det tyngsta ansvaret och stå bakom anmälan. 

Följande citat visar också hur pedagogerna pratade också om att det var skönt att 

rektorn står på anmälan. 

”Sen förstår ju föräldrarna att det är ju lärarna som har gjort det, 

men om jag ska stå med mitt namn på anmälan så är det ju mycket 

mer utsatt för jag ska ju fortsätta ha barnet kvar i klassen… 

antagligen. Så är det ju skönt för mig att det är rektor som har tagit 

det beslutet, även om det är jag som har signalerat.” 

(Intervjuperson 3) 

”Och att det inte ska jag… vara jag som enskild personal som står 

bakom anmälan. För att då kan det… kan jag råka ut för saker, vid 

sidan om, på min fritid eventuellt. Att påpeka att det inte… visst 

dom förstår väll vem det kommer ifrån, men... då är det ändå inte 

jag som står på pappret.” (Intervjuperson 5) 

De uttryckte en känsla av lättnad över att slippa stå på pappret, samtidigt som de förstod 

att föräldrarna oftast kunde lista ut vem som reagerat. Pedagogerna pratade också om en 

oro över att kunna bli utsatt på fritiden efter att ha anmält. Och att om pedagogerna 

själva står på anmälan finns det en risk för att relationen till eleven påverkas. Det 

pratades också om att skolan som institution och rektorn som myndighetsperson gör att 

anmälan inte blir lika personlig. 

”Det är klar at… det är klart att det är skönare om det är skolan 

som står för det. Skolan är ju institutionen liksom, så att det… det 

är ju… blir ju inte lika personligt då. Så det är klart att det är 

skönare… att det är så. Men samtidigt så vet ju… föräldrarna, i det 

här fallet… förstår ju, och vet om… att man som personal har 

reagerat.” (Intervjuperson 1) 

”Även om jag… har skyldighet att anmäla, så tycker jag det är bra 

att vi har den policyn att det är skolan som anmäler. Att man inte 

som enskild arbetstagare behöver göra det. För jag menar rektor är 

ju en myndighetsperson på ett annat sätt.” (Intervjuperson 3) 
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Pedagogerna uttryckte även här en känsla av lättnad över att rektorn står på anmälan. 

Pedagogerna reflekterade också kring vad som händer efter det att en anmälan är gjord 

och hur de som pedagoger blev involverade i fallet. 

”Men det som händer när man har anmält till socialen då, då får 

man… efter ett tag, så får man en… en lapp att fylla i hur… hur 

går det i skolan, och… med det pedagogiska, hur… hur utvecklas 

barnet och sådana där saker. /…/ Liksom, hur går skolbiten, har 

vi… har du märkt några andra saker, och så vidare.” 

(Intervjuperson 2) 

I detta citat beskriver en av pedagogerna hur socialtjänsten tar kontakt och skickar ut en 

lapp där man som pedagog får fylla i hur skolbiten går. Det pratades också om hur 

socialtjänsten kunde ta kontakt på annat sätt, vilket följande citat visar. 

”Och sen brukar det ju komma ifrån ehm… socialen. Att dom 

kanske vill kolla upp, ringa och fråga och kolla ehh… hur det är. 

För dom har ju också skyldighet att göra det. /…/ Och då har ju 

också socialen hört av sig och frågat, runt om barnet vad det är. Vi 

har fått in en anmälan på denhär familjen ehh… hur upplever du 

och så har dom ju ställt massa frågor och så då.” (Intervjuperson 3) 

Pedagogernas uppgift blev att ge så mycket information som möjligt kring eleven till 

socialtjänsten.  

Pedagogernas syn på återkoppling 

När pedagogerna pratade om återkoppling efter att en anmälan har skett var det dels 

återkoppling från rektorn dels återkoppling från socialtjänsten. Att rektorn återkopplade 

att anmälan skickats iväg och hur kontakten med socialtjänsten ser ut. 

Följande citat visar att återkoppling från rektor egentligen inte behövdes. De kunde lita 

på att rektorn skickade iväg anmälan om så var bestämt. 

”Mja det få vi ju… har vi sagt att vi ska anmäla, så anmäler vi. Jag 

behöver inte ens få återkoppling, för jag vet att hon gör det då. Så 

att det är inget konstigt. /…/ Jag tror att d… om det har betydelse 
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för dom, och i deras arbete, så t… så… jag litar på att dom gör sitt 

arbete faktiskt. Och ha… oc… så jag känner inte något problem 

med det, egentligen.” (Intervjuperson 2) 

Pedagogerna litade också på att socialtjänsten kontaktade dem om det hade betydelse 

för socialtjänstens arbete. Följande citat visar hur en av pedagogerna pratade om 

känslan att lämna ifrån sig och inte vara med i utredningen.  

”Nä, nä… nä, jag känner inte att jag, nödvändigtvis, behöver det. 

Men visst, det är klart att… att… det är klart det kan vara skönt att 

se att… att det händer någonting… positivt kring barnet, som jag 

har känt en oro till… för. Men… men inte nödvändigtvis, behöver 

jag liksom känna att jag måste vara med. Utan jag kan lämna 

över… till andra, som kan fortsätta göra det jobbet. Ja, det kan 

jag.” (Intervjuperson 1) 

De ville gärna se att någonting positivt händer kring barnen, men att vad som händer 

egentligen inte spelar någon roll. Det fanns visserligen några pedagoger som räknade 

med återkoppling från rektorn, vilket följande citat visar. 

”Ja absolut. Alltså jag räknar ju med… att jag får det. Särskilt när 

jag är så orolig som jag är i det här fallet, att då räknar jag… det 

finns inget annat som gäller.” (Intervjuperson 5) 

”Man undrar ju annars var saker och ting tar vägen. Fast jag tror 

inte att dom har nån skyldighet från socialen egentligen att tala om 

för oss hur det går. För att, det får man ju inte veta sen.” 

(Intervjuperson 3) 

Dessa pedagoger menade att återkopplingen var ett sätt att försäkra sig om att någonting 

faktiskt görs med det de flaggade för. De reflekterade dock om att socialtjänsten 

egentligen inte har en skyldighet att återkoppla. Följande citat visar också hur en 

pedagog pratade om att återkoppling från socialtjänst kan stärka pedagogernas känsla 

av att oron var befogad eller inte befogad. 
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”Hade jag rätt i mina… aa. Och det stärker ju, ja men det är ju 

också inför nästa liksom. Att man lär sig ju på… på det, om man 

får en återkoppling. /…/ vad det här… var, den här anmälan 

befogad eller var den inte befogad. Jag tycker det är viktigt att få 

re… liksom få det bekräftat på nått sätt. För det är ju som jag sa, 

det stärker ju.” (Intervjuperson 6) 

Pedagogen menade att man lär sig av att få återkoppling, och kan använda sig av den 

erfarenheten i nya situationer. Och får man ingen återkoppling kanske oron över att 

anmälan var obefogad gör att man inte anmäler vid nästa situation. Pedagogen menade 

att ingen återkoppling alls var negativt, vilket följande citat visar. 

”Nä men jag kan ju… ja… jag… bara tänker liksom om man, om 

man är helt… helt ny och kanske aldrig har gjort en anmälan förut, 

och så gör man en anmälan och så tänker man såhär: ha, vad var 

det bra för? Det hände ju inget. Liksom att, man såg inte att det 

hände nått. Det kanske hände massor, men man såg inte att det 

hände nått.” (Intervjuperson 6) 

Pedagogen menade att om man inte får reda på någonting kan känslan av att oron var 

obefogad bli för stor, och man kanske till och med undviker att anmäla om en ny 

situation uppstår. När jag pratade om återkoppling lyftes även rollen som klasslärare, 

vilket följande citat visar. 

”För jag tycker ju att… aa, som klasslärare, eller ja som lärare 

överhuvudtaget, men som klasslärare är man ganska nära barnen. 

Så man vill ju väldigt gärna veta hur det går. /…/ i de allra flesta 

fall så har man ju eleverna kvar i klassen. Och då, det är ju lättare 

att möta eleverna om man får lite återkoppling och vet vad som är 

på gång.” (Intervjuperson 6) 

Pedagogen menade att om man som pedagog vet vad som händer kring en elev är det 

också lättare att möta denna elev i undervisningen.  
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Diskussion 

I min diskussion kommer jag använda mig av samma rubriker som i 

resultatredovisningen. Detta för att lättare kunna avgränsa min diskussion till det jag 

pressenterat i resultatet och för att ni som läsare ska kunna orientera er i vad 

diskussionen handlar om. 

Pedagogers oro 

Att anmälningsplikten bygger på att det finns en oro för de elever som far illa gjorde att 

det för mig blev självklart att också ha med detta område i min studie. Hade det inte 

funnits en oro hos pedagogerna hade anmälningsplikten inte heller fungerat. 

Pedagogerna jag intervjuat kunde alla sätta fingret på vad deras oro för att elever far illa 

ofta grundade sig i. Oron handlade ofta om kombinationen av flera olika faktorer, ofta 

både inom det pedagogiska och från annat håll. Pedagogerna värderade ofta sin oro och 

ställde sig ofta frågan om deras oro var allvarlig nog för att ta vidare till nästa steg. De 

hade också en klar uppfattning om när oron gällde det pedagogiska och när oron 

handlade om någonting annat. Oron att deras egen oro inte var tillräcklig för en 

anmälan kommer diskuteras mer under nästa rubrik, då det handlar om hur de hanterar 

sin oro. 

Pedagogers hantering av oro 

Rådfrågning 

Att rådfråga andra kollegor sågs som ett naturligt steg i hur pedagogerna hanterade sin 

oro för att en elev far illa. Skolsköterskan var en kollega som alla pedagoger nämnde 

under intervjuerna. Hen blev någon att rådfråga och hen blev någon som undersökte om 

de fysiska tecknen var riktiga. Skolsköterskan kunde hjälpa pedagogerna att verifiera 

sin oro för att eleven far illa. Andra kollegor som också arbetade kring eleven sågs 

också som en hjälp i att verifiera sin oro. Dels genom rådfrågning och dels genom att få 

information om hur andra uppfattar situationen kring eleven. Att rådfråga kollegor ska 

enligt Staffan Olsson (2009) vara en möjlighet för pedagoger. Man ska få rådfråga 

kollegor innan anmälan sker, så länge anmälan inte fördröjs mer än nödvändigt. 
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Tidsaspekten var någonting pedagogerna pratade om under intervjuerna, och några av 

dem var också tydliga med att detta måste gå snabbt och att processen ska sättas igång 

direkt vid första oro. De var också tydliga med att skolsköterskan skulle kopplas in i 

fallet så snart som möjligt, för att kunna ha enskilda samtal med eleven där hen kan 

göra en djupare undersökning. 

Ingen av pedagogerna pratade om att sätta igång en utredning, men min uppfattning är 

att en utredning startar. Pedagogerna pratade ofta om att rådfråga annan personal i 

skolan. Staffan Olsson (2009) menar att detta ska vara okej. Min uppfattning är ändå att 

pedagogerna ofta rörde sig från rådfrågning till att faktiskt starta en utredning. När 

information samlas in för att få en bättre bild av elevens situation handlar det inte längre 

om rådfrågning. Pedagogerna var oroliga för att göra en obefogad anmälan, vilket 

gjorde att de hellre samlade på sig mer information. Staffan Olsson (2009) ställer sig 

mot detta, och menar att en obefogad anmälan är bättre än en anmälan som inte görs. 

Då många av pedagogerna i denna studie har informationssamlandet som ett steg i sin 

handlingsplan verkar Staffan Olssons tolkning sakna betydelse i praktiken. Jag upplever 

också att det är allmänt accepterat i skolvärlden att man samlar mer information kring 

en elev innan anmälan skickas in, då flera av pedagogerna gav uttryck för detta. Utifrån 

det BRIS (2009) skriver kan detta leda till att utredningen socialtjänsten ska göra blir 

påverkad. Socialtjänsten får alltså inte bara in anmälningen för sent, det finns också en 

risk att den utredning socialtjänsten ska göra tar skada av att pedagogerna själva 

påbörjat en egen utredning på skolan. 

Relationen till föräldrarna 

Under intervjuerna utryckte pedagogerna en oro för att göra en obefogad anmälan som 

kan leda till att relationen till föräldrarna försämras. De ville därför försäkra sig om att 

en anmälan var nödvändig med hjälp av annan personal på skolan och genom att samla 

på sig mer information om elevens situation. Pedagogerna uttryckte ett behov av att 

samla på sig så mycket information som möjligt innan en anmälan skickas in. Colnerud 

(2002) beskriver detta som ett etiskt dilemma, där pedagoger ställs inför valet att 

skydda föräldrars integritet och att skydda barn från skada. Jag upplever att 

pedagogerna i min studie ger uttryck för detta dilemma, dock utan att kategorisera det 

som ett etiskt dilemma.  



43 

 

Pedagogerna pratade också om att ta kontakt med föräldrarna i samtalet kring hur de 

hanterade sin oro. Detta var en del i att ta reda på mer fakta i situationen kring barnet. 

De kontaktade föräldrarna för att få en uppfattning hur föräldrarna uppfattade 

situationen från hemmet och de kontaktade föräldrarna i hopp om att få en bild av hur 

föräldrarna hanterar situationen i hemmet. Enligt Staffan Olsson (2009) ses denna 

kontakt som respektfull, så länge pedagogerna inte har en oro för att eleven blir 

misshandlad eller utsatt på annat skadligt sätt i hemmet av föräldrarna. Pedagogernas 

egen värdering spelar alltså stor roll. 

Förhållningssätt till anmälningsplikten 

Anmälningsplikten är absolut? 

Skolorna där pedagogerna arbetade hade en policy att det var rektorn som anmälde. 

Rektorn, i sin roll som huvudman för verksamheten, sågs som en myndighetsperson 

med det slutgiltiga beslutet om anmälan skulle skickas iväg eller inte. Detta stämmer 

inte överens med det Erdis (2011) skriver. Hon skriver att anmälningsplikten är absolut, 

och att alla som arbetar i en verksamhet där man kommer i kontakt med barn äger sin 

egen anmälningsplikt (Erdis, 2011). Staffan Olsson (2009) menar dock att en anmälan 

görs från verksamheten, och ofta då från huvudman. Det finns alltså en skild 

uppfattning kring vem det är som ska anmäla. Pedagogerna i min studie går på Staffan 

Olssons uppfattning, att verksamheten anmäler. Min tanke är att det viktigaste måste 

vara att anmälan kommer in till socialtjänst. Staffan Olsson (2009) skriver däremot att 

en anmälan inte kan anses vara gjord innan den är inkommen till socialtjänst. I detta 

skiljde pedagogernas uppfattning. Vissa litade på att en anmälan skickades iväg om så 

var bestämt. Andra räknade med återkoppling från rektor. 

Colnerud (2002) skriver om hur pedagoger ofta kan ha relationen till familjen som 

anledning till att inte anmäla. Pedagogerna i min studie såg det som en trygghet att 

rektorn står på anmälan. En trygghet för att relationen till eleven och relationen till 

föräldrarna inte skulle bli negativt påverkad. Pedagogerna pratade om att föräldrarna 

ofta kunde lista ut att det var pedagogerna som flaggat, men att det ändå var skönt att 

slippa stå på pappret.  
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Samverkan 

Vikten av samverkan pratades det också om i mina intervjuer, dock var uppfattningen 

delad. Några pedagoger litade på att socialtjänsten kontaktade dem om mer information 

behövdes. Andra menade att inte få återkoppling kunde leda till att färre anmälningar 

görs och att man då som pedagog börjar ifrågasätta sitt beslut att ha anmält. I den 

litteratur jag läst skrivs det om uppfattningen att socialtjänsten inte ger tillbaks någon 

information till de som anmäler. Socialtjänsten kritiseras för att använda sekretesslagen 

som en mur istället för att försöka samverka för elever och barns bästa (Olsson, 2009; 

Larsson-Swärd, 2009). Olsson (2009) menar också att pedagoger ofta inte behöver få 

veta allt, men att få veta att någonting händer är bra för samverkan. Pedagogerna i min 

studie uttryckte liknande åsikter. Många av pedagogerna uttryckte att de inte behöver få 

reda på allt, men att det hade varit skönt att i alla fall få reda på någonting. Pedagogerna 

ville gärna se att en positiv förändring sker i barnets situation för att känna att deras oro 

togs på allvar. 

Avslutande tankar 

När jag i min utbildning mötte litteratur där anmälningsplikten behandlades fick jag en 

uppfattning att allt är självklart. Att man som pedagog ska anmäla alla fall där man blir 

orolig för att en elev far illa och behöver skydd. I denna studie har jag fått ta del av hur 

pedagoger i skolan tänker kring detta och jag förstår nu att allt inte är svart eller vitt. 

Det är inte så lätt som att en oro tillsammans med en plikt att anmäla automatiskt leder 

till att man anmäler. Detta hoppas jag att denna studie visar på, att teorin och praktiken 

skiljer sig en aning i detta område 

Vidare forskning 

I min studie har jag undersökt hur pedagoger reflekterar kring sin oro, hur de hanterar 

sin oro och hur de förhåller sig till anmälningsplikten. Denna studie handlar om 

pedagogernas egna reflektioner och deras tankar. Jag tror att det finns mer att forska om 

i detta område, bland annat i vad pedagoger vet om lagtexten. I mina intervjuer behövde 

pedagogerna inte gå in ordagrant på vad som stod i anmälningsplikten, vilket jag tror 

skulle vara en intressant studie att genomföra. 
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Anmälningsplikten handlar om en samverkan mellan skola och socialtjänst. En 

samverkan som jag nu uppfattar som problematisk, då den ena parten upplevs ta skydd 

bakom en mur i form av sekretesslagar. Jag tror att detta också kan vara intressant att 

undersöka, hur pedagoger och socialarbetare ser på denna samverkan.  

Det hade också varit intressant att intervjua rektorer för att se hur huvudmän på skolor 

ser på anmälningsplikten. Vilken information förväntar sig rektorer få från sina lärare 

innan de vill skicka iväg en anmälan? Och hur påverkar detta pedagogerna som arbetar i 

skolan?  



46 

 

Referenser 

Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). ‘Using thematic analysis in psychology’, 

Qualitative Research in Psychology, 3: 2, 77 – 101 

BRIS (2009). En hjälp till dig som anar... En broschyr om anmälningsplikt. Stockholm: 

Riksförbundet BRIS 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2013). Respekt för läraryrket: om lärares 

yrkesspråk och yrkesetik. 3. uppl. Stockholm: Liber 

Erdis, Mare (2011). Juridik för pedagoger. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Flodin, Birgit & Sundell, Knut (red.) (1997). Skola, barnomsorg. Att samverka kring 

barn i riskzonen : "ett mullvadsarbete som tar tid" : utvärdering av samverkan i 19 

kommuner. Stockholm: Sektionen för skola och barnomsorg, Svenska 

kommunförb. 

Fjellström, Roger (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur 

Jergeby, Ulla (1999). Att bedöma en social situation: tillämpning av vinjettmetoden. 

Stockholm: Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) 

Larsson-Swärd, Gunnel (2009). Vem bryr sig?: Barnperspektivet inom förskola, skola, 

socialtjänst, BUP och polis. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Lärarförbundet (2001) Yrkesetiska principer (2014-03-28). 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00377D31?OpenDocument 

Lärarnas Riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer (2014-03-28). 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper.4.3cb71639

1262c05111b8000100.html 

Olsson, Staffan (2009). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 3., [omarb. 

och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00377D31?OpenDocument
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper.4.3cb716391262c05111b8000100.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper.4.3cb716391262c05111b8000100.html


47 

 

Orlenius, Kennert & Bigsten, Airi (2008). Den värdefulla praktiken: yrkesetik i 

pedagogers vardag. 2. uppl. Stockholm: Liber 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 

11. Stockholm: Skolverket 

Svensk författningssamling 1962:700, Brottsbalk. Stockholm: Riksdagen 

Svensk författningssamling 2010:800. Skollag. Stockholm: Riksdagen 

Svensk författningssamling 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Riksdagen 



48 

 

Bilagor 

Bilaga 1: 

Intervjuguide 

Intro frågor: 

Ålder(?): 

Yrke: Låg/Mellanstadielärare/Fritidspedagog? 

Examens år/Tid i yrke: 

 

Kring vinjett: 

Hur tänker du kring Kim? 

Är det någonting speciellt du tar fasta vid i texten? 

Hur hade du hanterat situationen med eleven i det beskrivna fallet? 

Hur tänker du kring anmälningsplikten i relation till det beskrivna fallet? 

 

Får du någon återkoppling från rektorn / socialen? 

Kan brist på återkoppling vara en anledning till att du handlar annorlunda i situationen? 

 

Oro hos pedagoger: 

Vad krävs för att du ska bli orolig för en elev? 

I vilka situationer brukar du bli orolig för elever? 

Hur hanterar du situationer där oro uppstår? 
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Bilaga 2: 

Vinjett 

Kim, en elev i din klass har börjat skolka, och kommer sällan i tid till lektioner om hen 

ens kommer till lektionerna. När eleven väl kommer till lektion är hen mycket nedstämd 

och känns frånvarande. Du har varit klassföreståndare till/pedagog i klassen sen början 

av lågstadiet/mellanstadiet och klassen går nu första terminen i 3an/6an. Elevens 

beteende känner du inte alls igen sen tidigare. Hen har tidigare tyckt om skolan och har 

alltid haft mycket bra resultat på prov och läxförhör samt bra närvaro. Det är mycket 

svårt att få kontakt med föräldrarna för att ta upp problemet kring Kims skolkande. 

Eleven är också mycket frånvarande och undviker kontakt med såväl elever som lärare 

på raster. Du lägger märke till att Kims klädstil har förändrats. Det är fortfarande 

ganska tidigt på hösten och man kan fortfarande använda sommarkläder. Men Kim 

använder täckande kläder, i stil med långärmade tröjor och långbyxor. Hen har tidigare 

varit en av de elever som sist av alla lagt ifrån sig sommarkläderna. Du får också höra 

av idrottsläraren att denne har sett att eleven har blåmärken på kroppen vilket eleven 

inte brukar ha. 

 


