
LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN EExxaammeennssaarrbbeettee,, 1100 ppooäänngg

””…… ddeett äärr bbaarraa vvåårr rrääddssllaa
ssoomm hhiinnddrraarr oossss..””

- En kvalitativ studie kring hur personal i förskolan upplever och 
hanterar situationer då de misstänker att ett barn far illa

AAnnssvvaarriigg iinnssttiittuuttiioonn:: Pedagogiska institutionen Jonna Brandi
HHaannddlleeddaarree:: Inger Hellgren Maria Bukowinska
Examinator: Lena Carlsson JJoonnnnaa EEddeerrffoorrss
GGOOXX 221199
VVåårrtteerrmmiinneenn 22000077



2

EExxaammeennssaarrbbeettee,, 1100 ppooäänngg

ii lläärraarruuttbbiillddnniinnggeenn

VVåårrtteerrmmiinneenn 22000077

ABSTRACT

Jonna Brandi, Maria Bukowinska, Jonna Ederfors

”… det är bara vår rädsla som hindrar oss.”
- En kvalitativ studie kring hur personal i förskolan upplever och hanterar situationer då 

de misstänker att ett barn far illa

”… it’s only our fear that prevents us.”
- A qualitative study on how employees in preschool experience and handle situations 

when they suspect that a child is maltreated
Antal sidor: 54

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal i förskolan upplever och hanterar  
situationer då de misstänker att ett barn far illa. Därtill vill vi utreda hur väl förankrad 
anmälningsplikten är hos personal i förskolan, och vilken förståelse de har för de riktlinjer de 
har att följa. Orsaken till att vi valde detta ämne var för att vi själva ville få större kunskap 
kring hur dessa situationer bör hanteras. 

Uppsatsen grundades på en kvalitativ metod. Insamling av data gjordes genom 
semistrukturerade intervjuer med personal i tre förskolor där en rektor, en förskollärare samt 
en barnskötare deltog. 

Resultatet av vår studie visade att kännedomen om de riktlinjer som påverkar 
personalens handlande i förskolan är relativt dåligt förankrade i verksamheten. Vi fann inga 
aktuella handlingsplaner i förskolorna. Därtill visade våra resultat att personalen många 
gånger tar på sig ansvaret att utröna om misstanken är befogad eller inte. Genom vår analys 
kunde vi fastställa att många faktorer hindrar personalen i deras uppdrag att anmäla sina
misstankar till socialtjänsten. Därtill gav de också förslag på olika former av samverkan samt 
förebyggande arbete som ökar möjligheterna att stötta och hjälpa de barn som far illa.

Sökord: barn som far illa, anmälningsplikt, riktlinjer, ansvar, etik och moral, lärande genom 
samtal, samverkan
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1. INLEDNING
Vi vill undersöka av vilka skäl yrkesverksamma inom förskolan väljer att inte göra en 
anmälan trots att det finns misstankar om att ett barn far illa. Blundar personalen för dessa 
tecken och i så fall varför? Har det att göra med okunskap kring vilka tecken som kan ses eller 
okunskap kring de riktlinjer som ska följas? Handlar det om att bördan som det innebär att 
anmäla anses vara för tung för personalen? Vårt intresse för ämnet väcktes bland annat under 
de olika verksamhetsförlagda utbildningar som vi gjort under vår tid på lärarutbildningen.
Genom diskussioner med handledare har vi fått känslan av att ämnet barn som far illa är något 
som personalen inte är bekväm med att diskutera ute i verksamheterna. Dessutom ville vi 
ytterligare fördjupa oss inom ämnet barn som far illa eftersom vi känner att det är en stor och 
viktigt del av vårt framtida uppdrag som förskollärare.  

1.1 Bakgrund

”När vi tänker på barn i Sverige idag utgår vi vuxna från att barn har det oerhört bra” 
(Barnombudsmannen BO, 2007 s. 6). För många barn stämmer också detta med verkligheten 
men en del barn i Sverige får inte uppleva detta. Det finns barn som behöver samhällets stöd 
för att föräldrarna inte är kapabla att garantera en bra uppväxtmiljö (BO, 2007). Vid möten 
med dessa barn är det viktigt att tidigt ge barnen stöd och alltid utgå ifrån deras behov och 
inte utgå ifrån föräldrarnas situation. BO (2007) skriver vidare att vuxna ibland varken vill se 
eller tro att barn utsätts för våld eller övergrepp. Trots detta vet vi att det finns barn som 
utsätts för både fysiskt och psykiskt våld samt sexuella övergrepp. Om vuxna inte reagerar när 
ett barn far illa kan det bero på okunskap eller på bristande insikt i situationens allvar. Att 
vuxna inte reagerar kan också bero på att de inte vågar eller, ännu värre, inte vill lägga sig i 
familjens situation. Det kan också handla om rädsla för att ha gjort en felbedömning eller att 
personen är rädd för den kommande reaktionen (a.a.). 

Brottsförebyggande rådet, Brå, (www.bra.se  070430) visar i färsk statistik att antalet 
anmälda brott mot barn i åldrarna 0-6 år var 1350 stycken under år 2006. Detta var en ökning 
med 23 procent från tidigare år. Vidare visar Brå (a.a.) statistik att endast 47 procent av de 
anmälda brotten mot barn klarades upp under år 2006. BO (2007) menar att endast vetskapen 
om att anmälningarna ökat så markant samt signaler som ges från olika yrkesgrupper måste 
resultera i att vi genomför ordentliga åtgärder. ”Det behövs bättre kunskap hos flera 
yrkesgrupper som möter barn som kan ha varit utsatta för våld och övergrepp” (BO, 2007 s. 
7). 

BO (2007) skriver dessutom att alla barn, även de yngsta, har egna rättigheter och enligt 
FN:s Barnkonvention ligger ansvaret för att dessa rättigheter förverkligas hos oss vuxna. Hon
(a.a.) menar att det mest grundläggande med att bevara barns rättigheter måste vara att se till 
att de inte utsätts för någon form av våld, övergrepp eller misshandel. Om ett barn utsätts för 
misshandel och vuxna inte reagerar finns risken att barnet tappar förtroendet för vuxna och 
denna besvikelse över vuxnas ovilja att agera kan prägla barnet hela livet. Det är viktigt att 
alla vuxna människor verkar för att bevara barns rättigheter, men det är särskilt viktigt för 
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dem som arbetar med barn. Barndomen är en viktig period i en människas liv och om den på 
något sätt rubbas kan man bära med sig det under resten av sitt liv. Alla barn har rätt till en 
bra barndom (a.a.). Vilket samband råder mellan upptäckt och anmälan av barn som far illa i 
förskolan?

1.2 Syfte/Problemformulering

Vårt syfte är att belysa problematiken kring hur personalen i förskolan upplever och hanterar 
situationer där misstanke finns om att ett barn far illa. Varför vill vi undersöka detta? Vi 
hoppas att vi själva ska kunna använda oss av detta arbete i vår framtida yrkesroll som 
förskolepedagoger samt att kunna belysa problematiken kring detta ämne för yrkesverksamma 
i förskolan. Ett arbete med denna inriktning kan hjälpa oss att lättare hantera situationer där vi 
misstänker att ett barn far illa. 

Utifrån vårt syfte och problemformulering har vi formulerat ett antal frågeställningar:

 Hur upplever och hanterar personalen i förskolan situationer då de misstänker att ett barn 
far illa och vilken förståelse har de om dessa situationer i förhållande till de riktlinjer 
personalen har att följa, och hur väl förankrade är dessa på de förskolor vi besökt? 
(Offentliga styrdokument, yrkesetiska principer samt eget moraliskt ansvar).

 Vilken förståelse har personalen för de tecken som kan leda till en anmälan om att ett barn 
far illa?

 Vilka hinder samt möjligheter upplever personalen att det finns kring anmälningsplikten?

 Hur upplever och hanterar personalen ansvarsfördelningen samt samverkan med 
socialtjänsten? 

 Hur utvecklas personalens kunskaper i samtal med kollegor samt socialtjänst och 
föräldrar?
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2. TEORETISK BAKGRUND

I vår teoretiska bakgrund definieras några centrala begrepp som vi anser är väsentliga för 
vårt arbete. Därefter diskuteras olika tecken som kan tyda på att ett barn far illa och även det 
juridiska, moraliska och yrkesetiska ansvar som personalen i förskolan har. Vidare tar vi upp 
olika hinder som personalen i förskolan kan uppleva vid situationer där de misstänker att ett 
barn far illa. Slutligen diskuterar vi de möjligheter till samverkan som finns och hur dessa 
skulle kunna stötta personal i förskolan att fullgöra sin anmälningsplikt.

När vi är färdigutbildade förskolepedagoger kommer vi i vår yrkesroll att möta barn från vitt 
skilda uppväxtförhållanden. Som nämnts tidigare i inledningen skriver BO (2007) att personer 
som arbetar med samt möter barn som far illa, måste ta dem på allvar. Framförallt måste vi 
vuxna bli bättre på att reagera och agera i en sådan situation. För de yrkesverksamma inom 
förskolan är det en skyldighet att agera genom exempelvis anmälningsplikten. I Lpfö98 
(Skolverket, 1998) står det att: ”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov 
respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (a.a. s.8) samt ”ge stimulans 
och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (a.a. s.10). 
Bengtsson och Svensson (2006) som båda arbetar med utbildning och lärarfortbildning inom 
ansvars- och sekretessfrågor, betonar att pedagoger och alla yrkesverksamma, som möter barn 
som far illa, måste inse att ”man anmäler för barnet, inte mot familjen” (a.a. s. 60). Detta är en 
av grundtankarna som vi har med oss i vår studie. Om det finns en misstanke måste 
pedagoger i förskolan anmäla eftersom de alltid ska fokusera på vad som är bäst för barnet.

Vår uppfattning kring förskolans verksamhet är att det finns omfattande diskussioner 
kring barnets lärande men diskussionen kring personalens lärande och kunskaper är, tolkar vi 
det som, inte lika framstående. Bjerlöv (1999), verksam vid Stockholms Universitet, 
diskuterar detta i sin avhandling och menar att det finns risker om verksamheten vilar på tysta 
förgivettaganden, oskrivna regler och normer. Hon menar att detta kan motverka lärandet då 
tysta överenskommelser blir osäkra på det vis att de inte är uttalade. I verksamheten antar man 
att alla vet vad som gäller men detta kan inte garanteras eftersom en tyst överenskommelse 
inte är explicit eller offentlig.

Föräldrar eller vårdnadshavare är de som har det största ansvaret för barnets 
uppväxtmiljö. Det är deras plikt att skydda barnet mot att fara illa kroppsligt och själsligt 
(Frost & Sköld, 1995). Författarna, som tidigare arbetat som socialsekreterare och numera 
arbetar inom läraryrket, menar precis som BO (2007) att många barn lever under trygga och 
socialt gynnsamma förhållanden, men det gäller inte alla barn. 
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”Samhällets roll är därför att vara ett komplement och ett stöd till föräldrarna i deras uppgift 
att skapa goda uppväxtvillkor för barnen” (Frost & Sköld, 1995 s. 13). Stödet från samhället 
erbjuds genom en väl fungerande barnomsorg, skola och fritidsverksamhet men samhällets 
ansvar går inte utöver föräldraansvaret. Även i Lpfö98 (Skolverket, 1998) betonas vikten av 
att förskolan fungerar som ett stöd för föräldrarna i deras fostransuppdrag. När 
vårdnadshavare av någon anledning inte kan erbjuda barnet den trygghet han eller hon har rätt 
till måste samhället träda in som skydd för barnet (Frost & Sköld, 1995). ”Den som är ytterst 
ansvarig för att något görs, är socialtjänsten” (a.a. s. 14).  Yrkesverksamma inom förskolan 
har i detta fall som uppgift att informera socialtjänsten om att det finns misstankar om att ett 
barn far illa. Detta för att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar och skydda barnet. Frost och 
Sköld (1995) menar att det är en fördel om personalen diskuterar med föräldrarna innan de
gör en anmälan till socialtjänst eftersom föräldrarna annars kan känna sig förbigångna av 
personalen i verksamheten. Detta handlar också om att öka möjligheterna för att förhållandet 
mellan barn, pedagog samt föräldrar ska förbli så intakt som möjligt (a.a.). 

Mollberger Hedqvist (2006), pedagog med många års erfarenhet inom förskola, skola 
och högskola, menar att pedagogers uppdrag är något som ingår i ett större sammanhang. ”Att 
öka förståelsen för yrkets komplexitet kan dels var en möjlighet för att möta krav och 
utmaningar sett ur ett hälsobringande perspektiv, dels en möjlighet för kompetensutveckling” 
(a.a. s. 91). Vi förstår detta som att som verksam pedagog bör man vara medveten om att ens 
yrke ingår som en del av barnets tillvaro. Vi tolkar även detta som att barnets rätt till 
kompetenta vuxna måste respekteras och därmed måste pedagoger i förskolan inse sina 
begränsningar vad gäller barn som far illa. Vi menar att verksamma i förskolan måste vara 
medvetna om när det är dags att överlämna ansvaret till högre instanser eftersom 
pedagogernas kompetens inte innefattar den kunskapen.

Figur 1. En översikt över de ansvarsområden som finns kring barnet och dess 
behov. (Frost & Sköld, 1995 s. 12)
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2.1 Förklaring av begrepp

Innan vi går vidare i den teoretiska bakgrunden kommer en genomgång av arbetets centrala 
begrepp. För att genomföra vår studie krävs en redogörelse för vad vi läser in i begreppen 
ansvar, lärande genom samtal, etik och moral, misstanke samt barn som far illa.

2.1.1 Ansvar

När vi diskuterar begreppet ansvar innebär det djupa värderingar som har sin grund i hur vårt 
samhälle har utvecklat samlevnadsregler (Bengtsson & Svensson, 2006). Genom skrivna och 
oskrivna regler utvecklar samhället sitt normsystem. Medborgarna får i sin tur ansvar att 
efterleva de regler som utvecklas (a.a.). Dessutom har samhället en mängd juridiska regler 
som medborgarna kan ha svårt att känna till, men de har trots det skyldighet att följa dem. 
”Det är i vår syn på vad som är ’rätt’ och ’fel’ som vi utvecklar innebörden av begreppet 
ansvar” (Bengtsson & Svensson, 2006 s. 16). Att ha ansvar för något eller att vara ansvarsfull 
som person är både ett förväntat och ett av samhället godkänt beteende. Det vi menar med 
ansvar i det här sammanhanget är vad pedagogerna i förskolan ser som sitt uppdrag i 
förhållande till barn som far illa. Scherp (2002), forskningsledare på Karlstads Universitet,
menar att det är skolledaren som bär ett ytterst ansvar för att se till att de uppdrag som finns i 
skolverksamheten förverkligas. Skolledare som utgår ifrån vardagsproblemen i verksamheten 
och relaterar dessa till uppdraget verkar mest framgångsrika. Samtal om uppdraget äger 
därmed inte rum isolerat från vardagsverksamheten. 

2.1.2 Lärande genom samtal

Scherp (2002) beskriver hur det lärande samtalet är en grundpelare i en lärande organisation, 
där kollegor gemensamt kritiskt granskar varandra erfarenheter och lärdomar. Att finna de 
lärdomar som redan finns betyder i praktiken att medvetandegöra den tysta kunskapen.
Mollberger Hedqvist (2006), pedagog och sedan många år verksam i förskola, skola och 
högskola, skriver om pedagoger som genom samtal återvänder till erfarenheter för att 
ompröva dem. Vidare skriver författaren att genom att pedagoger berättar om erfarenheter, 
reflekteras dessa och nu kunskap skapas samtidigt som yrkeskunnandet kan utvecklas. 

Dialogen är väsentlig i lärande organisationen anser Scherp (2002). Genom den kan en 
fördjupad förståelse av andras förståelse uppstå, till skillnad från diskussioner där det istället 
handlar om att intala andra om att det egna perspektivet är det riktiga. I sin egen undersökning 
finner Scherp att många pedagoger anser att ledningen bör stimulera till pedagogiska 
diskussioner för att lärarna ska kunna utvecklas.

2.1.3 Etik & Moral

Här följer en redogörelse för begreppen etik och moral för att tydliggöra hur etik och moral 
påverkar oss i vårt vardagliga liv. Anledningen till att vi valt att ta upp dessa begrepp är för att 
vi ser moralen och etiken som en avgörande faktor när pedagogerna ska avgöra om de ska 
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anmäla eller inte. Koskinen (1993), en välkänd präst i Svenska kyrkan, forskare, lärare och 
företagskonsult i etik- och livsåskådningsfrågor, förklarar att etik har med våra innersta 
värderingar och vårt förhållningssätt till livet att göra. Etiken är kopplad till människans 
karaktär. Moralen är den del av vårt värderingssystem som är grunden för vår bedömning om 
vad som är gott eller ont, rätt eller fel, plikt eller förbjudet. Den är den del som hjälper oss att 
välja mellan många olika handlingar. Moralens grundprincip är enkel, individen ska sträva 
efter det goda och samtidigt undvika det onda. För att kunna göra detta måste individen vara 
medveten om vad som är gott och vad som är ont. Moralen är det som reglerar vårt sociala 
beteende. Den medvetandegjorda moralen är det som kallas etik. Alla människor har en moral 
men alla har inte medvetandegjort den. Alla har alltså inte en medveten etik (a.a.). 

2.1.4 Misstanke

Varför vi valt att redogöra för begreppet misstanke, är för att det är misstanken om att ett barn 
far illa som personal i förskolan får, som ligger till grund för en anmälan till socialtjänsten. 
Med detta i åtanke anser vi det viktigt att klargöra vad som ingår i begreppet misstanke.

I svenska akademins ordbok, SAOB (www.saob.se 070422) står det skrivet att 
misstanke är en tanke som är ett ostyrkt antagande, en gissning eller en aning. Misstanken är 
att något inte är som det ska vara eller ser ut eller utges för att vara.  

Här har vi valt att presentera utdrag ur Socialtjänstlagen för att ytterligare förstärka hur 
man i dessa dokument uttrycker sig kring begreppet misstanke. I Socialtjänstlagen kap 14 
Anmälan om missförhållanden, står det att ”myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom… är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd”. (Nordström & Thunved, 2007 s.243 vår kursivering). Författarna skriver att ”även 
uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta skall alltså anmälas, om de tyder på att ett barn 
kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialnämndens sida”. (a.a. s.245 vår kursivering). 
Alltså innebär anmälningsplikten att anmälaren ska anmäla så fort denne får kännedom om 
något som kan innebära att ett barn far illa, det behöver inte vara klarlagt att barnet verkligen 
lever i missförhållanden. Anmälaren behöver därmed inte kunna styrka sin misstanke.        

2.1.5 Barn som far illa

Hon sa åt honom att han själv skulle gå ut och ta reda på ett ris åt henne. Den lille 

pojken gick och var borta länge. Till sist kom han gråtande tillbaka och sa: ”Jag 

hittade inget ris, men här har du en sten som du kan kasta på mej.” Då började 

mamman också gråta, för hon såg plötsligt alltihop med barnets ögon. 

Ur Astrid Lindgrens tal vid mottagandet av Tyska Bokhandelns fredspris den 22 

oktober 1978. (Barnmisshandel- att förebygga och åtgärda, SOU 2001:72 s.3)

I statens offentliga utredningars rapport, ”Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda” (SOU 
2001:72) förklaras ordet barnmisshandel synonymt med ”utsatta barn” eller ”barn som far 
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illa” som utsatts för fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Dessa begrepp 
kommer även vi att använda oss av i vår studie. Definitionen som rapporten ger av 
barnmisshandel är följande: ”Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för 
fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose 
barnets grundläggande behov” (SOU 2001:72, s.120). När vi i vårt arbete skriver om barn 
som far illa menar vi barn som utsätts för något eller några av de ovan nämnda begreppen i 
definitionen.

I rapporten (SOU 2001:72) förklaras att barnmisshandel i form av fysiskt våld innebär 
att en vuxen person fysiskt skadar ett barns kropp, förorsakar barnet sjukdom eller annan 
smärta, samt sätter barnet i lägen där den känner maktlöshet och inte kan påverka situationen. 
Psykisk misshandel däremot är när en vuxen person under en längre tid och på ett metodiskt 
sätt behandlar barnet nedvärderande och försätter barnet i medvetet känslomässigt lidande.

Sexuella övergrepp mot ett barn omfattar situationer där vuxna tvingar barnet att utföra 
olika sexuella handlingar. Den vuxna utnyttjar i sådana situationer barnets sårbarhet och 
beroendeställning gentemot den vuxna. Handlingen kränker både barnets integritet och 
självbestämmande och ser bara till den vuxnes behov (SOU 2001:72).

I rapporten (SOU 2001:72) tas även barnmisshandel upp som kränkningar och fysisk 
eller psykisk försummelse. Kränkningar innefattar att en vuxen person kontinuerligt under en 
längre tid på ett nedlåtande sätt i ord eller handling ger sig på barnet och skadar dess psykiska 
hälsa. Fysisk försummelse förekommer av en vuxen person och oftast under en längre tid där 
den vuxna riskerar barnets fysiska hälsa och utveckling (a.a.). Därmed äventyras barnets 
omsorg och grundläggande behov såsom kläder anpassade efter årstid samt allmän hygien. 
Den psykiska försummelsen kännetecknas av att barnets grundläggande behov som trygghet, 
tillhörighet, omtanke, stimulans och stöd negligeras. Barnet psykiska hälsa åsidosätts och på 
detta sätt avstannar barnets utveckling (a.a.).

2.2 Tecken på barnmisshandel

För att öka medvetenheten och kunskapen, både för vår egen del och andra yrkesverksamma 
inom förskoleverksamheten, känner vi att det är väsentligt att diskutera vilka tecken på 
barnmisshandel som kan upptäckas då barn far illa.  

Som tidigare nämnts skriver BO (2007) att de allra flesta barnen i Sverige lever i en väldigt 
god uppväxtmiljö. Denna vetskap anser hon leder till att vuxna i allmänhet lutar sig tillbaka 
och varken kan eller vill förstå att detta inte gäller för alla barn. Barn som far illa behöver stöd 
av samhället då deras föräldrar inte lyckas tillgodose deras grundläggande behov av olika 
skäl. Hon (a.a.) konstaterar att vuxnas ovilja att reagera när ett barn far illa ofta handlar om 
okunskap och bristande insikt. Därför menar hon att det krävs insatser för att öka vuxnas 
medvetenhet och kunskap när det gäller situationer där barn far illa. Vi har därför valt att 
skaffa oss kunskap om vilka tecken som kan upptäckas då ett barn far illa. Det är viktigt att 
poängtera att tecken inte nödvändigtvis betyder att ett barn far illa, men bör ändå leda till 
uppmärksamhet och speciellt om några tecken förekommer vid upprepade tillfällen.
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2.2.1 Tecken på fysisk misshandel

Ekelund och Dahlöf (2005) är journalister som i uppdrag av Utbildningsradion skrivit boken 
Skarpa lägen. I den redovisar författarna att tecken på fysisk misshandel bland annat kan vara 
när ett barns och dess föräldrars berättelser om hur en skada uppkommit inte stämmer 
överens, eller om de inte vill berätta om hur den uppkommit. Det kan även handla om att 
berättelsen inte motsvarar skadans omfattning. Ett tecken kan också vara att föräldrarna inte 
uppsöker läkarvård eller tar hänsyn till barnets skada eller sjukdom i tid. Ett annat tecken som 
bör uppmärksammas kan vara när barnet visar någon form av rädsla eller obehag inför fysisk 
kontakt med någon av sina föräldrar. Barn som är fysiskt misshandlade kan också visa detta 
genom oro, blyghet och dåligt självförtroende. BO (2007) menar att genom att vara 
uppmärksam på barnets språk kan man få en indikation på om barnet far illa och om detta 
visar sig så riskerar dessa barn att bli försenade i sin språkutveckling. Ekelund & Dahlöf 
(2005) menar att dessa tecken på fysisk misshandel kan leda till sociala problem där barnet 
bland annat kan ha svårt att anpassa sig i förskolan eller skolan, visar aggression och är 
utagerande eller det motsatta genom att vara deprimerad och tillbakadragen.

2.2.2 Tecken på psykisk misshandel

Ett förskolebarn som har svårigheter med att umgås tillsammans med vuxna eller andra barn 
kan vara ett tecken på psykisk misshandel (Ekelund och Dahlöf, 2005). Andra tecken på detta 
kan vara när barnet i fråga har svårt att koncentrera sig och är oförutsägbar när det gäller att 
kontrollera sin aggression. Frost & Sköld (1995) menar att barnet även kan visa tecken på 
regression, såsom att suga på tummen, kissa på sig och prata babyspråk. Vidare anser de att 
barn genom sitt kroppsspråk antingen kan visa stor osäkerhet och otrygghet inför nya 
människor eller tvärtom visa ett onaturligt behov av att skapa en relation till vuxna som barnet 
inte känner. 

2.2.3 Tecken på sexuella övergrepp

Frost & Sköld (1995) beskriver att yngre barn bland annat kan visa tecken på sexuella 
övergrepp genom att regrediera eller bete sig distanslöst gentemot vuxna. Barnet kan även 
visa tecken på psykosomatiska reaktioner såsom ont i magen. Andra psykiska tecken kan vara 
ett oroligt och ångestladdat beteende samt att barnet drömmer mardrömmar. Vidare kan 
barnet visa kontaktstörningar, till exempel att barnet är passivt eller isolerar sig, är rädd för 
kroppskontakt eller tvärtom verkar klängigt. Självdestruktiva tendenser förekommer också då 
barnet försöker få utlopp för sina känslor (a.a.). Ekelund & Dahlöf (2005) skriver att ett ökat 
sexuellt intresse kan förekomma och dessa tendenser bland annat visar sig i sexuellt betonade 
teckningar, sexuella antydningar i lek, intensivt onanerande samt sexuellt utagerande mot 
andra barn. Fysiska tecken eller skador av sexuella övergrepp kan vara följande: rodnande 
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analt och genitalt, klåda eller sveda, blödningar eller flytningar, irritation eller svårigheter att 
kissa (a.a.).

2.3 Juridiskt ansvar

Inom åtskilliga yrken finns ett juridiskt ansvar som man ska förhålla sig till i sin 
yrkesutövning. För att tydliggöra vad som inom förskolan präglar det juridiska ansvaret så 
har vi valt att beskriva de olika riktlinjer i form av lagar som finns att rätta sig efter.

FN:s Barnkonvention antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling 
(Lärarförbundet, 2004). Den svenska lagstiftningen har bland annat påverkats av FN:s 
barnkonvention (Bengtsson & Svensson, 2006). FN:s Barnkonvention är en väldigt viktig 
grund i det svenska samhällets arbete mot att förhindra kränkande behandling av barn och 
ungdomar. 

I Barnkonventionen ”avses med barn varje människa under 18 år” (Lärarförbundet, 
2004 s. 138). Detta står i artikel 1 i konventionen. I artikel 2 står att konventionsstaterna 
”skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 
denna konvention utan åtskillnad av något slag…” (a.a. s. 138). Alla länder som antagit FN:s 
Barnkonvention ska arbeta mot att barn inte utsätts för någon form av kränkande behandling 
eller far illa. Vidare skriver man i artikel 19 om att konventionsstaterna ska ”vidta alla 
lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte 
för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
övergrepp” (Lärarförbundet, 2004 s.143). Det gäller så länge barnet är i antingen förälders 
eller annan persons vård. Vi som arbetar inom förskolan har alltså svensk lagstiftning, 
Skollag, Socialtjänstlag samt FN:s Barnkonvention att arbeta efter i verksamheten. 

Enligt Bengtsson och Svensson (2006) är det juridiska ansvaret en upphöjning av det 
moraliska ansvaret, inom vissa områden. 

Figur 2. Förklaringsmodell över hur moraliskt och juridiskt ansvar hänger samman. 
(Bengtsson & Svensson, 2006 s. 17)

”Att skilja juridiskt och moraliskt/kulturellt ansvar åt som två av varandra oberoende områden 
är inte korrekt” (a.a. s. 17). Vi kommer däremot att visa på vilka skillnader som finns mellan 
det juridiska, yrkesetiska och moraliska ansvar som pedagoger inom förskoleverksamheten 
har. 
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Det juridiska ansvar som pedagoger har styrs av olika lagar och förordningar. 
Lagstiftning är ett uttryck för värderingar som har sin grund i en bredare allmänhet 
(Bengtsson & Svensson, 2006). Genom lagstiftning anger riksdagen, som representant för 
befolkningen, regler för samlevnad i det svenska samhället (a.a.). 

När en person tar anställning inom exempelvis en förskolas verksamhet aktiveras också 
ett antal avtal och lagar som reglerar det ansvar som personen kommer att få. Personal i 
förskolan omfattas bland annat av Skollagen och Socialtjänstlagen, SoL (Bengtsson & 
Svensson, 2006). I Skollagen står att förskoleverksamheten ”skall på socialnämndens initiativ 
i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs” (Lärarförbundet, 2004 s.55).  Den som tar anställning 
inom förskolan förväntas själv veta vad som krävs av honom eller henne (a.a.). 

Mollberger Hedqvist (2006) skriver att pedagogerna har ansvar att utforma lokala mål 
samt förhållningssätt för att kunna möta de övergripande centrala mål samt intentioner i bland 
annat läroplaner, som är en produkt av samhällets krav. Enligt författaren handlar ansvaret om 
att pedagogen själv ska producera kunskap. Vi tolkar detta som att pedagogerna i förskolan, i 
samarbete med kollegor bör utforma en handlingsplan för olika delar av verksamheten för att i 
sin tur kunna möta de krav som finns i bland annat Skollag, läroplan samt Socialtjänstlagen 
och även FN:s Barnkonvention som svensk lagstiftning utgår ifrån. 

Socialtjänsten har ett ansvar att se till att barn som far illa, på något sätt, får hjälp och 
skydd (Bengtsson & Svensson, 2006). För att socialtjänsten ska kunna fullfölja detta uppdrag 
krävs det att de får veta när det kan misstänkas att ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2002). 
”Det blir sedan ansvarig nämnds sak att utreda om förhållandena är sådana att ett ingripande 
till skydd för barnet behövs.” (Nordström & Thunved, 2007 s. 243). Det är således inte 
pedagogens ansvar att bedöma om ett barn är i behov av hjälp eller stöd, utan enbart att 
redogöra för sina misstankar till socialtjänsten. ”Skolan å sin sida har ansvaret och en 
lagstadgad skyldighet att kontakta socialtjänsten när man möter barn och unga som kan vara i 
behov av den här hjälpen” (Frost & Sköld, 1995 s. 8). Nordström och Thunved (2007) skriver 
att i Socialtjänstlagen står det att myndigheter som berörs av anmälningsplikten är skyldiga att 
genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet observerar något som kan innebära att 
socialtjänsten behöver vidta åtgärder för barnets skydd. Pedagoger inom förskolan har 
anmälnings- och uppgiftsskyldighet till socialtjänsten om han eller hon får information som 
kan betyda att en underårig behöver samhällets skydd (Socialstyrelsen, 2002). Denna 
skyldighet gäller från den 1 januari 1998 även ”dem som är verksamma inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdomar” (Bengtsson & Svensson, 2006 s. 
69). Dessa verksamheter kan bedrivas inom exempelvis socialtjänst, barnomsorg, skola, 
kyrklig verksamhet etcetera och det gör ingen skillnad om verksamheten bedrivs i offentlig 
eller privat tjänst. Med detta menas att anställda som arbetar inom myndigheter som möter 
barn och ungdomar omedelbart skall anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet bär på 
misstankar om att ett barn far illa (a.a.). 

Anmälningsskyldigheten förutsätter inte att det är klarlagt att socialtjänsten behöver 
ingripa (Bengtsson & Svensson, 2006). Detta innebär att det räcker med en misstanke om att 
ett barn far illa för att anmäla detta till socialtjänsten. Den som har anmälningsskyldighet 
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behöver alltså inte förvissa sig om att socialtjänsten måste ingripa, det är socialtjänstens 
uppgift att utreda om deras insatser behövs (Socialstyrelsen, 2002). ”Även uppgifter som är 
svårbedömda eller obestyrkta skall anmälas, om de tyder på att ett barn kan vara i behov av 
stöd eller hjälp från socialnämndens sida” (Bengtsson & Svensson, 2006 s. 69). 

Myndigheter som har skyldighet att anmäla har också skyldighet att lämna alla de 
uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning om barnets behov av 
insatser (Socialstyrelsen, 2002). Dessutom påpekar Socialstyrelsen (2002) att de som har 
anmälnings- och uppgiftsskyldighet också är skyldiga att vittna i domstol i vissa ärenden som 
rör barn. Olsson (2006) som varit verksam som universitetsadjunkt vid lärarhögskolan i 
Stockholm samt föreläsare om sekretess och anmälningsplikt, skriver att för att som 
förskolepedagog snabbt kunna avgöra vilka uppgifter som kan lämnas ut krävs förståelse för 
lagens uppbyggnad. Därmed krävs det enligt Scherp (2002) ett kontinuerligt växelspel mellan 
vardagsverksamheten och förståelse av uppdraget, för att en gemensam vision för 
verksamheten ska kunna formuleras. Han anser att det är avgörande för kvaliteten av 
problemlösningsområdet. All personal inom förskoleverksamhet behöver fortbildning inom 
offentlighets- och sekretessfrågor. Socialstyrelsen (2002) betonar också att den rådande 
sekretessen som pedagoger i förskolan lyder under bryts av anmälningsskyldigheten.

2.4 Yrkesetiskt och egenmoraliskt ansvar

Eftersom alla människor påverkas av sin moral i sina handlingar känns det centralt att 
klargöra vilka förhållande som finns mellan etik och moral och hur dessa påverkar 
människor i sitt vardags- och yrkesliv.

Koskinen (1993) skriver att för att avgöra om en handling är rätt måste den svara mot var sin 
teori, även kallad tankeväg. Dessa tre kriterier är ”åtlydnad av normer, regler, lagar och 
handlingsprinciper”, ”handlingens konsekvenser” samt ”avsikt och motiv till handlingen, 
liksom det sinnelag och den karaktär som handlingen har sitt utflöde ur” (a.a. s. 63). För att 
avgöra om en handling, exempelvis att som pedagog anmäla misstanke om missförhållanden 
till socialtjänsten, kan personalen genom denna tankeväg avgöra om det är en rätt eller orätt 
handling (a.a.). Pedagogen kan exempelvis ställa sig frågor som, vad säger de normer, regler, 
lagar och handlingsprinciper som jag har att följa, om hur jag ska handla? Vad kommer 
konsekvenserna av en anmälan att bli? Vad är egentligen min avsikt och mitt motiv? Hur har 
mitt sinnelag påverkat mitt tänkta handlande? Vi menar att genom att pedagogen använder sig 
av denna tankeväg när han eller hon står inför ett beslut om att anmäla till socialtjänsten eller 
inte, så kan pedagogen själv avgöra om handlingen är god eller ond, alltså om han eller hon 
gör rätt eller fel som anmäler eller avstår från att anmäla. Vi tolkar det som att det moraliska 
ansvaret omfattar de värderingar och normer som individen bär med sig. Scherp (2002)
förklarar att arbetslagens arbete bör karaktäriseras av samtal om de lärdomar som 
pedagogerna har utifrån erfarenhet och förståelse av uppdraget. Finns ett uttalat och 
systematiserat lärande, där utgångspunkten ligger i vardagsverksamheten tycks detta främja 
kvaliteten inte bara i problemlösningsarbetet utan även utvecklandet av lärarnas
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professionalitet. Vi tolkar det som att lärarna kan ses som den pedagogiska personalen inom 
förskolans verksamhet.

”Normer utgörs av föreskrifter om hur man bör eller inte bör handla” (Koskinen, 1993 
s. 33). Styrkan ifrån dessa kommer från att individen genast kan inse deras värde (a.a.). Vår 
tolkning av detta är att om personen direkt kan se att en handling, som exempelvis att anmäla, 
i vissa situationer är god blir det lättare att anmäla. Det svåra är när man inte själv kan avgöra 
om handlingen är god eller inte, alltså om följderna av handlingen blir positiva eller negativa. 
Det är i dessa situationer som det blir svårt att anmäla. Koskinen (1993) menar att det är när 
vi ställs inför en omöjlig situation med bristande resurser och begränsade 
handlingsmöjligheter som vi måste våga välja det minst onda. För att kunna göra det valet 
krävs det att vi har moraliskt mod samt en genomtänkt etik (a.a.). Scherp (2002) menar att 
lärares erfarenhetslärande aldrig sker i ett vakuum. Lärdomarna påverkas av både 
organisationsstrukturen och lärarens förståelse av uppdraget samt den skolkultur man är 
delaktig i. Anmälningsplikten är något som kan sätta väldigt hård press på pedagoger i 
förskolan, menar vi, men genom att ha en väl utarbetad handlingsplan och därmed en etisk
tankeväg att vända sig till kan individen komma undan den pressen. Den konstuktivistiska 
teoribildningen menar att det är obalansen som uppstår i mötet mellan olika perspektiv som är 
källan till lärande och utveckling, skriver Scherp (2002). Därför behövs både ett uppifrån 
samt ett nerifrån perspektiv, där styrdokumenten företräder uppifrånperspektivet, och lärarnas 
erfarenheter företräder nerifrånperspektivet. För att utvecklas behöver dessa två perspektiv 
mötas. Men mötena kan inte enbart begränsas till informationstillfällen, utan bör handla om 
att en dialog skapas där inställningen utmärks av lyhördhet och vilja att vidga sin förståelse av 
varandras perspektiv (a.a.).

Johannesson och Karlsson (1997) docent respektive fil. kand. vid Växjö Universitet 
frågar sig vidare vilken av de etiska principerna som ska vägleda individen vid valet av en 
handling. Två principer som de (a.a.) menar förekommer ofta är Att göra gott samt Inte skada. 
Dessa två principer kan behandlas gemensamt. Ett problem med dessa principer är att det 
finns många olika och skilda uppfattningar om vad som är gott. En individ kan uppfatta en 
situation på ett sätt, från sitt perspektiv och samtidigt uppfattar en annan individ samma 
situation på ett annorlunda sätt utifrån sitt personliga perspektiv (a.a.). Bjerlöv (1999) 
förklarar att uppgifter kan tolkas på olika sätt. Av den anledningen löses uppgifterna också på 
olika sätt. Anledningen till detta beror på vår kognitiva struktur som bygger på våra tidigare 
erfarenheter. På den kognitiva strukturen bygger vi även en konceptualisering samt en 
kontextualisering. Detta menar vi kan vara ett hinder för arbetslaget, då personalen kan ha 
skilda åsikter om vad som exempelvis är en tillräcklig misstanke för att en anmälan ska vara 
befogad. Vem ska besluta vad som är den bättre handlingen för ett barn som man misstänker 
far illa? För vem ska den vara bättre, för personalen, föräldrarna eller barnet? Det kan tyckas 
lätt att svara på i teorin men är inte lika lätt att svara på i praktiken menar vi. Scherp (2002)
anser att det som skiljer lärande organisationer från andra är att man inom ramarna för 
uppdragets visioner, medvetet och systematiskt lär i och om vardagsverksamheten på alla 
nivåer, både individ, grupp och organisation. För att skapa dessa förhållande, anser Scherp, att 
det är tvunget att lärdomar verbaliseras, problematiseras och diskuteras i hela organisationen. 
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Detta måste göras för att kunna styrkas i ett kollektivt minne för att senare kunna användas av 
medarbetarna i vardagen (a.a.). 

Johannesson och Karlsson (1997) presenterar tre olika etiska system som 
förvaltningstjänstemän måste ta hänsyn till. I vår studie avser förvaltningstjänstemän 
personalen inom förskolan. Författarna skriver om egenetik, som är den enskilde 
tjänstemannens privata värderingar. Detta är värderingar som tjänstemannen också bär med 
sig i sin yrkesroll. Professionsetik eller yrkesetik är de värderingar som är förenade med den 
yrkeskår som tjänstemannen arbetar inom (a.a.). Inom denna del av etiken ingår nedtecknade 
etiska koder eller riktlinjer från olika fackförbund. Det tredje etiska systemet, förvaltningsetik 
berör de offentliganställdas gemensamma etiska värderingar (a.a.). 

Johannesson och Karlsson (1997) skriver vidare att de tre etiska systemen går in i 
varandra och ska ses som en helhet. Författarna förklarar dessutom att om en tjänsteman 
skulle låta sin egenetik ta över och vara vägledande finns det en fara i att han drar egna 
slutsatser utan att ta hänsyn till de värderingar som faktiskt styr vårt samhälle (a.a.). 
Tjänstemannen styr då själv över vad som är gott och ont utifrån sina egna värderingar. Han 
eller hon bestämmer vem som ska få vad, när och hur. Enligt dem (a.a.) måste det hela tiden 
finnas en aktiv dialog kring vad som är rätt och fel, gott och ont inom den offentliga sektorn, 
allt för att tjänstemannen inte ska hamna i den så kallade egenetikfällan.

Figur 3. Modell över etiktrappan. (Johannesson & Karlsson, 1997 s. 202)

Johannesson och Karlsson (1997) presenterar denna trappa över de tre olika etiska systemen 
som förklarats ovan. Bilden ska, enligt författarna, fungera som en vägledning för att 
tjänstemannen inte ska fastna i egenetikfällan. Det första steget som tjänstemannen måste ta är 
att utveckla förvaltningsetiken på sin arbetsplats. Den innefattar det juridiska ansvaret. För att 
utveckla förvaltningsetiken ringar personalen tillsammans in vad lagar, regler och 
förordningar säger. Förvaltningsetiken är allmän, enligt författarna och det är i regel ingenting 
man som tjänsteman fastnar vid. Den ska istället ligga till grund för utvecklandet av 
professionsetiken (a.a.). 

Professionsetiken bygger på etiska inriktningsmål för verksamheten (Johannesson & 
Karlsson, 1997). Det vill säga att utifrån de lagar och riktlinjer som man har att följa 
diskuteras och preciseras ett förhållningssätt. Tjänstemännen tecknar ner de etiska riktlinjer 
som sammankopplas med yrket. Eftersom man har gått från förvaltningsetiken som grund och 
vidare till professionsetiken har tjänstemännen med sig lagens anda och då minimeras risken 
att egenetiken tar över och att tjänstemännen handlar efter de egna värderingarna (a.a.). 
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Det sista steget i etiktrappan är, som framgår av figur 2, egenetiken (Johannesson & 
Karlsson, 1997). Egenetiken handlar om hur tjänstemannen bemöter individer som han eller 
hon träffar i sitt yrke. Märk dock att det finns olika sorters egenetik. Det finns denna egenetik 
som författarna diskuterat som bygger på förvaltnings- och professionsetik och sedan finns 
det den egenetik som leder fram till egenetikfällan (a.a.). Den egenetik som utvecklats med en 
bra grund enligt etiktrappan är acceptabel. Men den egenetik som leder fram till 
egenetikfällan är inte acceptabel eftersom det innebär att tjänstemannen enbart förlitar sig på 
egna privata och grundlösa värderingar i samband med att han eller hon utövar sitt yrke (a.a.). 
Risken blir då att personalen, istället för att följa de uppdrag och riktlinjer som 
anmälningsplikten medför, förlitar sig på sina egna värderingar. Scherp (2002) kommer bland 
annat fram till i sin undersökning, att samtala vid arbetslagsträffar mycket sällan handlar om 
lärarens uppdrag. Han menar att för att kunna fördjupa den professionella läroprocessen 
behövs de egna lärdomarna sättas i relation till mer vetenskapligt baserade lärdomar.

Scherp (2002) skriver hur betydelsefullt det är att lärandet inte stannar vid ett 
individuellt lärande, utan att det sprids till ett kollektivt gemensamt lärande. Därför behöver 
det skapas grupprocesser där individer tillsammans får tydliggöra, verbalisera och lyfta fram 
lärdomarna. Detta inre arbete inom arbetslagen har stor betydelse lärarens lärande i den 
lärande organisationen. Mollberger Hedqvist (2006) skriver om egen erfarenhet av berättelser 
i samtal med kollegor. Hon menar att sätta ord på sina erfarenheter genom berättelser blir 
nödvändigt för att erfarenhet ska bli kunskap. 

Johannesson och Karlsson (1997) menar att lyda lagen ibland är mer komplicerat än vad 
det verkar. Många gånger är lagarna formulerade som ramlagar och innehåller då inga 
specifika regler utan endast målformuleringar. Detta innebär i sin tur att tjänstemannen måste 
ta ställning i etiska frågor och detta medför ett tolkningsproblem. De (a.a.) tar upp 
Socialtjänstlagen som ett exempel på en ramlag. Socialtjänstlagens formuleringar tolkar vi, är
skriven på ett sådant sätt att det är anmälarens roll och uppgift att själv avgöra vad som är 
tillräcklig kännedom för att anmäla. Det finns inga klara riktlinjer om vad som är tillräcklig 
vetskap om barnens situation. Det handlar därför om att pedagogerna själva måste göra en 
bedömning av den kunskapen de besitter om barnets aktuella situation och därefter ta ett 
beslut om att anmäla eller inte. 

Vidare anser vi det väsentligt att här ta upp Løvlies praxistriangel som Lauvås och 
Handal (2001) båda professorer verksamma vid pedagogiska forskningsinstitutet vid 
Universitetet i Oslo, presenterar. Hur denna process fortgår förklaras nedan i text och
illustration. 
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Figur 4. En modell över Løvlies praxistriangel. (Lauvås & Handal, 2001 s. 202)

Varför denna praxistriangel är av betydelse för vår studie är på grund av att Løvlie, som själv 
är professor i pedagogik vid Oslos Universitet, i denna tar upp vikten av att den 
yrkesverksamme i sitt dagliga arbete legitimerar sina handlingar. Løvlies praxistriangel ska 
ses som en idealbild där våra handlingar bygger på värderingar, erfarenheter och kunskap. 
Utifrån praxistriangeln förklarar Lauvås och Handal (2001) att handlingarna, P1 aldrig är 
slumpartade. De styrs av värderingar, erfarenheter och så kallad överförd kunskap, alltså P2-
och P3-nivåerna. Genom att ta hänsyn till de två översta nivåerna när man handlar försöker 
man på så sätt legitimera sina handlingar (a.a.). Därmed menar vi att praxistriangeln är något 
som alla yrkesverksamma i förskolan bör sträva efter att tillämpa i det dagliga arbetslivet. Att 
aldrig handla helt oreflekterat utan sträva efter att innan en handling resonera kring rådande 
etiska värderingar samt använda sig av kunskap och erfarenheter för att ta ett beslut.

P1-nivån eller rättare sagt hur vi handlar i vår yrkesutövning, menar Løvlie, är beroende 
av bland annat utrymme, utrustning, tid, ekonomi och organisation (Lauvås & Handal, 2001). 
Detta ser vi som en del av de faktorer som verkar hindrande för personalen i förskolan att 
kunna se och agera när de misstänker att ett barn far illa. Inom dessa så kallade ramar finns 
det också ett friutrymme som ger individen tillfälle att personligt utforma sin yrkesroll (a.a.) 
Detta friutrymme kan skifta i storlek och kan ibland vara större och ibland mindre. Men inte 
ens i friutrymmet är yrkesutövarens handlingar tillfälliga. Individen kan få svårt att förklara 
varför han eller hon handlar på ett visst sätt men vi måste förutsätta att personen i fråga vet 
eller anar vad som lämpligt och icke lämpligt att göra (a.a.). 

Nivåerna P2 och P3 kallar Lauvås och Handal (2001) för praktisk yrkesteori. På P2-nivån 
reflekterar individen om vad som är effektivt, relevant och lämpligt. Individen grundar sina 
beslut på praktiska och teoretiska orsaker. Det handlar om en förening av våra egna och 
andras erfarenheter samt teoretiska kunskaper. P3-nivån utgörs av värderingar och det handlar 
här om en etisk legitimering av sina handlingar (a.a.). På denna nivå gör individen 
bedömningar av vad som är etiskt riktigt att göra i konkreta situationer. Att förklara varför 
man handlar på ett visst sätt är väldigt svårt. Det är något inom oss som gör att vi vill handla 
på ett visst sätt eller fullständigt tar avstånd från en annan handling (a.a.). Det är viktigt att 
förena alla tre nivåerna och inte utesluta den tredje nivån från de första två nivåerna. Det är 
viktigt att de handlingar man gör bygger på etiska teorier och erfarenheter samt att man 
genom den etiska legitimeringen vet varför man väljer att handla (a.a.). Vi kopplar detta till 
Johannesson och Karlssons (1997) teori om egenetikfällan. Tas inte hänsyn till de två översta 
nivåerna kan man fastna i egenetikfällan, där de egna värderingarna styr ens handlingar.
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Vi anser att för att undvika att hamna i egenetikfällan, krävs att man är medveten om 
den yrkesetik som präglar ens arbete. ”Yrkesetik handlar om de värderingar och normer som 
finns inom en yrkeskår, det som är grunden för yrkesutövningen” (Orlenius, 2001 s. 118). 
Yrkesetiken utgör en codex för yrkesutövarna som de själva befäst och godkänt. Denna så 
kallade basen av värderingar är det som ligger till grund för moraliska ställningstaganden 
inom yrket (a.a.). Bjerlöv (1999) hänvisar till Ohlsson som hävdar att kollektivt lärande är ett 
uttryck för när gruppmedlemmar lär sig av varandra. Det Ohlsson menar är att ett samtal inte 
är en garanti för att ett kollektivt lärande uppstår. Det är när gruppen hanterar ett problem 
gemensamt som ett kollektivt lärande kan uppstå. Observera att det är yrkeskåren som själv 
formulerar sin yrkesetik. Det är alltså inte politiker eller myndigheter som påpekar att det 
måste finnas (a.a.). Orlenius (2001) är fil. dr. i pedagogik, lärare i grundskolan och arbetar 
numera med kompetensutveckling och lärarutbildning vid Högskolan i Skövde. Han skriver 
att en yrkesetik är en form av försäkran till samhället för att yrkesutövarna ska få 
allmänhetens förtroende. Detta kan kopplas till Løvlies praxistriangel. Orlenius (2001) 
värdebas är detsamma som P3-nivån i Løvlies praxistriangel (Lauvås & Handal, 2001) samt 
vad Johannesson och Karlsson (1997) benämner som förvaltnings- och yrkesetik. 

Genom att personalen inom lärarkåren har en yrkesetik kan de synliggöra lärarnas 
uppdrag samt höja ansvarsnivån inom yrket (Orlenius, 2001). Lärare har ett viktigt uppdrag i 
samhället. De ansvarar ”för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran” 
(a.a. s. 122). Uppdraget formuleras i skolans styrdokument och som lärare utgår man ifrån det 
uppdraget i sin yrkesutövning. Samtidigt reflekterar lärarna över uppdraget satt i relation till 
de yrkesetiska principerna (a.a.). En yrkesetisk princip som lärare förbinder sig att följa är att i 
sin yrkesutövning alltid bemöta individer med respekt för deras person och integritet samt att 
skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier (Lärarförbundet, 2004). Bjerlöv
(1999) skriver och hänvisar till Piaget som menar att genom samarbete eller samspel med 
andra lär man sig att jämföra och bearbeta olika möjliga synsätt som kan utöka vårt 
medvetande om hur saker och ting kan uppfattas.   

Orlenius (2001) nämner Colnerud, docent vid Lindköpings Universitet vars forskning 
handlar om värdepedagogiska frågor och etiska aspekter på läraryrket. Hon presenterar 
forskning som bland annat tyder på att många lärare känner sig vilsna i etiska frågor. Scherp
(2002) beskriver att det är stor skillnad mellan att vara lärare i en lärande-kultur och i en göra-
kultur. I lärandekulturen får läraren en huvudroll i kunskapsbildning. I göra-kulturen 
minimeras lärarens roll till att bli handläggare eller utförare av ålagda åtgärder. Detta menar 
Scherp kan leda till en avprofessionalisering av läraryrket. Vi tolkar detta som att om 
pedagogerna inte känner att de är delaktiga i utformningen av verksamhetens arbete utan 
endast deltar genom att utföra andras åtgärder kan det leda till en känsla av meningslöshet. En 
utarbetad yrkesetik kan också verka som ett redskap för att få lärarna ska få klarhet i etiska 
frågor i den konkreta vardagen (Orlenius, 2001). En lärares etiska konflikt kan handla om att 
skydda eleven men samtidigt försöka respektera föräldrarna, deras integritet samt deras ansvar 
för sitt barn (a.a.). 

Det är straffbart att undvika att anmäla eller agera som lärare när man misstänker att ett 
barn far illa. Men frågan kvarstår: Hur mycket ska jag lägga mig i som lärare? (Orlenius, 
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2001). Många lärare bedömer en god kontakt med föräldrar med ett starkt förtroende som 
viktigare än att agera som en överhet. Genom att läraren beräknar risken för att en anmälan 
ska få negativa följder och därigenom undviker att göra en anmälan låter han eller hon den 
konsekvensetiska bedömningen råda. Författaren skriver också att aktuella studier vid 
Göteborgs Universitet tyder på att till exempel förskollärare sällan rapporterar sin oro till 
socialtjänsten (a.a.).  Scherp (2002) anser att kvaliteten på lösningsproblemen är beroende av 
att pedagogerna besitter god kunskap om det problem som ligger till grund. Kunskapsbaserad 
problemlösning grundas på att skapa goda läromiljöer för lärare där innehållsfokus ligger på 
en fördjupad förståelse av de upplevda problemen. 

2.5 Hinder

Efter vad vi kan förstå finns det olika typer av hinder som uppstår för pedagogerna när de 
misstänker att ett barn far illa och står inför valet att göra en anmälan eller inte. Därför vill
vi ta upp dessa hinder för att bli medveten om att de finns för att på så sätt lättare kunna 
överbrygga dem. 

Hur stort ansvar ska förskolan och dess personal ta för barnen i samhället? Var börjar ansvaret 
och var slutar det? Det finns ofta en stor brist på kunskap inom dessa frågor (Frost & Sköld, 
1995). De (a.a.) menar också att många pedagoger bär på en stor oro när de tänker på vissa 
barn och de vet inte hur de ska gå vidare därifrån. Pedagogen vet inte om hans eller hennes 
misstanke är tillräcklig för att anmälningsplikten till socialtjänsten ska vara gällande och gör 
därför ingen anmälan (a.a.). Skälen till att låta bli att anmäla är många och skiftande, enligt 
Bengtsson och Svensson (2006). Bjerlöv (1999) menar att kompetens ska förstås i ett samspel 
mellan individ, det kognitiva och omgivningen, det kontextuella. Hon anser vidare att 
eventuella misstag eller misslyckanden, eller påstådd otillräcklig kompetens inte bara kan 
härledas till den enskilda individen utan i lika hög utsträckning till brister i 
arbetsorganisationen och till de varierande tolkningar av både uppgift och miljö som 
individerna gör.  

Behovet av att dela på ansvaret, i en situation då man konstaterat att en anmälan till 
socialtjänsten är nödvändig, är väldigt stor (Frost & Sköld, 1995). Den i personalen som bär 
på misstanken kan behöva söka råd och stöd innan beslutet om att göra anmälan tas. Det 
stödet kan utgöras av exempelvis en eller flera kollegor, eller någon annan i verksamheten 
(a.a.). Syftet med detta är inte att tillsammans utreda om barnet behöver stöd och skydd från 
socialtjänsten utan att man delar på ansvaret och försöker ta ett gemensamt beslut (a.a.). 

Om man efter dessa samtal, kollegor emellan, fortfarande är osäker på om anmälan ska 
göras eller inte, kan man kontakta socialtjänsten för att få råd (Frost & Sköld, 1995). 
Personalen kan ringa till en socialsekreterare och utan att nämna namn på några av de 
inblandade diskutera situationen (a.a.). Arbetar pedagogen på en liten ort och han eller hon 
känner att det är svårt att diskutera situationen anonymt även utan att nämna namn, eftersom 
en antydan kan identifiera barn och familj, kan man vända sig till en socialsekreterare från en 
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annan kommun. Om en pedagog endast vill ha konsultation behöver han eller hon inte uppge 
sitt eget namn eller den förskolan han eller hon jobbar på (a.a.). 

Om man är pedagog och arbetar med barn och ungdomar kan rädslan för att hamna i 
konflikt med barnens föräldrar göra att anmälan inte lämnas till socialtjänsten (Frost & Sköld, 
1995). Pedagogen frågar sig, troligtvis, hur föräldrarna kommer att reagera, om barnet 
kommer att bli omhändertaget och så vidare (a.a.). Bengtsson och Svensson (2006) menar att 
pedagogerna kommer i konflikt med sig själva inför en situation då de ska anmäla till 
socialtjänsten. Kommer barnet få det stöd och skydd han eller hon behöver efter 
anmälningen? Pedagogen ifrågasätter om han eller hon har fel i sina misstankar om att barnet 
utsätts för någon form av negativ behandling. Om och när dessa tankar uppstår inför en 
anmälningssituation blir resultatet i många fall att anmälan inte lämnas till socialtjänsten 
(a.a.). Vi tolkar det som att för att överbrygga hindret med att hamna i konflikt med sig själv, 
behöver pedagogerna tillsammans med kollegorna diskutera för att komma fram till bästa 
lösningen för barnet.

Något som Bengtsson och Svensson (2006) reagerar på är att ”väl utbildade vuxna, som 
dessutom arbetar i grupp, har lagstiftning i ryggen och ett uttalat uppdrag genom sin 
tjänsteställning att agera till barns skydd, ursäktas för sin underlåtenhet eftersom de kan ha 
upplevt situationen som jobbig” (a.a. s. 44). Författarna tar även upp olika exempel på när 
personal inte fullgjort sin anmälningsplikt till socialtjänsten men trots detta inte fått några 
repressalier. I de frågor som diskuterats är det ett vuxenperspektiv som dominerar (a.a.). ”För 
att ett barn ska få nödvändig hjälp krävs att de vuxna tar ett barnperspektiv och ingriper till 
skydd för barnet”(a.a. s. 32). Författarna frågar sig vidare ”… hur kommer det sig att vuxna 
människor inte förmår att ställa sig på barnets sida utan en mängd förbehåll?” (a.a. s. 61). De 
försöker förklara en del av detta med att skriva om bristande civilkurage eller en oförmåga att 
ta barnets perspektiv och att detta kombineras med ”en överdriven tilltro till den egna 
förmågan att ’lösa problemet’ inom den egna organisationen” (a.a. s. 61). 

Socialstyrelsen (2003) skriver att många som borde anmäla till socialtjänsten inte gör 
det på grund av att återkopplingen från socialtjänsten till anmälaren inte görs. Socialtjänsten 
informerar inte om vad som hänt med anmälan. Var den befogad eller inte? BO (2007) 
förklarar att socialtjänsten alltid åtminstone bör bekräfta att anmälan har mottagits och 
kommer att utredas. Hon hänvisar till Kommittén mot barnmisshandel som menar att denna 
form av återkoppling är ett minimikrav och att socialtjänsten bör ha det som en rutin (a.a.). 
Detta är en av de faktorer som BO (2007) menar kan få positiv inverkan på 
anmälningsbenägenheten och en ökad tilltro till socialtjänsten. Scherp (2002) menar att den 
nya kunskapen lärs in genom att i handling utföra något och därefter få återkoppling på hur 
det går. På så vis sker en successiv utveckling av den nya förmågan. Mollberger Hedqvist 
(2006) menar att när reaktioner på handlingar uteblir blir det också svårt att förbättra dessa. 
Detta sätter vi i samband till återkoppling från socialtjänsten. Om inte pedagogerna vet eller 
får information efter att en anmälan gjorts kan de heller inte utvärdera sitt handlande. Det blir 
ingen reflektion kring handlingarna som gjorts. Mollberger Hedqvist (a.a.) skriver vidare att 
reflektion över sina handlingar tillsammans med kollegor leder till en inkörsport för nya 
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synsätt. Pedagogens tankar och språk får möjlighet till att utvecklas, alternativa möjligheter 
kan framträda och därmed utvecklas pedagogens seende. 

Det finns många olika dokument som styr samhällets arbete för barns rättigheter att 
växa upp under goda och trygga förhållanden. Några av dessa dokument styr pedagogers 
arbete i förskolan såsom Skollag och Socialtjänstlag (Bengtsson & Svensson, 2006). FN:s 
Barnkonvention är ett av de internationella dokument som påverkat utformningen av olika 
lagar och dokument i Sverige, mest. Det saknas alltså inte formuleringar, lagar, förordningar 
och fina ord. Det är i tillämpningen i vardagen och praktiken som det ibland brister (a.a.). 

2.6 Möjligheter

Hur samverkan mellan förskola och socialtjänst ser ut menar vi är av stor betydelse för hur 
arbetet kring barn som far illa och anmälningsplikten kommer att verka samt vilka 
möjligheter som finns. Vi menar att om samverkan är otillräcklig finns risken att många barn 
aldrig får den hjälp och det stöd som de behöver.

I SOU: rapport ”Barnmisshandel – att utvärdera och åtgärda” (2001:72) förklaras att många 
av de barnen som idag far illa eller riskerar att fara illa inte uppmärksammas eller får det stöd 
som de är berättigade till. En orsak till detta menar författarna till rapporten är att inblandade 
verksamheter inte samverkar tillräckligt. Vidare menar SOU (2001:72) att man bör förbättra 
tillvägagångssättet vid samverkan då barn far illa. Det finns enbart fördelar med en väl 
fungerande samverkan mellan olika myndigheter då problemen tidigare kan upptäckas och att 
barnet i fråga får den hjälp det behöver i ett tidigt skede (a.a.).

 Rapporten (SOU 2001:72) konstaterar att det krävs att personalen har god kunskap om 
och erfarenhet av att identifiera barn som far illa. Här syftar författarna till att om olika 
grupper av personal samarbetar kan man minimera riskerna för att ett barn ska trilla genom 
samhället skyddsnät. Det poängteras att samverkan alltid ska utgå från det utsatta barnets 
förutsättningar. 

”‘Samverkan är inte till för att det skall bli bättre för personalen, 
samverkan är till för att barnet skall få det bättre!’. Ett misshandlat barn 
behöver samhällets samlade stöd för att bli en vuxen människa med så 
små och få ärr som möjligt av misshandelsupplevelserna i barndomen. 
Detta är att tillämpa ett barnperspektiv i det praktiska arbetet.”(SOU 
2001:72 s.139). 

SOU (2001:72) hänvisar till olika forskare som menar att det finns olika hinder som försvårar 
samverkan mellan berörda myndigheter. Exempel på hinder kan vara: etik, otydliga politiska 
mål och lagar, sekretess, personalomsättning och hög arbetsbelastning samt skillnader i 
kunskaps- och utbildningsnivå mellan olika personalgrupper. I rapporten ses att den kunskap 
eller snarare brist på kunskap personalen har om barnmisshandel hindrar samarbetet. En 
annan orsak som kan försvåra samverkan är när personal har svårt att ta till sig och inse att 
vissa föräldrar faktiskt utsätter sina barn för misshandel (a.a.).
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 Rapporten (SOU 2001:72) menar att framgångsfaktorer för samverkan är att i 
verksamheterna har tydliga mål, gemensamma arbetsmetoder samt etiska förhållningssätt, 
med fokus på ett barnperspektiv. Dessutom syftas till att jämlika relationer vad gäller 
kunskapsnivå och beslutsbefogenhet mellan myndigheterna underlättar samverkan. Vad de
kommer fram till i rapporten (a.a.) är att det är till fördel om en handlingsplan om samverkan 
för barn som far illa kan utformas. Denna handlingsplan ska vara ett målsättningsdokument 
och innehålla förslag på en struktur för hur samverkan mellan huvudmän inom olika 
samhällsnivåer ska gå till. Handlingsplanen bör utarbetas på en central nationell nivå och 
syfta till att ge de berörda myndigheterna ett gemensamt tydligt budskap. SOU (a.a.) föreslår 
därför att regeringen ger detta i uppdrag åt Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Skolverket 
att gemensamt utforma denna handlingsplan. Frost och Sköld (1995) menar att genom att ha 
utformade riktlinjer i verksamheten kan man försäkra sig om att skolan ansvarar för alla barns 
trygghet. Dessutom menar författarna att riktlinjer sammantaget med anmälningsskyldigheten 
skapar trygghet för personalen så de alltid vet hur de ska agera när en situation där ett barn far 
illa uppkommer. 

 SOU (2001:72) föreslår att Skollagen skall kompletteras med en ny föreskrift där 
samverkan ska gälla, mellan socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård samt förskola, skola och 
skolbarnomsorgen då misstanke finns att ett barn far illa. Vidare anses att socialtjänsten skall 
ha det övergripande ansvaret för att denna samverkan skall ske.

Socialstyrelsen (2003) menar att genom att flytta ut delar av socialtjänstens arbete till 
verksamheter där barn och ungdomar finns skulle innebära en uppbrytning av gamla fastlåsta
system inom socialtjänsten. Det skulle innebära en förbättring av socialtjänstens arbete med 
barn och unga. För att kunna genomföra denna förändring behöver socialtjänsten vidga sin 
kompetens och därmed anställa ett större antal yrkesgrupper som exempelvis psykologer och 
pedagoger (a.a.). 



26

3. METOD
I detta avsnitt presenterar vi den metod som präglat vårt arbete samt vilket urval och 
tillvägagångssätt vi använt oss av. Vi kommer även att förklara hur analyseringen av vår 
insamlade data sett ut. En diskussion förs även kring de fyra grundläggande etiska frågorna 
som Alan Bryman tar upp i ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2002).

3.1 Val av metod

Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vårt syfte var att få förskolepersonalens 
perspektiv på hur de hanterar och upplever situationer då de misstänker att ett barn far illa.
Detta skriver Bryman (2002) är typiskt för en kvalitativ metod. Författaren av en kvalitativ 
undersökning lägger tonvikten vid hur individer uppfattar och tolkar olika saker.       

Om studien skulle genomföras i ett annat sammanhang men på ett liknande sätt skulle 
inte samma data tillhandahållas eftersom studien, ontologiskt sett, är konstruktionistisk vilket 
innebär att vår version av denna studie är specifik och inte kan ses som slutgiltig. Andra 
forskare i ett annat sammanhang skulle eventuellt finna annan data som inte överensstämmer 
med vårt resultat.

Eftersom vårt syfte var att ta reda på hur personalen i förskolan hanterar och upplever 
situationer då de misstänker att ett barn far illa, valde vi att göra intervjuer med rektorer, 
förskollärare och barnskötare. Vi bestämde oss för att utgå från ett vuxenperspektiv eftersom 
det skulle ge den mest tillförlitliga bilden här och nu av personalens uppfattningar och 
erfarenheter av ämnet som vi undersökte. Anledningen till varför vi enbart valde att göra 
intervjuer var på grund av att vårt ämne i sig är så pass sensitivt. Det hade inte varit möjligt att 
genomföra barnintervjuer eller observationer rent praktiskt då det skulle uppfattas kränkande 
mot ett enskilt barn. 

3.2 Urval

Vi valde att intervjua en rektor, en förskollärare och en barnskötare på tre olika förskolor. 
Intervjuerna genomfördes mellan 070425 och 070503. Totalt sett rörde det sig om nio 
intervjuer som varade mellan 15-30 min. Anledningen till att vi valde att intervjua tre olika 
yrkeskategorier var för att vi ville ta reda på om det fanns någon skillnad i kunskaps- och 
ansvarsnivå.  

Urvalet av förskolor och intervjupersoner gjordes ur ett vad Bryman (2002) kallar ett 
bekvämlighets- och tillgänglighetsurval. Alla förskolor och intervjupersoner var kända för oss 
på ett eller annat vis. En del kan tycka att detta urval var negativt och kunde uppfattas som ren 
lathet från vår sida. Men det anser inte vi i detta fall eftersom vårt ämne är så sensitivt och 
kräver en relation till de intervjuade personerna. Det var alltså positivt att vi hade en relation 
till intervjupersonerna, eftersom vi menar att vi då kunde få så sanningsenliga svar som 
möjligt.
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3.3 Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet för vår studie var att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman 
(2002) förklarar att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en uppsättning 
med frågor som utgår ifrån ett antal teman som ska undersökas. Denna uppsättning kallas 
oftast för en intervjuguide (se bilaga) och ger intervjupersonen stort spelrum att forma svaren 
som de själva vill. Därmed behöver inte ordningsföljden på frågorna följas rakt igenom samt 
att intervjuaren kan ställa uppföljningsfrågor då ett djupare svar känns betydelsefullt för 
undersökningen. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att vi både skulle kunna vara mer fokuserade 
under intervjun samt för att kunna vara säkra på att vi fått en exakt avskrivning av vad 
intervjupersonerna har sagt. Alla intervjuerna transkriberades av intervjuaren, förutom två av 
dem med rektorer som istället gjordes via mailkontakt då detta passade intervjupersonerna 
bättre, eftersom de var så pass upptagna i sitt dagliga arbete. 

Bryman (2002) beskriver att inom kvalitativa undersökningar finns två specifika 
kriterier för bedömning, nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i en studie handlar 
bland annat om tillförlitlighet och går ut på att intervjuaren bör säkerställa att undersökningen 
utförs enligt de regler som finns och att resultatet har rapporterats till intervjupersonerna, som 
bekräftar att intervjuaren uppfattat deras utsagor på ett korrekt sätt. Detta kallas ofta för 
respondentvalidering. De intervjuer som transkriberats i vår studie har alla genomgått en 
respondentvalidering.

Äktheten i en studie gäller hur pass autentisk undersökningen är (Bryman, 2002). För att 
kunna ta reda på äktheten kan exempelvis följande frågor ställas: Har undersökningen lett till 
en rättvis bild av intervjupersonernas olika uppfattningar? I vilken mån har undersökningen 
resulterat i att intervjupersonerna har fått en större förståelse för sin situation samt kunnat 
påverka den? 

3.4 Etiska förhållningssätt

I studier är det viktigt att diskutera grundläggande etiska frågor om hur man ska behandla de 
personer som ingår i studien, där främst frivillighet, anonymitet, integritet och konfidentialitet 
ingår som viktiga delar (Bryman, 2002). Inom bland annat svensk forskning följs olika etiska 
principer för att skydda de individer som deltar och några exempel på dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). 

Informationskravet handlar om att den eller de som utför studien ska upplysa de 
inblandade personerna om studiens syfte samt vilka moment som ingår. Deltagarna ska också 
bli informerade om att de när som helst får avbryta eftersom medverkan är frivillig (Bryman, 
2002). I vår studie använde vi oss av intervjuer. Inför varje intervju informerade vi de 
medverkande personerna om informationskravet.

Deltagarna i undersökningen fick själva bestämma över sin medverkan vilket 
samtyckeskravet medför. Om någon som deltar är minderårig kan man kräva ett godkännande 
från föräldrar eller vårdnadshavare (Bryman, 2002).  
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Konfidentialitetskravet är en annan etisk princip som innebär att uppgifterna om de 
personer som medverkar i studien ska behandlas förtroligt. Uppgifterna ska bevaras så att 
människor som inte utför undersökningen får tillgång till dessa (Bryman, 2002). Efter att vi 
genomfört våra intervjuer förvarade vi uppgifterna så att andra inte hade tillgång till dem. Vi 
var också noga med att inte samtala med andra om vilka personer vi intervjuade och uppgifter 
kring dessa.

De data som samlas in vid en studie får endast användas för forskningsändamålet, det är 
detta Bryman (2002) benämner som nyttjandekravet. I vår studie valde vi att informera 
intervjupersonerna om vad våra data ska användas till samt att vi inte skulle använda dessa i 
något annat sammanhang.

3.5 Tillvägagångssätt vid analys av data

Vi kunde se likheter med vår egen analys och det Bryman (2002) kallar grounded theory där 
en av de viktigaste processerna är att koda den insamlade datan. Det handlar, enligt Bryman 
(a.a.), om att benämna, åtskilja, sammanställa och organisera datan. Genom att gå igenom 
utskrifter och anteckningar sätts namn på de delar undersökaren värderar som viktiga (a.a.). 
Öppen kodning handlar om att genomgå en process där syftet är att bryta ner, studera, 
jämföra, konceptualisera samt kategorisera data. I vår studie valdes denna form av kodning. 
Genom att gå igenom, utvärdera och sammanställa de intervjuer som gjorts valdes olika 
kategorier eller teman som vi bestämde oss för att kalla dem. ”Kodning utgör startpunkten för 
de flesta former av kvalitativa analyser av data” (Bryman, 2002 s. 383). 

Genom att göra en första grundläggande kodning, där vi med hjälp av sax, lim och 
pennor kategoriserade intervjusvaren i teman kunde vi därefter gå djupare in i analysen eller 
kodningen av datan. Vi kunde börja fokusera på innehållet i vad intervjupersonerna faktiskt 
sa. Det handlade om att se djupare än bara språket som intervjupersonerna använde sig av. 
Detta kallas av Bryman (2002) att koda på andra nivån. 

Den tredje nivån handlar om att återigen gå igenom datan och se vad som fanns bakom 
uttalandena som våra intervjupersoner gjort. Att istället för att bara se vilket språk som 
använts, vad som sagts mer än språkligt ytterligare analysera och se vad som ligger bakom. 

Utifrån intervjufrågorna skapades sju teman som motsvarade vårt problemområde.
Dessa formulerades som; dokument, ansvar, tecken, agerande och tillvägagångssätt, hinder, 
möjligheter samt lärande genom samtal. Därefter plockades citat ut från intervjuerna som 
därefter kategoriserades in under respektive tema. Efter kategoriseringen av citaten
omarbetade vi våra sex teman då vi märkte att dessa kunde formuleras på ett mer logiskt vis. 
När våra teman var omformulerade och färdigställda, sammanfattade vi citaten och
formulerade vårt resultat. Utsortering gjordes även av olika citat som förtydligade vårt 
resultat. När resultaten var presenterade analyserade vi dessa och hittade kopplingar i vår 
teoretiska bakgrund. Därefter sammanfattade vi våra resultat samt gjorde ytterligare analyser.

De tolkningar som vi gjorde blev präglade av våra erfarenheter och värderingar och de 
kan därför aldrig ses som helt objektiva. Vi arbetade därför på ett medvetet vis för att våra 
egna värderingar inte skulle dominera tolkningarna av våra resultat.
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4. RESULTAT OCH ANALYS

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad vi har fått fram i vår undersökning. 
Resultatavsnittet kommer vi att utforma så att vi ger tydliga svar på vår problemformulering. 
I vårt resultat kommer vi att benämna barnskötare samt förskollärare med samlingsordet 
pedagoger. Rektorerna kommer att benämnas som ledning och rektorer. När vi skriver om 
samtliga medverkande benämns dessa som personalen i förskolan.  

4.1 Dokument

Här kommer vi att redogöra för vad vi fått ut för resultat om personalens kännedom om olika 
dokument som styr arbetet i förskolan samt deras aktiva arbete kring dem.

4.1.1 Kännedom

Resultatet visar att två utav de tre barnskötarna kände till anmälningsplikten, men i övrigt var 
deras kännedom om de olika dokument som ligger till grund för deras verksamhets 
utformning inte omfattande. Vidare nämner en barnskötare att lagen om anmälningsplikt är 
väldigt tydlig men att det samtidigt finns ett tolkningsutrymme som försvårar processen. 

”Riktlinjerna kan ju vara tydliga men det kan ju vara svårt att tolka ändå” 
(Barnskötare)

Barnskötarnas och förskollärarnas kännedom om dokumenten var i stort sett likvärdig. En 
förskollärare erkände att hon var väldigt dåligt insatt i dokumenten. 

Bengtsson och Svensson (2006) framhäver vikten av att det är varje anställds ansvar att 
veta vilka lagar och avtal som inverkar på ens yrkesroll. Uppenbarligen är de pedagoger vi 
intervjuat inte särskilt förtrogna med de dokument som styr deras ansvar gentemot barnen i 
verksamheten. Det ligger på pedagogernas eget ansvar att vara medveten om vilka lagar och 
riktlinjer som han eller hon måste verka under. Detta är något som aktiveras i samma stund 
som pedagogen tar anställning i förskolans verksamhet (Bengtsson & Svensson, 2006). Vi 
menar att pedagogerna inte tagit sitt ansvar att, vad gäller undersöka vilka lagar och riktlinjer 
som styr han eller hennes arbete i verksamheten.  

Vi kopplar även pedagogernas resonemang kring dokumenten till deras brist på 
kännedom om dem. Johannesson och Karlsson (1997) menar att om yrkesverksamma inte 
känner till de riktlinjer de har att följa kan de heller inte utveckla sin professionsetik, som är 
nödvändig för att inte hamna i egenetikfällan. Professionsetiken bygger på förvaltningsetiken 
som i sin tur består av de juridiska riktlinjerna som en arbetstagare binder sig till att följa så 
fort individen tar anställning inom ett yrke. Om exempelvis en pedagog i sina handlingar 
endast legitimerar dessa utifrån sin egenetik, och inte tar hänsyn till juridiska dokument och 
riktlinjer kommer pedagogen förr eller senare fastna i egenetikfällan.  

Resultaten från de intervjuer vi gjort med ledningen visar att det är där kunskapen om 
lagar och riktlinjer finns i verksamheten. Samtliga rektorer nämner Skollagen, 
Socialtjänstlagen samt FN:s Barnkonvention. 
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”Och naturligtvis den, FN:s Barnkonventionen också… Det får man ha som en ledstjärna.”
(Rektor)

Från de intervjuer som gjorts har vi dragit slutsatsen att kunskaper om lagar och riktlinjer 
finns i verksamheten på ledningsnivå. Eftersom FN:s Barnkonvention är grundläggande för de 
flesta lagar och riktlinjer som finns till för att skydda barn menar vi att man som pedagog eller 
ledning i en förskola måste vara medveten om dess betydelse. Vi kopplar detta till Bengtsson 
och Svensson (2006) som slår fast att det inte är i lagar och dokument det brister utan i den 
praktiska tillämpningen. 

 Bengtsson och Svensson (2006) menar att det inte är en tillräcklig ursäkt att påstå att 
det är jobbigt att ta itu med situationer där barn far illa när det finns ett flertal olika lagar och 
riktlinjer utformade som man måste förhålla sig till.

”Den är tydlig, det är bara vår rädsla som hindrar oss.”
(Rektor)

Denna rektor menar att lagen om anmälningsplikt är tydlig men erkänner att rädslan för vilka 
konsekvenser anmälan kan få, hindrar agerandet då de misstänker att ett barn far illa. Frost 
och Sköld (1995) hävdar detsamma, nämligen att rädslan att hamna i en konflikt med 
föräldrarna kan vara en faktor som påverkar personalen i en riktning att inte göra en anmälan.

Vid analys av intervjupersonernas utsagor tolkar vi att kännedomen inte är lika tydlig 
hos all personal inom förskolan. Olsson (2006) skriver att för att förskolepedagoger snabbt 
ska kunna avgöra vilka uppgifter som ska lämnas ut krävs att de förstår lagens uppbyggnad. 
Vad han menar är att all personal inom förskolan behöver fortbildning inom offentlighets- och 
sekretessfrågor. Problemet som uppstår när inte all personal har den kunskap som krävs, 
vilket vi tolkat i våra intervjuer, är att socialtjänsten inte kan ta det ansvar som är ålagda dem 
för att skydda barnet. Har någon i personalstyrkan inte den kunskapen som krävs finns risken 
att ett barn inte får det stöd och den hjälp det är i behov av (Frost & Sköld, 1995). Dessutom 
är det enligt Bengtsson och Svensson (2006) personalens eget ansvar att vara medveten om 
vilka lagar och regler som styr arbetet i förskolan. Vi tolkar det som att personalen i förskolan 
inte kan undgå ansvaret kring barn som far illa eftersom de måste ta ansvar för att veta vilka 
lagar och regler som styr deras arbete.

4.1.2 Aktivt arbete

Det aktiva arbetet kring dessa situationer och eventuella handlingsplaner lyser med sin 
frånvaro. Varken pedagoger eller ledning anser att det förs någon vidare kontinuerlig 
diskussion kring detta ämne. 

”Men det måste nog till ett fall för liksom vi har ju så mycket annat man gör” 
(Förskollärare)

Vi märker här att en stor del av pedagogernas och ledningens problem kring arbetet med barn 
som far illa, är att det inte förs någon aktiv etisk dialog inom personalen. Johannesson och 
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Karlsson (1997) menar att utan denna dialog i arbetsorganisationen är det lätt hänt att 
personalen låter sina privata värderingar styra sitt handlande, vilket inte får ske. 
Förskollärarens förklaring till varför denna diskussion inte förs kontinuerligt är på grund av 
tidsbristen och arbetsbördan. Lauvås och Handal (2001) hävdar att det finns ett samband 
mellan tid, ekonomi, organisation och det aktiva arbetet och resonemanget som krävs för att 
handlingarna ska kunna legitimeras med en tydlig etisk och juridisk grund.

Vad som vidare framkommer vid intervjuerna är att någon aktuell handlingsplan inte 
finns samt att pedagogerna räknar med att de kan vända sig till ledningen för att överlåta 
beslutet om anmälan till dem.

”Hur det pappret ser ut det vet inte jag. Det vet rektor.”
(Förskollärare)

Enligt resultatet, menar vi, att pedagogerna inte har kännedom om eller känner att de har 
ansvar för att vara med i utformandet av en handlingsplan. Detta anser vi kan jämföras med 
vad Johannesson och Karlsson (1997) skriver om att för att anställda i verksamheten ska 
kunna ha en god professionsetik krävs att de sitter ner tillsammans och diskutera och precisera 
sitt förhållningssätt. Personalen behöver arbeta fram en plan genom etiktrappan (figur 3) för 
att de så långt det är möjligt handlar efter en förvaltnings- och professionsetik, det i sin tur 
kommer stötta personalen så de inte fastnar i egenetikfällan (a.a.). Om personalen bygger upp 
och handlar efter de två första stegen i etiktrappan kan de handla också efter sin egenetik utan 
att de personliga värderingarna blir styrande för handlandet. 

Ledningens resultat av intervjuerna visade att ingen av förskolorna vi besökte hade en 
aktuell handlingsplan att rådfråga vid misstanke om att ett barn far illa. Däremot kunde 
ledningen klart redogöra för deras tillvägagångssätt när pedagogerna i barngrupperna beskrev 
oro för något av barnen. Genom att man inom läraryrket har en utarbetad yrkesetik höjer man 
ansvarsnivån samt tydliggör uppdraget (Orlenius, 2001). Det vi kan koppla till vårt resultat är 
att genom att pedagoger och ledning sätter sig ner och diskuterar samt utvecklar en 
handlingsplan blir individernas uppdrag samt ansvarsnivå tydligare för alla som arbetar inom 
verksamheten. 

4.2 Ansvar

Här följer en redogörelse för vad våra intervjupersoner ser som sitt yrkesmässiga ansvar i en 
situation då de misstänker att ett barn far illa samt om en anmälan till socialtjänsten krävs.

Våra resultat av intervjuerna visar att pedagogerna är entydiga i sina svar om att rektor står 
som huvudansvarig av verksamheten och därmed ska han eller hon vara den som kontaktar 
socialtjänsten när en anmälan krävs. Pedagogerna menar vidare att ansvaret för att upptäcka 
barn i barngruppen som far illa ligger dock överhängande på dem själva eftersom det är de 
som träffar barnen i det vardagliga arbetet. Vidare beskriver pedagogerna att deras ansvar tar 
slut vid upptäckt av misstanke samt vidarebefordring av densamma, de är noga med att 
påpeka att deras ansvar inte är att utreda sina misstankar. 
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”Alltså egentligen är det ju rektor som har huvudansvaret på förskolan och mitt ansvar är ju att 
vidarebefordra det till honom/henne och att man kolla upp så att det blir anmält” 

(Barnskötare)

En förskollärare menar att det är väldigt viktigt att personalen i förskolan är överens när man 
gör en anmälan. Denne menar vidare att personalen ofta får föräldrarna emot sig vid en 
anmälan men det är trots allt barnet man måste rädda. I sådana fall är det viktigt att man i 
personalgruppen kan gå samman och vara överens om anmälan, i annat fall skulle pressen på 
en själv bli för stor, menar pedagogerna. 

Frost och Sköld (1995) skriver att det finns ett stort behov av att dela på ansvaret när en 
person bär på en misstanke om att ett barn far illa. Genom diskussion och rådfrågning kan 
pedagogerna tillsammans med ledning fatta ett gemensamt beslut om hur de ska gå vidare 
med oron för det enskilda barnets situation. De (a.a.) menar vidare att syftet med en sådan 
diskussion inte är att utreda om barnet faktiskt far illa utan det handlar om att personen som 
bär misstanken får dela med sig av sina tankar och sitt ansvar.

Ledningen är enligt resultaten av våra intervjuer överens om att deras ansvar börjar när 
pedagogerna signalerat att de bär på någon form av misstanke om att ett barn far illa. Därefter 
menar ledningen att de resonerar med pedagogerna hur de ska gå vidare med misstankarna. 
Antingen kan rektorn välja att direkt anmäla till socialtjänsten om den gemensamma 
misstanken eller så väljer rektorn att uppmana pedagogerna att starta en dokumentation om 
hur barnet fungerar i barngruppen samt vilka olika tecken som pedagogerna kan se på att ett 
barn far illa. Ledningen förklarar vidare att deras ansvar för situationen, när ett barn far illa, 
minskar så fort de har gjort en formell anmälan till socialtjänsten. En rektor förklarar att 
dennes moraliska ansvar blir större om hon eller han blivit informerad om situationen av 
pedagogerna men valt att be om ytterligare dokumentation. 

”… men alltså mitt moraliska ansvar är ju större när jag vet och inte gör.”
(Rektor)

Vi kopplar detta till Bengtsson och Svensson (2006) som menar att juridiskt och moraliskt 
ansvar inte är oberoende av varandra. Det juridiska ansvar som speglas i lagstiftning är en 
upphöjning av samhällets värderingar som grundar sig i alla människors moral. Vi tolkar det 
som att rektorn, genom att frångå det juridiska ansvaret och därmed sitt moraliska ansvar, 
känner skuld över detta. Vi tolkar detta som att rektorn ställs inför en situation där det är svårt 
att avgöra om följderna av en handling blir onda eller goda. Koskinen (1997) menar att när 
individer ställs inför en sådan situation krävs att individen har moraliskt mod och vågar välja 
det minst onda. Dessutom beskriver han (a.a.) att individen genom en så kallad tankeväg med 
olika kriterier kan avgöra om handlingen är rätt eller orätt. 

Från våra resultat av intervjuerna med rektorerna kan vi utläsa en tydlig 
ansvarsfördelning. Vi tolkar våra resultat som att anledningen till att rektor är den som är 
ansvarig för att anmäla är för att hon eller han står som ytterst ansvarig för verksamheten. 
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Orlenius (2001) hävdar att många pedagoger lägger större vikt vid en god relation gentemot 
föräldrarna än vikten av att agera som en myndighet med anmälningsplikt. Även detta, tolkar 
vi, kan vara ett av skälen till att rektor anmäler misstanke om att ett barn far illa och inte 
pedagogerna. Alla de personer som vi har intervjuat, både rektorer och pedagoger, menar att 
eftersom pedagogerna ska ha fortsatt kontakt med föräldrarna ska inte relationen mellan dem
utsättas för den konflikt som kan uppstå. Istället anser personalen att rektor skall ha ansvaret
för att ta den konfrontationen.

Personal påpekar att ansvaret för barnen i verksamheten inte avslutas på grund av en 
anmälan men ansvaret för den kommande utredningen ansvarar socialtjänsten för. 

”… när det också är en sån sak som vi här på förskolan inte kan jobba med, alltså vi jobbar ju med 
barnet. Men så fort det kommer till familjen då är det ju socialen som är de som ska jobba…”

(Förskollärare)

Samtliga intervjuade personer menar att de som pedagoger och rektorer inom förskolan är 
ålagda att göra är att arbeta med barnets behov och utveckling. Frost och Sköld (1995) menar 
att föräldrarna är de som har det största ansvaret över barnens utveckling. Pedagogernas 
ansvar är att enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) genom sin verksamhet vara ett stöd för 
föräldrarna i deras fostransuppdrag. När vårdnadshavare inte kan fullborda sitt uppdrag av 
någon anledning är det inte förskolans uppgift att utreda orsak samt gå in som stöd i familjen. 
Däremot har förskolan ett uppdrag gentemot socialtjänsten att informera om familjens 
situation samt göra dem uppmärksamma på att familjen kan behöva samhällets stöttning 
(Socialstyrelsen, 2002). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret genom samhället att skydda 
barn och ungdomar från all form av kränkande behandling men förskolans ansvar stannar vid 
vidarebefordran av misstanke om att ett barn far illa samt stöttning av barnet i verksamheten 
(Frost & Sköld, 1995).

4.3 Tecken

I denna del kommer vi att presentera våra intervjupersoners uppfattningar om vad för slags 
tecken de kan koppla till en viss misstanke eller oro för ett barns välmående. 

4.3.1 Tecken på missförhållanden

I våra intervjuer har vi sett att pedagogerna är de som utförligast redogör för och reflekterar 
över vilka tecken som kan uppkomma då ett barn far illa. De menar att barn, som lever i 
någon form av missförhållanden, både visar fysiska och psykiska tecken. Däremot anser de att 
den psykiska misshandeln kan visa sig mer i barnets beteende, hur det uppträder och att man 
måste se på barnet i helhet. 

”Givetvis blir det ju både fysiskt och psykiskt när man, när de blir angripna av våld, 
det måste det ju bli.”

(Barnskötare)



34

En annan viktig aspekt som en förskollärare nämner är att det inte behöver ligga medveten 
misshandel bakom de tecken pedagogerna kan upptäcka. Det kan handla om föräldrar som 
inte vet hur de ska samspela med sina barn och att de därigenom far illa.

SOU:s rapport (2001:72) markerar vikten av att personal i förskolan har god kunskap 
om och erfarenhet av att identifiera barn som far illa. Vi tolkar våra resultat av intervjuerna 
som att pedagogerna som arbetar i barngruppen har kännedom om de tecken som barn kan 
uppvisa om de far illa, fysiskt och psykiskt. 

”Alla barn slår ju sig och trillar men jag menar om… jag tror nog att man kanske skulle se om det var 
blåmärken du har fått om du har trillat eller blåmärken av ett rejält slag, det tror jag.”

(Förskollärare)

Ekelund och Dahlöf (2005) rapporterar om att när en pedagog observerar blåmärken hos ett 
barn som kan ha uppkommit på grund av fysisk misshandel kan personen välja att fråga 
föräldern vad som har hänt. Om förklaringen som förälder ger inte motsvarar skadans 
omfattning eller inte stämmer med barnets berättelse samt om föräldern drar sig för att berätta 
kan man misstänka att skadan beror på fysisk misshandel. Vi förstår det som att om föräldern 
har en logisk förklaring till skadan behöver inte pedagogen oroa sig för att barnet far illa. Det 
är endast när flera tecken uppstår under en längre period som pedagogen kan börja misstänka 
att någon form av misshandel pågår. Slutsatsen av detta blir att alla tecken som finns inte 
behöver betyda att ett barn far illa, precis som förskolläraren säger i citatet ovan. 

Ledningen var inte lika informativ vad gäller tecken som kan uppstå hos barnet vid 
missförhållanden. Vi tolkar det som att de inte rör sig ute i barngruppen i lika stor 
utsträckning som pedagogerna gör och därför inte är lika medvetna om de tecken som kan 
förekomma. Misstankar och dokumentationer, om barnets beteende samt tecken, kommer 
oftast från pedagogerna och därför förstår vi det som att rektorerna inte är lika aktiva i sitt 
tänkande kring tecken, då de inte behöver vara lika uppmärksamma som övrig personal. 

SOU:s rapport (2001:72) menar att genom att olika personer med olika kunskaper 
samarbetar minimeras risken för att barn faller igenom samhällets skyddsnät. Vi förstår våra 
resultat från intervjuerna som att pedagoger och rektorer gjort en ansvarsfördelning mellan sig 
i verksamheten för att kunna koncentrera sig på sin del av uppdraget. Pedagogernas uppgift är 
att i första hand vara uppmärksam på barnen i verksamheten samt om det uppkommer några 
tecken på att barn kan fara illa. Dessutom ska pedagogerna i verksamheten uppehålla en 
relation med barnens föräldrar. Rektorerna i sin tur har uppgiften att anmäla till socialtjänsten 
när personal i verksamheten fått kännedom om något som kan betyda att ett barn far illa. På 
grund av denna uppdelning har pedagogerna en uppgift, alltså att kunna tecken på att ett barn 
far illa och rektor i sin tur ha ansvaret att göra anmälan till socialtjänsten eftersom han eller 
hon inte har den nära relationen till föräldrarna. 
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4.3.2 Ökning av missförhållanden

En rektor var väldigt utförlig i sitt svar då denne menar att det i dagens läge finns mer av den 
sociala misären än om man jämför med tidigare. Detta menar rektorn leder till 
missförhållanden som i stor utsträckning kan beror på, något denne kallar, omedveten 
försummelse. Rektor menar att misshandel inte bara behöver handla om fysisk eller psykisk 
misshandel. Idag handlar det mer om en social misär som beror på bland annat dålig ekonomi, 
sjukskrivningar, arbetslöshet etcetera. I brist på arbete och en fast lön kommer också bristen 
på struktur av dagen och det kan göra att barnet far illa. 

”… när jag liksom beskriver det så kan det väl handla om försummelse, alltså omedveten försummelse 
tror jag det är oftast. För att de gör det inte för att de vill vara elaka mot sina barn eller så utan de fixar 

det inte helt enkelt.”
(Rektor)

Vi kopplar detta till det Frost och Sköld (1995) skriver om att när föräldrar av någon 
anledning inte kan erbjuda barnet den trygghet han eller hon har rätt till så måste samhället 
träda in till skydd av barnet. Det behöver alltså inte handla om att föräldrarna medvetet 
försöker skada sina barn utan det kan handla om brist på kunskap om hur man tar hand om sitt
barn. Trots att föräldrarna omedvetet inte erbjuder barnet den trygga uppväxtmiljö som barnet 
behöver så måste man som pedagog och ledning i förskolan anmäla till socialtjänsten 
eftersom man anmäler för barnet, inte mot familjen som Bengtsson och Svensson (2006) 
betonar. Vi kopplar det även till statistik från Brå, Brottsförebyggande Rådet, som presenterar 
att brott mot barn i åldersgruppen 0-6 år ökat med 23 procent från år 2005 till 2006. Det totala 
antalet anmälda brott under 2006 var 1350 stycken. Dessutom skriver BO (2007) att vuxna 
ofta har uppfattningen att barn i Sverige har det oerhört bra och därmed lutar sig tillbaka. De 
reagerar då inte på sin oro som de är ålagda att göra.

4.4 Agerande och tillvägagångssätt

I denna del kommer vi att presentera de resultat som har med tillvägagångssättet vid en 
anmälan att göra. Vi kommer att redogöra för de resultat vi fått från våra intervjuer som 
beskriver hur man i förskolan agerar i samband med att ett barn far illa. 

Enligt intervjuerna av barnskötarna kan vi utläsa att de har relativt dålig kännedom om hur de 
ska gå tillväga vid en anmälan. En barnskötare förklarar att de nog inte har rätt att göra en 
anmälan utan att endast rektor är tillåten att göra det.

”… jag tror det måste gå genom platschefen.”
(Barnskötare)

Den som tar anställning inom förskolan har ett eget ansvar att vara medveten om vilka lagar 
och riktlinjer som styr arbetet i förskolan (Bengtsson & Svensson, 2006). Om personalen inte 
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är medveten om dessa riktlinjer kan de, menar vi, få svårt att fullgöra sitt uppdrag som de 
tilldelats av samhället. 

Resultatet från våra intervjuer visar att både barnskötare och förskollärare är överens 
om att det krävs mer än en misstanke för att en anmälan ska till. Även rektorerna anser att en 
anmälan kräver att personalen har välgrundade misstankar. De menar att det inte räcker med 
ett tillfälle eller en misstanke. Antingen ringer man och rådfrågar socialtjänsten, observerar 
och diskuterar mer eller låter pedagogerna ta en diskussion med föräldrarna. Här får 
egenetiken från etiktrappan (figur 3) ta plats i personalens arbete. Egenetiken (Johannesson & 
Karlsson, 1997) är hur personalen väljer att bemöta individer i sitt arbete sammanvävt med 
förvaltnings- och professionsetiken. Personalen i våra intervjuer har valt att ge föräldrarna 
chans att förklara familjens situation innan anmälan görs samt diskutera ett barns skador, om 
sådana upptäckts. Dessutom skriver Ekelund och Dahlöf (2005) att om föräldrar inte kan eller 
vill förklara en skadas uppkomst kan det vara ett tecken på att barnet blir fysiskt misshandlad. 
Genom dessa samtal och diskussioner kan misstanken stärkas eller minskas beroende på 
föräldrarnas inställning till samtal samt deras agerande. 

Det enda fallet då en anmälan sker direkt är när det är en akut situation och det finns 
misstankar om incest eller sexuella övergrepp. Alla intervjupersoner var noga med att 
poängtera att i situationer då de misstänker att barnet blir sexuellt utnyttjad fanns inga 
tveksamheter, det skulle genast anmälas till socialtjänsten utan några förseningar. 
Anledningen tycktes vara att personalen och rektorerna såg sexuellt utnyttjande som ett så 
allvarligt brott mot barnet att det måste utredas genast. Genom att personalen i dessa 
situationer agerar snabbt för barnets bästa utan några undanflykter sänder signaler till barnet, 
enlig BO (2007), att personalen värnar om barnet och dess rättigheter. Vidare menar BO (a.a.) 
att förtroendet mellan barnet och personalen endast ökar då pedagogerna snabbt handlar med 
barnets bästa för ögonen. 

”… men man måste ju ändå vara säker på sina misstankar. Man måste ju dokumentera de tillfällena 
och det som man har uppmärksammat då. Man måste ju känna att man kan stå för den anmälan då. Det 

kan ju inte vara någon enstaka grej eller så.”
(Barnskötare)

Pedagogerna förklarar att det är viktigt att ha en fortsatt observation och dokumentation om 
det uppkommer något som inte är som det borde vara. En orsak till varför de menar att man 
inte bör anmäla på endast en misstanke är att barn säger och fantiserar mycket. Därför måste 
misstankarna finnas under en längre tid. I Socialtjänstlagen står att för att göra en anmälan 
behöver det inte vara klarlagt att barnet är i behov av samhällets skydd (Bengtsson & 
Svensson, 2006). Nordström och Thunved (2007) menar att efter en anmälan gjorts är det 
ansvarig nämnds, alltså socialtjänstens, sak att utreda om misstanken var befogad. Det är 
alltså inte pedagogernas ansvar att bedöma situationen innan en anmälan görs. Bengtsson och 
Svensson (2006) betonar ytterligare att även uppgifter som pedagogerna fått som är 
svårbedömda och obestyrkta skall anmälas till socialtjänsten. När en pedagog observerar 
något i sin verksamhet som kan innebära att ett barn är i behov av samhällets skydd ska 
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pedagogen fullgöra sin plikt och genast anmäla detta till socialtjänsten (Nordström & 
Thunved, 2007). Resultatet från våra intervjuer med rektorerna visar även att de anser att 
dokumentationen som görs innan en anmälan, är betydelsefull.

”Dokumentation förvaras separat, viktigt att dokumentera allt som förekommit 
och uttalats samt av vem.”

(Rektor)

Tillvägagångssättet när en pedagog observerar något misstänkt är att först vända sig till sina 
kollegor för att diskutera och komma överens innan de uppmärksammar rektor på situationen. 
De anser att rektor är ytterst ansvarig för verksamheten och därför är den som ska stå för 
anmälan. Rektorerna hävdar att det är deras ansvar att göra anmälan till socialtjänsten 
samtidigt som det är pedagogernas ansvar att reagera på barns olika tecken. Därefter gör 
ledning tillsammans med pedagoger en bedömning av läget och tar beslut om att anmäla eller 
avvakta. Vissa av våra pedagoger vi intervjuat påpekar att de ser rektor som deras handledare 
i en situation då de ställer sig frågande om att anmäla eller inte. 

”Personalen måste reagera när ett barn far illa, som rektor gör jag en bedömning tillsammans 
med personalen. Jag gör sedan en anmälan.”

(Rektor)

Vi tolkar intervjupersonernas svar som att de trots allt i avsaknaden av en handlingsplan har 
som rutin att alltid gå genom rektor när en anmälan behöver göras. Vi menar att detta kan ses 
som en form av oskriven handlingsplan och det i sig innebär enligt Frost och Sköld (1995) en 
trygghet för personalen i verksamheten. Genom att veta hur man ska agera i en situation blir 
man mer benägen att handla för barnets bästa.   

”Det är vår platschef som har yttersta ansvaret för verksamheten, 
så det är ju hon/han som gör anmälan då.”

(Förskollärare)

Pedagogerna nämner vidare att föräldrarna alltid inbjuds till samtal innan de gör en anmälan. 
De menar att eftersom föräldrarna är de som har yttersta ansvaret för barnet vill de låta dem få 
en chans att diskutera situationen samt berätta sin sida av läget. Dessa resultat kopplar vi till 
det som Lpfö98 (Skolverket, 1998) beskriver som ett av förskolans uppdrag, nämligen att 
verka som ett stöd för föräldrarna i deras fostransuppdrag. Vi kopplar även detta till den 
diskussion som Frost och Sköld (1995) för om vilka som har ansvar för barnets bästa. Störst 
ansvar har föräldrarna men när de inte kan fullgöra sitt uppdrag stöttar samhället dem genom 
exempelvis barnomsorg. Om föräldrarna trots stöd från samhället inte klarar av sitt uppdrag 
att se till att barnet lever i en god uppväxtmiljö måste samhället ta över ansvaret i form av 
socialtjänsten. Vi tolkar detta ytterligare som att personalen vill ge föräldrarna en chans till 
förklaring genom samtal samt att föräldrarna inte ska känna sig förbigångna av pedagogerna 
och ledning, precis som Frost och Sköld (1995) påpekar.  
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Vidare beskriver ledningen svårigheterna med att analysera och tolka de tecken som 
pedagogerna har uppmärksammat. De menar att det kan vara svårt att avgöra om tecken 
verkligen tyder på att barnet är utsatt för någon negativ behandling eller om det är barnets 
fantasier. En rektor förklarar att det inte är dennes uppgift att avgöra som så är fallet, utan att 
gå på sin känsla. 

”Jag måste vara ärlig och gå på min känsla, jag skall inte bedöma vad som är rätt eller fel…”
(Rektor)

Att gå efter sin känsla kan vi koppla till det som Koskinen (1993) diskuterar. Han menar att 
pedagogen måste avgöra om en handling är rätt eller fel genom att ställa sig olika etiska 
frågor som vilken avsikt har jag med min handling? Detta kopplar vi också till Lauvås och 
Handal (2001) som beskriver hur en idealbild av vårt handlingsmönster borde se ut. 
Författarna tar upp vikten av att i sitt dagliga arbete legitimera sina handlingar genom att 
reflektera och grunda sina handlingar på erfarenheter, kunskap och värderingar. Vi menar 
med detta att rektor som handlar efter sin känsla följer de värderingar, kunskaper och 
erfarenheter som denne fått genom flera års arbete samt utbildning.

”Det har varit ibland att barn har agerat på lite olika sätt eller så om man börjar funderar på skulle det 
kunna vara det här men oftast så har det ju bara klingat av igen 

och då har det vart barns naturliga beteende.”
(Rektor)

En rektor förklarar att det är av stor vikt att personalen har kunskap om barns naturliga 
utveckling eftersom det hjälper pedagogerna att skilja på tecken som har med barnets 
naturliga utveckling att göra och de tecken som betyder att barnet far illa. För att snabbt 
kunna avgöra om ett barn far illa samt kunna tolka tecken som finns på ett riktigt sätt krävs 
både god kunskap och erfarenhet på detta område (SOU, 2001:72). 

4.5 Hinder

I följande del kommer vi att presentera vårt resultat från intervjuerna gällande de hinder som 
personalen uppfattar i samband med misstanke om att ett barn far illa.

4.5.1 Personalens känslor vid en anmälan

I intervjuerna kan vi se att pedagogerna är överens om att det är känslorna kring föräldrarna 
som dominerar vid en eventuell anmälan. Pedagogerna menar att de jobbar för att bygga upp 
ett förtroende för familjen och att detta då försvinner när de kommer med sin anklagelse. Då 
får de föräldrarna emot sig och pedagogerna tror att det är svårt för föräldrarna att förstå att 
det är för barnets bästa de gör anmälan. 
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”Och gör man en anmälan så känner ju föräldrarna säkert att de tappar förtroende för en, för de tror att 
man vill dom illa eller att man vill deras barn illa.”

(Barnskötare)

Även ledningen nämnde att förhållningssättet till föräldrarna spelar in som ett hinder vid en 
eventuell anmälan. Detta stämmer överens med var Orlenius (2001) resonemang mynnar ut i. 
Många lärare värderar relationen till föräldrarna högre än att agera som en myndighet och 
följa de riktlinjer som finns. Läraren tror att de konsekvenser som en anmälan kan få är värre 
än att låta barnets situation förbli ouppmärksammad (a.a.). 

”Ja men vi går ju in i andra människors, familjers integritet och det är ju väldigt nära kränkningar, 
vilken rätt har vi att göra det, det är ju så man känner.”

(Rektor)

I intervjusvaren kan vi även avläsa att pedagogerna poängterar att de vill vara helt säkra och 
ha bevis innan de gör en anmälan. De vill vara väl förberedda för annars är de rädda att det 
blir fel och att det förstör oerhört mycket för den berörda familjen. 

”… man måste vara väldigt noga… man vågar ju inte anmäla annars och väcka någonting som kanske 
är helt tokigt, man kan ju förstöra en hel familj.”

(Barnskötare)

”… man är väl alltid rädd att beskylla någon att det är någonting som inte är någonting.”
(Förskollärare)

Enligt Bengtsson och Svensson (2006) ska man inte i förskolans verksamhet försöka 
klarlägga om barnet är i behov av stöd eller inte. Det räcker med en misstanke för att 
anmälningsplikten skall gälla. De (a.a.) förtydligar även att anmälningsplikten gäller även om 
uppgifterna är svårbedömda eller inte kan styrkas. Vi tolkar det som att personalens agerande 
hamnar i konflikt med Socialtjänstlagen som Johannesson och Karlsson (1997) beskriver som 
en ramlag. Det innebär att lagen i sig inte innehåller några specifika regler utan endast 
målformuleringar (a.a.). Vi tolkar det som att personalen själva avgör vad som är tillräcklig 
kännedom av barnets situation för att anmäla. Risken när det inte finns klara kriterier, menar 
vi, är att personalen gör mer efterforskningar om barnets situation än nödvändigt och då tar på 
sig ett omedvetet ansvar att utröna om barnet far illa. 

En rektor är väldigt ärlig i sin intervju och menar att det är pedagogerna och ledningens 
rädsla som hindrar att anmälan görs samt att det är deras egen konflikträdsla som försvårar då 
de fått en misstanke och egentligen ska anmäla. Frost och Sköld (1995) menar att pedagoger 
som arbetar i verksamheter där de möter barn och ungdomar kan avstå från att anmäla på 
grund av en rädsla att hamna i konflikt med föräldrarna.

 En annan rektor diskuterar att det är mycket tyckande och många åsikter som spelar in 
vid en anmälan. I arbetslaget ser man olika på personer och situationer. Detta anser rektorn är 
ett hinder då en anmälan ska göras. 
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”Oftast står det och väger, det är ju olika för personer också när ett barn far illa. Vad tycker jag 
och vad tycker du? … man ser inte folk på samma sätt.”

(Rektor)

Johannesson och Karlsson (1997) menar att ett hinder inför en kommande anmälan är att 
personalen kan ha väldigt olika och skilda uppfattningar av samma situation. Vi kan även 
koppla detta till det författarna (a.a.) skriver om det tolkningsproblem som uppstår då man 
som yrkesverksam måste ta ställning i olika etiska frågor. Det är exempelvis upp till 
pedagoger och ledning att avgöra eller tolka vilka tecken som är tillräckliga för att en anmälan 
är befogad eftersom Socialtjänstlagen är formulerad som en ramlag (a.a.). 

En rektor erkänner att det tyvärr inte diskuteras så mycket kring barn som far illa. 
Rektorn hävdar att en aktiv dialog säkert skulle kunna avdramatisera det. Samtidigt förklarar 
den samme att det självfallet är jobbigt när man har ett verkligt fall att ta itu med och att man 
inte sover gott natten innan en anmälan ska göras eller då man ska samtala med föräldrarna. 
Johannesson och Karlsson (1997) framhåller vikten av att föra en aktiv dialog kring etiska 
dilemman. Tjänstemannen kan genom denna dialog lära sig att avgöra vad som är rätt eller 
fel, gott eller ont (a.a.). 

4.5.2 Kommunikationssvårigheter

Av resultaten kan vi bland annat utläsa att både en barnskötare och en rektor nämner att 
svårigheterna att tolka barnets uttryck kan hindra personalen från att göra en anmälan. Detta 
exempel menar en rektor försvårar för dem att bli säkra på sin misstanke.

”… viss osäkerhet kan finnas när det ska tas på allvar, barns uttryck kanske ibland kan feltolkas…”
(Rektor)

Enligt SOU (2001:72) krävs att personal i förskolan har god kännedom om olika tecken som 
kan uppträda då barn far illa. Vinsterna med en sådan kunskap i verksamheten är att 
personalen snabbt kan identifiera ett barn som far illa. Vad SOU (a.a.) menar med detta är att 
om personalen har denna kunskap minimeras risken för att barn faller igenom samhällets 
skyddsnät. 

Endast en rektor tar upp kommunikationssvårigheter med familjen som ett hinder då 
man misstänker att ett barn far illa. 

”… man är absolut inte ute efter att skilja på familjen… utan ’vi litar på att det går bra men det verkar 
som att ni behöver hjälp’.”

(Rektor)

Vi tolkar det som att personalen måste vara tydlig mot familjen så att missförstånd inte 
uppstår. Orlenius (2001) påpekar att en pedagogs uppdrag i förhållande till barn som far illa är 
dubbelt. Å ena sidan ska pedagogen skydda barnet från risken att fara illa och andra sidan ska 



41

pedagogen bemöta föräldrarna på ett sådant sätt att de känner sig respekterade samt att deras 
integritet förblir intakt. Frost och Sköld (1995) hävdar att det är en fördel om man kan 
diskutera sina misstankar med föräldrarna innan man går vidare och gör en anmälan. 
Anledningen till det är för att föräldrarna på det viset känner sig mindre förbigångna samt att 
det minskar risken för att förhållandet mellan pedagog, barn samt föräldrar skadas (a.a.). 

En från varje kategori av intervjupersoner framhävde kommunikationen med 
socialtjänsten som ett övervägande hinder vid en eventuell anmälan. I och med en anmälan 
skulle samarbete krävas och det ställer sig dessa tre personer kritiska till. En barnskötare, som 
aldrig varit inblandad vid en anmälan, förutsätter att det finns ett samarbete mellan 
socialtjänsten och förskolan. Personen anser att det vore logiskt att förskola och socialtjänst 
samarbetar kring barnets bästa samt familjens situation. SOU (2001:72) framhäver vikten av 
samverkan mellan olika myndigheter som är inblandade då ett barn far illa. För att kunna 
undvika att barn inte blir uppmärksammade krävs en god samverkan mellan exempelvis 
förskola och socialtjänst. 

Ett hinder som kan uppstå i förskolans verksamhet, menar flera av intervjupersonerna är 
när personalen försöker gå in och reda ut situationen inom den egna verksamheten utan att 
vare sig rådfråga socialtjänsten eller anmäla sina misstankar till dem. Bengtsson och Svensson 
(2006) menar att det beror på en överdriven tilltro till sin egen förmåga och att man tror sig 
kunna lösa problemet inom verksamheten. 

En rektor menar att kommunikationen bara sker från ett håll. Socialtjänsten vill att 
förskolan ska ge information till dem utan några frågor men personalen i förskolan får ofta 
inte någon information tillbaka. En rektor menar vidare att återkopplingen från socialtjänsten 
efter en anmälan är lika med noll. Rektorn menar att de gör sitt jobb i förskolan men frågar 
sig vad som händer i hemmet. Personalen undrar hur familjen och framförallt barnet klarar sig 
under lov och semester då förskolans verksamhet är stängd. Frågor som ställs är bland annat 
om familjen får tillräckligt med stöd för att klara de tillfällena utan att barnet far illa. 
Personalen i förskolan vill också få kännedom om deras agerande, att anmäla, gjort någon 
skillnad för barnets situation. Om deras insatser inte förändrat något är det meningslöst. 
Känner personalen att deras anmälan inte varit till nytta kan det leda till att de i framtiden drar 
sig för att anmäla sin misstankar om att ett barn far illa. 

”Socialen är ganska knappa mot oss, oftast är det vi som vill ha mer information för att bäst 
bemöta barnet och familjen om de är kvar hos oss.”

(Rektor)

Socialstyrelsen (2003) framhåller vikten av att socialtjänsten informerar anmälaren om att 
anmälan mottagits och att den kommer att behandlas. Många gånger görs inte anmälan på 
grund av bristfällig återkoppling från socialtjänsten. BO (2007) menar att en återkoppling är 
ett minimikrav som personal i förskolan borde kunna ställa på socialtjänsten efter att de gjort 
en anmälan. En återkoppling kan bestå av exempelvis en bekräftelse på att anmälan mottagits 
och kommer att utredas (a.a.). 
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En av förskollärarna anser att socialtjänsten känns väldigt avlägset och att man inte vet 
vad de gör eftersom kunskapen hos personalen i förskolan inte är så omfattande om hur man 
arbetar inom socialtjänsten. 

”… de är ju långt där borta och vi vet inte vad de gör i vår okunskap.”
(Förskollärare)

SOU (2001:72) menar att det finns hinder som motverkar möjligheterna till samverkan mellan 
organisationer som är inblandade då ett barn far illa. Dessa hinder kan bestå av exempelvis 
skillnader i kunskaps- och utbildningsnivå. Faktorer som möjliggör ett framgångsrikt 
samarbete är bland annat att verksamheterna har tydliga mål för sitt arbete, gemensamma 
arbetsmetoder samt gemensamma etiska förhållningssätt där barnet sätts i centrum. Rapporten 
(SOU, 2001:72) menar vidare att för att ett gott samarbete ska kunna uppnås behöver 
verksamheterna en gemensam handlingsplan som tydliggör en struktur för hur samarbete ska 
se ut mellan verksamheterna.  

En förskollärare betonar betydelsen av att ha en fungerande samt aktuell handlingsplan. 
Förskolläraren menar att genom att ha en handlingsplan att rådfråga går det att utesluta ett 
felaktigt agerande, som till exempel när en befogad anmälan inte görs till socialtjänsten. 
Koskinen (1993) diskuterar vikten av att i sitt yrke ha en genomtänkt etik samt att ha ett 
moraliskt mod i situationer då man inte själv kan avgöra om en handling är god eller inte. 
Vidare förklarar han (a.a.) att det då handlar om att välja den handling som innebär minst 
negativa konsekvenser. Detta är vad vi tolkar som att personalen i förskolans verksamhet bör 
ha en väl utarbetad handlingsplan när man misstänker att ett barn far illa. Orlenius (2001) 
hänvisar till forskning av Colnerud som menar att flertalet pedagoger känner sig vilsna i 
vardagens arbete, speciellt då man ställs inför ett etiskt dilemma. Yrkesetiken fungerar som 
ett verktyg för pedagogerna för att få klarhet i etiska frågor i den konkreta vardagen (a.a.). 

4.5.3 Egna erfarenheter

En rektor reflekterar över ett fall där personalen gått tillsammans och gjort en anmälan om 
deras misstanke om att förhållandena i hemmet var till skada för barnet. Efter den anmälan 
fick personalen mottaga hot från föräldrar vilket har lett till att personalen idag drar sig för att 
anmäla samt tänker sig noga för innan anmälan genomförs. Rektorn påpekar dock att trots att 
personalen fått mottaga hot och trakasserier måste de vara lika uppmärksamma samt vara 
noga med att stötta barn då de upplever att oro finns. Enligt Frost och Sköld (1995) drar sig 
många pedagoger för att anmälan på grund av att de är rädda för konflikter som kan uppstå 
mellan dem och föräldrarna till barnet. I och med detta ifrågasätter även pedagogen sina 
misstankar samt om barnet faktiskt kommer bli hjälpt av en anmälan eller om det endast 
kommer leda till fler negativa konsekvenser. 

Ett annat fall som det berättas om är då personalen valde att göra en anmälan eftersom 
de var oroliga för att barnet for illa. Direkt efter att anmälan hade gjort begärde föräldrarna 
omplacering eftersom de menade att de misstrodde personalen. Omplaceringen beviljades och 
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barnen togs omedelbart ifrån förskolan. Orlenius (2001) finner att pedagoger många gånger 
lägger större vikt vid att ha en god kontakt med föräldrarna än vid att anmäla och därigenom 
agera som en myndighet. Enligt Colnerud, som nämns av Orlenius (a.a.) handlar detta om 
lärares etiska konflikt där läraren både ska skydda eleven men samtidigt respektera 
föräldrarnas integritet.  Många lärare ställer sig frågan: ’Hur mycket ska jag lägga mig i som 
lärare?’. Läraren måste, måste enligt Colnerud (a.a.) beräkna risken för att en anmälan ska få 
fler negativa än positiva följder och därefter välja det som leder till det minst onda, oavsett 
hur personalens förhållande med föräldrarna påverkas. Personalens uppgift är att skydda 
barnet.

En förskollärare reflekterar över en situation då pedagogerna fick gå in, och ta vad de 
ser som socialtjänstens roll, och lösa situationen eftersom de inte visste om socialtjänsten 
påbörjat någon utredning för att förändra situationen för barnet. Detta är en följd av den dåliga 
återkoppling som våra intervjupersoner utpekat som ett hinder. Vi tolkar detta som att det 
försvårar oerhört mycket för personalen i förskolan, då de gjort en anmälan men inte vet om 
den blir behandlad. Samtliga intervjupersoner vill ha någon form av återkoppling för att 
kunna gå vidare och koncentrera sig på att stötta barnet i förskolan medan socialtjänstens roll 
måste vara att stötta familjen i hemmet. Genom att socialtjänsten inte gjort någon 
återkoppling till anmälaren och därmed förskolan lever de i ovetskap. BO (2007) refererar till 
Kommittén mot barnmisshandel då de menar att socialtjänsten borde ha som rutin att ge 
anmälaren återkoppling om vad som ska ske härnäst. Dessutom skulle detta få en positiv 
effekt på anmälningsbenägenheten (a.a.). 

4.6 Möjligheter

I denna del kommer vårt resultat att behandla de möjligheter som personalen själva kan se i 
förhållande till socialtjänsten, arbetslaget samt berörd familj. 

4.6.1 Samverkan mellan personal och socialtjänst

Barnskötarna i vår studie ger intrycket av att de har dålig kännedom om hur man går tillväga 
för att göra en anmälan till socialtjänsten. Förskollärarna visade på större kunskap om 
tillvägagångssättet vid en anmälan. De påpekade också att det fanns möjlighet att ringa till 
socialtjänsten för rådgivning i situationer då man känner sig osäker om barnets situation. 
Olsson (2006) påpekar att all personal inom förskolan behöver kontinuerlig fortbildning inom 
de dokument som berör deras verksamhet. 

Rektorerna var väl medvetna om hur de skulle gå tillväga för att anmäla till 
socialtjänsten att ett barn far illa. De påpekade även att rådgivning från socialtjänsten per 
telefon finns tillgängligt vid osäkerhet.

”I vissa fall där vi känner tveksamhet kan vi vända oss till socialtjänstens rådgivningstelefon.”
(Rektor)
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Om personalen i förskolan ställer sig tveksamma till om de borde anmäla eller inte ska de 
kunna vända sig till socialtjänsten för rådgivning (Frost & Sköld, 1995). Rådgivning skall 
kunna göras helt anonymt och det finns därför ingen anledning att inte ta chansen att få 
rådgivning när man är tveksam kring om en anmälan är befogad eller inte. 

Förskollärarna samt rektorerna nämnde möten med socialtjänsten som en stor möjlighet 
för samverkan och samarbete. De nämnde diskussion och samtal kring fingerade eller fiktiva 
fall som ett arbetssätt för att lära sig om varandras verksamheter och organisationer. I 
förskolan vill personalen veta vad som händer efter en anmälan. Vad gör socialtjänsten då? 
Hur går de tillväga? 

”Lite kunskap där om hur de jobbar. Hur de gör och att man kan föra en dialog om frågor så länge man 
inte har några barn uppe”

(Förskollärare)

SOU (2001:72) beskriver att det enbart finns vinster med en väl fungerande samverkan 
mellan de olika inblandade parterna. Vinsterna kan exempelvis vara att upptäckten av barn 
som far illa kan göras tidigare samt att barnet får den hjälp det behöver i ett tidigare skede. 
Socialstyrelsen (2003) betonar att genom att flytta ut delar av socialtjänstens arbete till 
verksamheter där barn och ungdomar vistas luckrar man upp gamla system. En sådan 
förändring skulle innebära en stor förbättring av socialtjänstens arbete eftersom de då finns 
närmare de barn som far illa (a.a.). 

Flera förskollärare och rektor påpekar också att de alla behöver ytterligare kunskap i hur 
man ska gå tillväga vid väldigt komplicerade fall. 

”… skulle man stå inför ett incestfall tror jag inte ens att man skulle klara det för det berör en så 
mycket känslomässigt och det vet jag många som inte vågar vara ärliga då. Och ska vi kunna rädda de 

barnen måste vi vara jätte-, jätteförberedda.”
(Förskollärare)

Detta är något som vi refererar till Koskinens (1993) diskussion om för att pedagogerna ska 
kunna ta itu med situationer då pedagogen själv inte kan avgöra vad som är bäst för barnet. 
För att komma undan detta dilemma krävs att pedagogen har en väl utarbetad tankeväg, det vi 
kallar handlingsplan, att vända sig till för att få råd. Detta kan vi också koppla till Løvlies 
praxistriangel (figur 4) som nämns av Lauvås och Handal (2001). Vi tolkar det som att för att 
pedagogerna ska kunna välja rätt handling samt kunna legitimera sina handlingar, främst för 
sig själv, behöver personalen resurser på alla tre nivåer i Løvlies praxistriangel. Vi menar 
dessutom att personalen måste sträva efter att alltid handla efter reflektion. De måste 
tillsammans sträva efter att etiskt legitimera sina handlingar. Om personalen lyckas göra detta 
kommer de inte vara tveksamma till vad som är rätt eller fel att göra.

Vidare menar samtliga intervjupersoner att återkopplingen efter en anmälan från 
socialtjänsten måste förbättras. Scherp (2002) menar att den nya kunskapen lärs in genom att i 
handling utföra något och därefter få återkoppling på hur det går. På så vis sker en successiv 
utveckling av den nya förmågan. De menar att de vill veta om familjen får stöd i hemmet 
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samtidigt som personalen på förskolan endast ska och kan stötta barnet i verksamheten. En 
rektor menar att förskolan tillsammans med socialtjänsten borde samköra sina insatser för att 
barnets situation ska förbättras så långt det är möjligt.

”Vi måste naturligtvis samarbeta på alla sätt 
för att utredningen skall bli så bra som möjligt för barnet.”

(Rektor)

Socialstyrelsen (2003) menar att genom en god återkoppling från socialtjänsten till anmälaren 
ökar anmälningsbenägenheten till socialtjänsten. Om olika grupper av personal kan samverka 
minimerar man risken för att barn faller igenom samhällets skyddsnät (SOU, 2001:72). 
Rapporten (a.a.) understryker vidare att samverkan inte är till för att underlätta för personalen 
utan den finns till för att barnet ska få den bästa hjälpen så tidigt som möjligt. 

4.6.2 Förebyggande arbete med föräldrar

En barnskötare reflekterade över familjens sociala nätverk och stötting runt omkring eller 
framförallt bristen på ett socialt nätverk runt familjen. Barnskötaren menade vidare att när 
man inte har ett socialt nätverk runt familjen blir förskolans roll som stöttepelare mycket 
viktigt. 

”… Och det är väl där som vi kommer in och måste hjälpa dom som har extra behov där.”
(Barnskötare)

Vidare menar pedagogerna att kontinuerliga samtal med föräldrarna är viktigt. De menar att 
det finns många tillfällen som exempelvis föräldrarfika eller prat i hallen där man måste ta 
chansen och inleda en dialog kring föräldrarna och barnet. De menar vidare att stöttningen av 
föräldrarna är en viktig del av förskolans verksamhet. 

I Lpfö98 (Skolverket, 1998) står det att ett av arbetslagets uppgift i förskolan är att 
verka som ett stöd för föräldrarna i deras fostransuppdrag. Förskolan är en del av den 
barnomsorg som samhället erbjuder som stöd för föräldrarna i deras ansvarsuppdrag för 
barnet. Eftersom föräldrarna har det största ansvaret för barnet måste de föräldrar som inte 
kan fullgöra sitt uppdrag få stöttning av samhället (Frost & Sköld, 1995). 

En rektor reflekterar över att en tidig kontakt med föräldrarna när de misstänker att ett
barn far illa visar respekt för föräldrarna. Dessutom menar rektorn att detta kan öka 
föräldrarnas intresse samt villighet att acceptera eventuellt erbjudet stöd från såväl förskola 
som socialtjänst. Vi kopplar detta till den diskussion som Frost och Sköld (1995) för om 
vikten av att diskutera sina misstankar med föräldrarna innan man går vidare till socialtjänsten 
med en anmälan. Om man underlåter sig själv att inte samtala med föräldrarna finns det en 
risk att de känner sig förbigångna av förskolans personal och relationen mellan pedagogerna, 
föräldrarna samt barnet blir lidande eller i värsta fall förstörd (a.a.).
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4.7 Lärande genom samtal
I denna del ligger fokus på det lärande som personalen menar kan ske genom etiska dialoger 
och samtal.

Precis som vi skrivit tidigare under rubriken aktivt arbete, visar det sig att personalen anser att 
det inte finns tid att föra diskussioner kring ämnet barn som far illa. En förskollärare beskriver 
att de har så mycket annat att göra så att det inte finns tid till kontinuerliga samtal om etiska 
dilemman. En barnskötare nämner att de har pratat om ämnet men att det sker sällan.  

”Ingen konkret handlingsplan här om det, vi har ju pratat om det med våran rektor, 
fast det var rätt så länge sen.”

(Barnskötare)

Mollberger Hedqvist (2006) skriver att pedagogerna ansvarar för att utforma lokala mål och 
handlingsplaner för att kunna möta de krav som styrdokument och lagar ställer. Vi anser att 
tidsbrist inte är ett giltigt skäl att ange som orsak till att inte kunna hantera situationer då ett 
barn far illa eftersom personalen är ålagda att göra det. Mollberger Hedqvist (a.a.) menar att 
när personalen tar detta ansvar, att utforma lokala mål och handlingsplaner, kan detta leda till 
att personalens lärande och kunskap ökar. Scherp (2002) samtycker och menar att det krävs 
både praktik i form av den vardagliga verksamheten samt teori i form av förståelse av 
uppdraget, för att en gemensam vision för verksamheten ska kunna formuleras.

En rektor menar att det är tråkigt att detta ämne inte diskuteras tillräckligt. Rektorn tror 
även att personalen genom samtal kan överbrygga den rädsla som kan finnas då misstanke om 
att ett barn far illa finns.

”Vi pratar inte jättemycket om det tyvärr. Det är klart att man skulle
 kunna avdramatisera det rätt så mycket. Det tror jag nog.”

(Rektor)

Bjerlöv (1999) anser att i verksamheter där man antar att alla vet vad som gäller och där det 
endast finns en tyst överenskommelse finns risk att personalens handlingar blir godtyckliga. I 
sådana verksamheter menar Bjerlöv att inget lärande sker. Scherp (2002) menar att om en 
rektor som utgår från vardagsproblemen i verksamheten och kopplar dem till de uppdrag som 
finns är de mest framgångsrika ledarna. Vidare anser han att för att skapa en lärande 
organisation krävs att personalen verbaliserar och problematiserar sina lärdomar tillsammans.
Genom att sätta ord på sina erfarenheter kan kunskap växa, anser Mollberger Hedqvist 
(2006). Vidare menar Scherp (2002) att när personalen möts i dialogen delar de med sig av 
sina erfarenheter och den kollektiva kunskapen ökar. Den kunskap ger personalen ett 
gemensamt minne som hjälper dem att hantera framtida problemsituationer. Dessutom anser 
han att pedagogens lärande aldrig sker avskilt från omgivningen. Detta menar även Bjerlöv 
(1999) som förklarar att eventuella misslyckanden eller påståenden om personals otillräckliga
kompetens inte bara kan förklaras som den enskilda individens brister, utan lika mycket till
brister i arbetsorganisationen och till de skilda tolkningar som personalen gör. 



47

Vid genomgång av intervjuerna märker vi att personalen anser att det är väsentligt att de 
är överens då en anmälan behöver göras.   

”Men vi skulle prata om det i arbetslaget så vi var överens om det”
(Barnskötare)

Arbetslagens arbete bör grundas på samtal om de lärdomar som pedagogerna har både av 
erfarenheter och av förståelse av uppdraget, menar Scherp (2002). Han anser att i 
verksamheter där det finns ett uttalat och systematiserat lärande, vars utgångspunkt tas ur
vardagsverksamheten, främjas inte bara problemlösningsarbetet utan även lärarnas 
professionalitet. Detta tolkar vi som att de verksamheter som kontinuerligt har etiska 
diskussioner, har större möjlighet att lösa problem där de finns misstanke om att ett barn far 
illa på ett effektivare sätt. 

Scherp (2002) förklarar att den kunskap pedagogerna har om det problem som ska 
lösas, är direkt bunden till hur god kvalitén blir på lösningen. Han menar att kunskapsbaserad 
problemlösning kräver att pedagogerna har god förståelse av det upplevda problemet. Vi 
kopplar detta vidare till hur Mollberger Hedqvist (2006) skriver om att gemensam reflektion 
över handlingar kollegor emellan leder till ett vidgat synsätt. Pedagogerna får då tillfälle att 
utveckla sina tankar samt samtala kring eventuella möjliga lösningar på problemet. Även 
Bjerlöv (1999) diskuterar detta och beskriver då att kollektivt lärande innebär att 
medlemmarna lär av varandra. Hon poängterar att det är när gruppen tillsammans hanterar ett 
problem som ett kollektivt lärande kan uppkomma. Vi anser att det är av stor vikt att 
personalen samtalar kring sina olika synsätt för att nå ett gemensamt perspektiv och 
förhållningssätt som kan användas vid framtida situationer då misstanke finns att ett barn far 
illa. 

4.8 Sammanfattning av resultat och analys

För att avsluta och väva samman vårt resultat och analys kommer här en sammanfattning av 
vad vi kommit fram till.

Resultatet visar bland annat att kännedomen om de dokument som skall styra det uppdrag 
som personalen i förskolan har att följa är minst hos barnskötarna, större hos förskollärarna 
och störst hos rektorerna. Därtill påvisar vårt resultat att det aktiva arbetet kring 
anmälningsplikten och situationer då barn som far illa är näst intill obefintlig. Det finns inga 
tydliga, aktuella eller specifika handlingsplaner för personalen att tillgå. Någon kontinuerlig 
etisk dialog inom arbetslagen eller personalen går heller inte att upptäcka. I analysen kommer 
vi fram till att utan varken handlingsplan eller etisk dialog känner sig personalen i förskolan 
relativt vilsna i frågor som rör barn som far illa. På de förskolor vi besökt, ser vi att det finns 
ett samband mellan utbildning och kännedom.

Däremot beskriver intervjupersonerna att det finns en form av oskriven 
överenskommelse om att pedagogerna anser att deras ansvar är att upptäcka och 
vidarebefordra sina misstankar till ledningen för vidare agerande. All personal kommer fram 
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till att det är rektorerna som står som huvudansvariga för verksamheten och därmed bör stå 
som ansvarig för en anmälan till socialtjänsten. Ytterligare en anledning till att man vill att 
rektorn ska stå som anmälare, är på grund av att den relation som pedagogerna har till 
föräldrarna och familjen ska ta så lite skada som möjligt. 

Dessutom hänvisar fler av våra intervjupersoner till att personalens ansvar är att stötta 
föräldrarna i deras fostransuppdrag. De menar att det är föräldrarna som bär det största 
ansvaret för barnet och därmed är det viktigt att försöka bibehålla en god kontakt med dem, 
för att på bästa sätt kunna stötta barnet. I vår analys kommer vi fram till att man vill bevara 
relationen mellan pedagogerna och föräldrarna och därför ansvarar rektor för att göra 
anmälan. Personalen på de förskolor vi besökt har en god arbetsfördelning och det 
framkommer tydligt att de ser sitt ansvar som en del av en helhet. Föräldrarna och familjen 
står som ytterst ansvariga för sina barn, men barnomsorgen och vidare socialtjänsten skall gå 
in och stötta familjen då föräldrarna av någon andledning inte kan ta detta ansvar för barnets 
välbefinnande.

Vad våra intervjuer visar är att det är pedagogerna i verksamheten som tydligast kan 
reflektera över samt redogöra för olika fysiska och psykiska tecken som ett barn kan visa då 
det far illa. Många av pedagogerna påpekar även att det handlar om att uppmärksamma fler 
tecken under en längre tid, för att en misstanke om att barnet far illa ska väckas. Analysen 
visar att anledningen till varför det är pedagogerna som visar störst förståelse för vilka tecken 
som kan uppvisas då ett barn far illa är på grund av att de är mer aktiva i barngrupperna än 
ledningen och därmed är det de som behöver besitta denna kunskap.

Intervjuerna synliggör att pedagogerna inte känner till någon tydlig handlingsplan eller 
tillvägagångssätt, däremot är de alla överens om att de vid första misstanken vänder sig till 
sina kollegor i arbetslaget för att diskutera och få stöd innan de går till rektorn. De är även 
rörande överens om att det krävs mer än en misstanke för att en diskussion ska till. De menar 
att detta beror på att barn fantiserar mycket och att man därför inte alltid kan lita på vad barn 
säger eller gör. Analysen av detta menar vi att det är bra att personalen i förskolan trots 
avsaknad av handlingsplan samt etiska diskussioner ändå har en viss samstämmighet vid 
agerande då misstankar finns att ett barn far illa.

I intervjuerna framkommer att all personal menar att det finns flera orsaker som 
försvårar deras arbete. Det största hinder anser personalen är de känslor som kan uppkomma i
förhållande till föräldrarna. Pedagogerna menar att det förtroende som de arbetat på att bygga 
upp tillsammans med föräldrarna kan raseras om en anmälan görs. Genom analys har vi 
kommit fram till att genom dialog med föräldrarna i tidigt skede kan man minimera skadan på 
relationen mellan föräldrar och pedagoger. Ett annat hinder är att pedagogerna låter sin 
osäkerhet styra om en anmälan skall göras eller inte. Osäkerheten handlar om att pedagogerna 
är rädda att deras misstanke skall vara felaktig och därmed kan förstöra mer än den hjälper.

Intervjusvaren visar att personal i förskolan behöver kontinuerlig fortbildning vad gäller 
tecken på att ett barn kan fara illa samt etiska dialoger kring vad som är rätt respektive fel. 
Ytterligare ett hinder som vi kan utläsa är att pedagogerna ofta i välvilja försöker lösa 
situationen internt. Detta är ett dilemma som enligt våra analyser, pedagogerna inte ska ställas 
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inför. Det är inte pedagogernas uppgift eller ansvar att utröna om en misstanke är befogad 
eller inte, det ligger på socialtjänstens bord. 

En rektor tar upp att ett hinder kan vara att det är många personers tyckande och åsikter 
som ska samspela vid en anmälan. Personalen kan uppfatta ett tecken och en situation på olika 
sätt. Vår analys visar att genom aktiva dialoger mellan förskolans personal och socialtjänsten 
kan ett gemensamt förhållningssätt mot barn som far illa och deras situation utvecklas. 

Vidare visar intervjuerna att kommunikationssvårigheter med alla parter som är 
inblandade vid en anmälan till socialtjänsten är ett stort hinder för personalen i förskolan. De 
nämner även kommunikationssvårigheter med föräldrarna som ett hinder vid en anmälan. Av 
vårt resultat har vi fått fram att om personalen i förskolan tillsammans med socialtjänsten
kunde samtala och diskutera i större utsträckning skulle många av de hinder som nämns 
kunna överbryggas. Samtidigt kommer vi fram till att kontinuerliga samtal med föräldrarna 
gör att de kan mottaga stödet från samhället på ett bättre sätt samt att relationen med
pedagogerna i förskolan kan bestå. 

Intervjupersonerna menar att det är påfrestande att tillsammans med föräldrarna 
diskutera sina misstankar. Personalen menar att ämnet blir mer påtagligt och riktigt när man 
sitter tillsammans och diskuterar ämnet med den man faktiskt anklagar. Analysen visar att 
genom att tidigt uppmärksamma föräldrarna på sina misstankar kan personalen skona 
relationen mellan dem själva och föräldrarna. 

Alla de intervjuade utpekade den dåliga återkopplingen från socialtjänsten som 
hindrande i deras arbete med stöttning av barnet och dess familj. Vår analys visar att om 
socialtjänsten har som rutin att alltid återkoppla efter att de mottagit en anmälan ökar 
benägenheten att anmäla. Återkopplingen kan innehålla exempelvis bekräftelse på att 
socialtjänsten mottagit anmälan samt att barnets situation kommer att utredas. 

Vad vi kommer fram till i vår analys är att det finns många faktorer som hindrar 
personalen i förskolan att följa de riktlinjer som de är ålagda att göra. Vi menar dock att dessa 
hinder kan överbryggas med högre kompetens, en aktiv dialog, ett större förebyggande arbete 
samt med mer samarbete mellan olika parter som är inblandade. 

Vidare menar vi att problemet kring de situationer då barn far illa inte ligger i 
tolkningen av riktlinjer och lagar som finns att följa, utan snarare beror på ämnets höga 
sensitivitet. Vi har konstaterat att ur en etisk synvinkel ställs personalen i förskolan inför fler 
svåra etiska ställningstaganden. Dessa kan vara lätta att diskutera i teorin men i praktiken är 
det svårt att legitimera sina handlingar inför sig själv och andra inblandade parter. 

Vi kommer även fram till att personalen känner att ämnet inte diskuteras tillräckligt, 
men att detta beror på tidsbrist. Men detta är trots allt en del av pedagogernas uppdrag som 
måste följas. En rektor förklarar att mycket av osäkerheten kring ämnet skulle kunna 
avdramatiseras. Vi anser att detta hinder kan bemästras genom att personalen delar med sig av 
sina erfarenheter i dialog med kollegor, så att kunskapen kan öka och för att kunna hantera 
framtida problemsituationer. Vi drar även slutsatser om att eventuella brister vid hantering av 
problem inte enbart kan härledas till individer utan även till arbetsorganisationen. Slutligen 
visar våra intervjuer att personalen vill vara överens om sina misstankar. Vår analys pekar på 
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att det är viktigt med en gemensam reflektion och synsätt för att kunna vidga personalens 
perspektiv och därmed deras lärande.   
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I slutdiskussionen kommer vi att föra ett avslutande resonemang, där vi kommer att återknyta 
till vår problemformulering och diskutera våra slutsatser. Vi för även ett resonemang kring 
vad som gick bra respektive mindre bra i vår egen studie och hur vi skulle kunna gjort det 
annorlunda. Vi ger också förslag på hur detta arbete skulle kunna utvecklas och vad framtida 
studier skulle kunna handla om.

Vårt syfte med arbetet har bland annat varit att undersöka hur väl förankrade riktlinjerna för 
pedagogers arbete i förskolan är i de tre förskolor vi besökt. Enligt våra analyser är
kännedomen om riktlinjer i verksamheten relativt låg bland pedagogerna. Kunskapen om 
dessa finns framförallt hos rektorerna. Vår slutsats vad gäller detta är att följderna av den låga 
kännedomen riskerar att bli att vissa barn som far illa inte uppmärksammas av personalen och 
därmed inte får den stöttning de behöver. Vi har även dragit slutsatsen att rektorerna har den 
största kännedomen om lagar och riktlinjer eftersom de har det övergripande ansvaret för att 
kontakta socialtjänsten. Vi menar dock att all personal i förskolan bör ha en god kännedom 
om de lagar och riktlinjer som styr arbetet med barn som far illa. Samtidigt ansvarar 
pedagogerna för att uppmärksamma de tecken som de kan se hos barn som far illa. Våra 
resultat visar att personalen har kännedom om vissa tecken som kan uppstå, däremot anser vi 
att personal i förskolan borde erbjudas fortbildning inom detta område för att alltid snabbt 
kunna avgöra vad som är tecken på att ett barn far illa. 

Genom denna studie vill vi få kunskap om personalens tillvägagångssätt då de 
misstänker att ett barn far illa. Efter att pedagogerna upptäckt tecken hos barn, under en längre 
tid som tyder på att barnet far illa, för de diskussioner i arbetslaget. Därefter vidarebefordrar
pedagogerna sina misstankar till rektor för ytterligare diskussion kring barnets situation för att 
kunna besluta om de ska lämna anmälan till socialtjänsten eller inte. Rektor är den som 
ansvarar för att anmälan till socialtjänsten görs och känner rektor och personal en osäkerhet 
kring om de ska anmäla eller inte utnyttjas socialtjänstens rådgivningstelefon. Slutsatsen vi 
drar är att eftersom personalen väntar med att göra anmälan till de sett tecken under en längre 
tid finns risken att socialtjänsten kopplas in i ett för sent skede. Samtidigt är det enligt lagarna 
den som bär på misstanken som ska göra anmälan men de förskolor vi valt att besöka föredrar 
att rektorn står för anmälan. Enligt vår analys kan vinsterna av detta tillvägagångssätt vara att 
relationen mellan pedagoger och föräldrar förblir någorlunda intakt. Det vi menar när man 
anmäler på detta viset är att personalen måste vara väldigt noggrann i sin beskrivning av sina 
misstankar så att alla former av missförstånd och misstolkning utesluts. 

Ett annat syfte med vår studie har varit att synliggöra de hinder som personalen själva 
upplever i samband med anmälningsplikten. Våra analyser visar på att ingen av förskolorna 
arbetar aktivt med diskussioner eller dialoger i sin verksamhet kring ämnet barn som far illa. 
Några av de hinder som framkommit är att känslan gentemot föräldrarna vid en anmälan, 
konflikten med sig själv, avsaknad av etiska diskussioner som förhindrar ett utarbetande av en 
gemensam syn på barn som far illa samt dåligt samarbete med socialtjänsten där personalen i 
förskolan saknar en god återkoppling efter anmälan. Samtidigt som vi känner att det är viktigt 
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att ta upp de hinder som personalen upplever vill vi belysa de möjligheter som finns i 
samverkan med socialtjänsten samt det förebyggande arbete som kan göras i förskolans 
verksamhet. 

Trots att pedagogerna och rektorerna ser många hinder för samverkan mellan deras 
verksamhet och socialtjänsten uppmärksammar de oss på många möjligheter som faktiskt 
finns till samverkan. Möjligheterna som lyfts fram av våra intervjupersoner är framförallt ett 
djupare samarbete med socialtjänsten, en god återkoppling från socialtjänstens sida samt 
förebyggande arbete med föräldrarna. Vår slutsats av detta är att personalen gärna har ett
fördjupat samarbete med socialtjänsten som kan innebära att man träffas och för en dialog 
kring verksamheternas olika arbetssätt och uppdrag. Förskolans personal önskar också en 
bättre återkoppling från socialtjänsten eftersom de skulle vilja veta hur deras anmälan 
behandlas av socialtjänsten. Vi drar slutsatsen att om socialtjänsten alltid återkopplar till 
anmälaren skulle benägenheten att anmäla öka hos personalen i förskolan. Detta kommer i sin 
tur leda till att rätt resurser sätts in tidigt och minimerar risken för att barnet får men för livet. 
Personalen påpekar också att de skulle vilja arbeta mer med förebyggande samtal med 
föräldrarna där man tidigt går in och diskuterar sina tankar med föräldrarna samtidigt som 
man stöttar dem i sitt fostransuppdrag. Vår slutsats av detta blir att om förskolan kan gå in och 
stötta föräldrarna i ett tidigt skede skulle personalen kunna motverka att familjen hamnar i en 
situation där barnet far illa. Men för att personalen ska kunna genomföra sådana samtal, anser 
vi, att det krävs en välutbildad personal med kunskap om hur sådan stöttning ska se ut. 

Genom samtal och dialog förstår vi det som att personalen utvecklar en kollektiv 
kunskap. Samtalen kan exempelvis baseras på fiktiva fall där personalen får delge sina 
arbetskamrater sina erfarenheter samt sin uppfattning. Vi tolkar det som att personalen genom 
liknande samtal samt reflektion får möjlighet att bygga upp ett gemensamt synsätt på barn 
som far illa och därmed får varje pedagog ett vidgat perspektiv.  

Sammanfattningsvis kan vi genom vår analys dra slutsatsen att sambandet mellan 
upptäckten och anmälan av barn som far illa i förskolan är att kunskapen om tecken är 
avgörande för hur tidigt man upptäcker barn som far illa. Dessutom är kännedomen om vilka 
lagar och riktlinjer man har att följa viktig för hur personalen väljer att gå tillväga. Därtill 
kommer socialtjänstens benägenhet att samverka med förskolans personal samt att ge dem 
återkoppling utifrån den anmälan som gjorts. Avslutningsvis menar vi att de hinder som idag 
finns mot samverkan mellan förskolan och socialtjänsten skulle kunna överbryggas med hjälp 
av omstrukturering inom socialtjänstens organisation samt satsningar på fortbildning inom 
förskolans verksamheter. 

5.1 Metodkritik

Genom att vi besökte tre förskolor och intervjuade personer till vår studie ville vi att det 
skulle leda till ökat aktivt arbete i verksamheterna samt att personalen skulle få en ökad 
medvetenhet kring problematiken i situationer då ett barn far illa.  Vi märkte under våra 
intervjuer en positiv effekt av vårt arbete då all personal i de förskolor vi intervjuat fick upp 
ögonen för hur viktigt det är med ett aktivt arbete kring barn som far illa och allt vad det 
innebär. Vi menar att detta kan göra att personalen i dessa förskolor börjar sitt arbete med att 
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utveckla tydliga handlingsplaner samt att de kontaktar socialtjänsten för att kunna utveckla ett 
samarbete med dem som arbetar där. Om så är fallet menar vi att de barn som i framtiden 
kommer vara i behov av socialtjänstens stöd kan bli upptäckta tidigare samt få den hjälp och 
den stöttning som barnet är i behov av. 

Vi känner att det resultat vi kommit fram till stämmer bra överens med vårt syfte och 
vår problemformulering. Däremot har vi under arbetets gång märkt att vi hade kunnat göra ett 
vidare urval ifråga om intervjupersonernas kön eller skillnad i deras yrkesverksamma tid. Vi 
valde dock att inte göra det eftersom vi ansåg att undersökningen skulle ha blivit alltför 
omfattande.

En faktor som troligtvis haft stor inverkan på vårt resultat, enligt vår mening, är att vi 
intervjuat personer som är starka i sin yrkesroll samt att de inte har några problem med att 
hävda sin position i arbetslaget. Intervjupersonerna menar att det inte finns några problem att 
diskutera ämnet inom arbetslaget samt att de har ett relativt gemensamt förhållningssätt. 
Däremot kunde vårt resultat ha blivit annorlunda om vi intervjuat personer som inte tycker att 
arbetslaget är öppet för olika åsikter eller personer som inte är lika trygga i sin yrkesroll. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning

I första genomgången av våra intervjuer upptäckte vi en gemensam nämnare då våra 
intervjupersoner nämnde sociala upptagningsområden som en avgörande faktor till hur många 
anmälningar som förskolan tvingas göra. Detta var något som vi inte förväntade oss som 
resultat av vår studie, däremot anser vi att det skulle vara en intressant ingångsvinkel till 
vidare forskning på området.  

En annan intressant infallsvinkel kunde ha varit konflikten mellan kulturella skillnader 
och svensk lagstiftning. Personerna vi intervjuat menar att de kan hamna i konflikt med 
familjer som bär med sig ett kulturellt arv som skiljer sig från svenska värderingar. Det skulle 
då vara intressant att intervjua personal på förskolor inom olika upptagningsområden. Det 
skulle också vara intressant att göra en sådan studie med medverkande föräldrar med olika 
kulturella bakgrunder för att de skulle kunna föra en diskussion kring den svenska 
lagstiftningen utifrån sina värderingar. 

Den studie vi gjort har tagit sin utgångspunkt i förskolans verksamhet. En annan 
intressant studie att göra vore att ta utgångspunkten i socialtjänstens verksamhet och kunna 
synliggöra deras arbete efter att de mottagit en anmälan samt lyfta fram deras tankar kring 
samverkan med förskolan.  Under våren 2007 har diskussioner kring socialtjänstens arbete 
och utredningar varit uppe mycket i media. Vi ställer oss frågan hur medias framställning av 
socialtjänsten påverkar alla människors, exempelvis föräldrars, yrkesverksamma som möter
barn och ungdomar samt andra individer i samhället, inställning till socialtjänsten och deras 
arbete.
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5.3 Avslutande tanke
En avslutande tanke vi vill skicka med läsaren är för vilket barn är ursäkten, ’vi visste inte vad 
vi skulle göra’, tillräcklig. Att säga så till ett barn som far illa är, enligt oss, detsamma som att 
säga ’du är inte värd att försvara eller kämpa för’. Det mest grundläggande ansvaret som 
vuxna bär på, anser vi precis som BO (2007), är att skydda dem ifrån alla former av 
övergrepp och misshandel. Barn som far illa, riskerar att få sin barndom förstörd. Vår uppgift 
är att upptäcka dessa barn och minimera deras lidande, för att de ska kunna växa upp med så 
få ärr som möjligt. Har inte alla barn rätt till en bra barndom?
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BILAGA
Intervjuguide
Vi har tänkt intervjua barnskötare, förskollärare och rektorer för att få tre olika personers 
perspektiv på hur man i förskolan ska agera och hur de upplever situationer där de misstänker 
att något barn far illa. Våra frågor utgår ifrån de frågeställningar vi tidigare har formulerat.

- Vilka lagar och riktlinjer du har att följa när du misstänker att ett barn far illa?
- Hur konkret och tydlig anser du att lagen om anmälningsplikt är?
- Hur går ni tillväga vid en eventuell anmälan?
- Har ni någon handlingsplan som ska användas vid situationer där ett barn far illa? Beskriv 

hur den ser ut. Vilka är delaktiga i utformandet? Hur aktivt arbetar ni med dokumenten?
- Hur ser ansvarfördelningen ut vid en anmälan? När anser du att ditt ansvar börjar 

respektive slutar?
- Hur fungerar kommunikationen mellan personal och inblandade myndigheter vid en ev. 

anmälan? På vilket sätt kan ni samarbeta? 
- Vad tycker du är ett tecken på att ett barn far illa? Psykiska eller fysiska tecken? När 

tycker du att det är rimligt att göra en anmälan till socialtjänsten?
- Har du någon gång hamnat i en situation där en anmälan har krävts?
- Vad hände?
- Hur agerade du/ni då?
- Hur kände du då?
- Fick du någon uppföljning?
- Känner du att det finns skäl som försvårar för dig och dina kollegor att göra en anmälan? 

Skulle du kunna ge några exempel? 
- Tror du att våld mot barn har ökat (psykiskt eller fysiskt), har ni själva märkt av en ökning 

i er verksamhet?
- Tycker ni i personalen att det är svårt att diskutera frågor kring barn som far illa och den 

anmälningsplikt som vi har? Är det ett känsligt samtalsämne? Varför tror du att det är så?


