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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate how Swedish elementary school teachers proceed 

in cases of suspected child abuse, what knowledge teachers have in order to identify 

signs of child abuse and to make a report to social services, and also the obstacles 

teachers face during a report to social services. We used qualitative interviews with five 

practicing teachers; three was conducted at the teachers´ workplaces and the other two 

with the help of telephones. We used the role theory to analyze our results. We have 

concluded that teachers request more knowledge of signs of maltreatment and that they 

find their skills in discovering child abuse lacking. As obstacles to reporting, teachers 

identify their doubts and worries together with the difficulties that the often concealed 

child abuse brings. There are divided opinions about the criteria for reporting. Some 

teachers have to have concrete proof of child abuse while others only need their 

suspicions. All teachers agree that the child comes first and that possible negative impact 

reflected on them mustn´t stand in the way for a report. At the teachers´ workplaces it is 

the principal who files the rapport to social services and because of this, none of the 

teachers see a current need for more education in this. Their focus is the discovery and to 

present their experiences and thoughts to the student health team and the principal.  

Key words: child abuse, maltreatment, discovery, reporting, obstacles, elementary 

school. 
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1 INTRODUKTION 
Vårt examensarbete handlar om hur lärare för grundskolans tidigare år hanterar de 

situationer som uppkommer vid misstanke om- och anmälan av barnmisshandel. 

Under vår utbildning har vi hört att det är få lärare som anmäler vid misstankar om 

barnmisshandel och vi vill därför undersöka närmare vilken kunskap lärare har inom 

området och vilka hinder de upplever i samband med att anmäla misstänkta fall. 

Tidigare forskningsstudier (bl.a. Schols m.fl. (2013), How do public child healthcare 

professionals and primary school teachers identify and handle child abuse cases? 

och Maureen, (2004), Teachers' attitudes toward and knowledge of child 

maltreatment.) visar en stor brist hos lärare, beträffande kunskaper i att upptäcka, 

rapportera och engagera sig i misstänkta barnmisshandelsfall. Forskningsstudier 

inom området har framförallt bedrivits utomlands, därför kommer vi att undersöka 

ämnet utifrån ett Sverigeperspektiv, där vi intervjuar svenska grundskolelärare. Med 

ett Sverigeperspektiv menar vi att belysa hur situationen ser ut i Sverige både med 

avseende på svenska lagar och hur svenska lärare ser på problematiken.    

I Sverige är grundskolelärare skyldiga att anmäla fall där misstanke om 

barnmisshandel finns. Detta är en absolut och ovillkorlig skyldighet. 

(Socialstyrelsen, 2004). År 2012 anmäldes 8810 misshandelsbrott mot barn i åldern 

7-14 år i Sverige (Brottsförebyggande rådet, (BRÅ), 2013). Misshandeln får nästan 

alltid följder, ibland för livet. Det blir ofta svåra känslomässiga och psykiska skador, 

oavsett typ av misshandel. Misshandeln rubbar barnets känslomässiga och 

intellektuella utveckling, stör självkänslan, den sociala kompetensens utveckling 

samt försämrar barnets förutsättningar för intima, känslomässiga relationer.  (Rädda 

barnen, i.d.). Enligt socialstyrelsen (2012) visar en svensk forskningsöversikt av 

utsatta pojkar och flickor att vart tionde barn i Sverige beräknas vara i riskzonen med 

fara för sin fortsatta utveckling.  

I FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 19 & 26 står det att: 

”Varje barn har rätt till social trygghet och rätt till att skyddas mot fysiskt eller 

psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som 

har hand om barnet”   

Med hänvisning till det höga antalet barnmisshandelsbrott, tidigare forskningsstudier, 

lärares anmälningsskyldighet, barnkonventionen och barnmisshandelns allvarliga 

följder vill vi synliggöra processen kring upptäckt och anmälan av barnmisshandel. 

Med arbetet vill vi även vidga vår kunskap inom området eftersom vi som blivande 

lärare troligtvis kommer möta barn som utsätts för misshandel med tanke på det höga 

barnmisshandelsantalet. Lärare kommer dagligen i kontakt med sina elever och har 

därigenom bästa möjliga förutsättningar för att upptäcka och anmäla barnmisshandel 

(Schols, de Ruiter & Ory, 2013). Våra förhoppningar är att detta arbete ska bidra 

med kunskaper som senare kommer att vara till hjälp när vi kommer i kontakt med 

barnmisshandel.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kenny%2C%20Maureen%20C.%22%7C%7Csl~~rl','');
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2 BAKGRUND 
Enligt Sinanan (2011) och Hillman & Siracusa (1995) står lärare och skolpsykologer 

i första ledet av elevers försvar mot bristande omvårdnad i hemmet, detta då de 

spenderar mycket tid med eleverna och oftast står dem närmst efter familjen. Lärare 

har ett mycket stort ansvar när det gäller att upptäcka och anmäla barnmisshandel. 

Då lärare genom det dagliga arbetet under lång tid bygger upp en ofta nära relation 

med elever befinner de sig också i en unik position att upptäcka hemförhållanden där 

allt inte står rätt till. Inte bara har läraren tillfälle att vidta åtgärder utan också det 

rättsliga ansvaret att göra detta. Undersökningar visar dock att lärares anmälningar 

där misstankar om barnmisshandel finns är mycket få till antalet. (a.a). Hillman & 

Siracusa (1995) menar att lärare saknar tillräcklig förståelse och kunskap om det 

lagliga ansvaret, för vad som kännetecknar dessa elever samt hur de ska arbeta med 

dem.  

Att en lärare inte anmäler ett misstänkt fall kan enligt Norton (2002) vara en följd av 

missuppfattningar av plikten att rapportera barnmisshandel, en rädsla för att göra en 

felaktig anmälan, en rädsla för rättsliga straffåtgärder, en övertygelse om att absolut 

säkra bevis behövs, en känsla av att anmälan är ett svek mot relationen med en 

vårdnadshavare eller att skolan har en ”tyst kultur” som avskräcker läraren att göra 

en anmälan. (a.a) 

Skolklimatet kan vara ett stort stöd för all skolpersonal. Skolan bör sträva efter ett 

öppet klimat med hög kvalité på ledarskap, där eleverna får möjlighet att utvecklas 

och lärare får känna stöd, särskilt i deras uppdrag att genomföra anmälan. 

Oengagerade och slutna miljöer med brist på stöd från skolledningen är ett klimat 

som hindrar lärare från att anmäla och känna sig bekväma med att rapportera 

misstänkt barnmisshandel. (Norton, 2002). 

Smith & Lambie (2005) rekommenderar att lärare utbildas om tecken och signaler på 

barnmisshandel och tillsammans med övrig personal se till att det finns tjänster på 

skolan som erbjuder stöd för elever som är utsatta eller har utsatts för misshandel. 

Lärarna bör jobba för att en handlingsplan ska finnas på skolan. Den bör innehålla 

skriftliga riktlinjer om hur en anmälan ska göras och hur en rapport ska se ut. Alla 

skolor bör ha en plan för hur man ska hjälpa elever som utsatts för misshandel. Det 

är vanligt att lärare inte fått någon information i sin utbildning som berör upptäckt, 

rapportering eller förebyggande arbete av barnmisshandel. Det är alltså sällan 

barnmisshandel behandlas i lärarutbildningar trots att lärare ständigt möter elever 

som är offer för barnmisshandel. Lärare måste öka sin kunskap om ämnet för att på 

bästa sätt kunna nå fram till och hjälpa dessa elever. Specifikt innebär det att lärare 

måste utbildas mer i misshandelns tecken och symtom samt lämpliga etiska och 

juridiska riktlinjer för rapportering av misstänkta fall. (a.a) 

2.1 Definitioner 

För att undvika misstolkningar gör vi här en förtydligande definitionslista av en del 

av de begrepp vi använder i arbetet. 

 Med barn/elever avser vi individer mellan åldrarna 7-12 år, (om inget annat 

anges). 

 Med ungdomar avser vi individer mellan åldrarna 13-18 år, (om inget annat 

anges). 
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 Med lärare avser vi lärare för grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. 

 Begreppet ”barnmisshandel” varierar vi med begreppen ”barn som far illa” 

och ”misshandel av barn” och ”misshandel” 

2.2 Riktlinjer och centrala begrepp 

Bengtsson & Svensson (2011) skriver att den av regeringen tillsatte Kommittén mot 

barnmisshandel föreslagit en definition av begreppet barnmisshandel enligt 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.”  

(Bengtsson & Svensson, 2009, s.91) 

I lagboken hittas anmälningsplikten i ”Anmälan om missförhållanden” 14 kap. 1-2 § 

SoL. Plikten är för samtlig skolpersonal ovillkorlig och lyder: 

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamheter berör barn och ungdom samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 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. 

Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 

anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt 

bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens 

område. För familjerådgivning gäller istället vad som sägs i tredje stycket.  

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas 

sexuellt eller misshandlas i hemmet.  

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket 

är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse 

för utredning av ett barns behov av skydd.”  

(SoL 14 kap. 1 §) (Bengtsson & Svensson, 2011, s.97) 

2.2.1 Hur görs en anmälan och till vem? 
Grundskolelärare arbetar i en verksamhet där de dagligen omges av barn och unga 

och ska genast anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. 

(Socialstyrelsen, 2004) I Sverige rekommenderas man anmäla fall av barnmisshandel 

till socialtjänst eller polis. Den anmälningsskyldige är skyldig att lämna alla 

uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov 

av stöd och skydd. Det är socialtjänsten uppgift i varje kommun att barnet får skydd 

och stöd. För att socialtjänsten ska kunna undersöka vilken typ av hjälp barnet med 

familj behöver, krävs allmänhetens hjälp, inte minst lärarens. (a.a) 

Det finns inga formella krav på en anmälan, den kan göras anonymt eller öppet såväl 

muntligt som skriftligt. Rekommendationen är dock att anmälningen sker skriftligt. 

Då det är nödvändigt att göra en anmälan via telefon på grund av en akut situation 

bör anmälan senare kompletteras med en skriftlig version. Det finns ingen centralt 

framtagen blankett för anmälan till socialnämnden.  
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Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Vet man inte i vilken 

kommun barnet bor kan socialtjänsten i den kommun som barnet vistas i vara till 

hjälp. (Socialstyrelsen, 2004) 

2.2.2 Att bemöta den utsatta eleven och föräldrarna 
Vid arbete med en elev där barnmisshandel misstänks är det viktigt att läraren har en 

bra och tydlig kommunikationsförmåga. En elev som erkänner misshandel kan känna 

rädsla, skam, ilska och maktlöshet. Då är det viktigt att läraren visar att hon bryr sig 

om eleven. Man bör gå försiktigt tillväga genom att lyssna noga på eleven samt visa 

att man tror på vad eleven berättar. Det är lätt att känna av ilska, avsky, sorg, eller 

misstro men det är viktigt att inte visa sina känslor för eleven och att förklara för 

eleven att misshandeln inte är elevens fel. Det är viktigt att vara tydlig och låta 

eleven veta att en anmälan kommer att göras för att hjälpa till att stoppa den 

pågående misshandeln. Även elevens familj bör få vetskap om att en anmälan 

kommer göras för att stoppa barnets situation så att hen slutar fara illa. Det är inte till 

hjälp för eleven om läraren ger löften som inte kan hållas (t.ex. att lova att inte 

berätta för någon), att driva eleven att ge information om misshandeln (lärarens roll 

är att lyssna på vad eleven vill delge), eller diskutera vad eleven säger till andra som 

inte är direkt involverade i att hjälpa eleven. Läraren bör erbjuda en säker plats att 

prata där eleven känner sig trygg, lyssna mer än att prata och rådgöra med en 

skolpsykolog eller kurator för att känna sig mer säker i anmälningen. (Crosson-

tower, 2002) 

Barnet kan erbjudas krissamtal av socialtjänsten och kan under en längre tid komma 

att behöva en professionell samtalskontakt. (Socialstyrelsen, 2005) 

2.2.3 Fysisk misshandel 
Fysisk misshandel innebär att någon medvetet tillfogar en annan individ kroppskada. 

Det kan betyda allt från mindre blåmärken till allvarliga frakturer eller dödsfall 

genom att till exempel slå, sparka, bita, skaka, kväva eller bränna ”offret”. För att 

upptäcka och förebygga barnmisshandel måste lärarna vara särskilt uppmärksamma 

på fysiska symtom som oförklarliga blåmärken eller brännskador, mänskliga 

bitmärken, kala fläckar på huvudet, och oförklarliga benbrott, skrapsår eller andra 

skador. Läraren bör också vara uppmärksam på särskilda beteendesymtom som kan 

uppkomma vid fysisk misshandel. Det kan handla om nervositet, hyperaktivitet, 

störande och destruktivt beteende, rädsla för föräldrar eller vårdnadshavare, uttryck 

av få eller inga känslor när andra såras och ovanlig blyghet eller passivitet. (Crosson-

tower, 2002)  

2.2.4 Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp kan definieras som sexuellt engagemang som ålagts ett barn eller 

en ungdom av en vuxen med större makt. Det kan innebära att barnets 

vårdnadshavare eller annan vuxen i barnets närhet smeker barnets könsorgan, 

våldtar, blottar sig eller utnyttjar barnet genom prostitution eller produktion av 

pornografiskt material. Fysiska symtom som kan tyda på att barnet utnyttjas sexuellt 

är sömnstörningar eller mardrömmar, svårigheter att gå eller sitta, smärta, klåda, 

blåmärken eller blödning i könsorgan, könssjukdomar, upprepade 

urinverksinfektioner samt graviditet. Beteendemässiga tecken på sexuella övergrepp 

kan vara att eleven ägnar sig åt sexuella aktiviteter olämpliga för elevens ålder, 

detaljerad förståelse för sexuellt beteende, tillbakagång till ett tidigare beteende 

(sängvätning, talförlust), ovilja att byta om eller delta i idrott samt dåliga relationer 
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till jämnåriga. Ytterligare symtom hos ungdomar vid sexuella övergrepp är brottsligt 

och aggressivt beteende, självskadande beteende som missbruk eller 

självmordsförsök samt tecken på depression och prostitution. (Crosson-tower, 2002) 

2.2.5 Känslomässiga övergrepp (psykisk misshandel) 
Känslomässiga övergrepp kommer ofta i kombination med alla andra typer av 

övergrepp och vanvård. Det kan definieras som ett mönster av beteende som 

försämrar barnets emotionella utveckling eller känsla av egenvärde. Ständig kritik, 

hot, eller avvisande, samt brist på kärlek, stöd eller vägledning är exempel på 

känslomässiga övergrepp.  Fysiska symptom kan visa sig genom talrubbningar, 

försenad fysisk- eller känslomässig utveckling, magsår, astma och allvarliga 

allergier. Beteendemässiga signaler som tyder på känslomässiga övergrepp är dåliga 

vanor såsom sugande, gungande och bitande, extrem passivitet och kravlöst 

uppträdande, låg självkänsla, mycket krävande, aggressivt och argt beteende, 

uppförandestörningar inklusive ett osocialt och destruktivt beteende, depression 

och/eller självmordstankar samt uppmärksamhetssökande beteende. (Crosson-tower, 

2002) 

2.2.6 Försummelse 
Om man försummar ett barn innebär det att omsorgspersonen avsiktligt eller genom 

extrem ouppmärksamhet inte tillhandahåller barnets grundläggande behov som leder 

till att barnet upplever lidande. Försummelse kan delas in i tre kategorier: fysisk, 

pedagogisk och emotionell försummelse. Fysisk försummelse innebär en brist på 

lämplig tillsyn av barnet eller på att tillhandahålla mat, husrum eller medicinsk vård. 

Pedagogisk försummelse betyder ett misslyckande i att utbilda ett barn eller en 

ungdom. Ett exempel på detta är om vårdnadshavare inte stöttar och hjälper barnet 

med läxor. Den tredje typen av vanvård är känslomässig försummelse vilket innebär 

en ouppmärksamhet av känslomässiga behov eller exponering för våld i hemmet. 

Fysiska symptom som kan tyda på försummelse av en elev är konsekvent brist på 

tillsyn, obevakade medicinska behov, ett blekt och vårdslöst utseende, konsekvent 

hunger, olämpligt klädsel, dålig hygien, löss samt utspänd mage. Beteendemässiga 

varningssignaler kan vara bristande sociala färdigheter, stort begär av 

uppmärksamhet, att somna i klassen och regelbundet visa trötthet, självdestruktivt 

beteende, tigga eller stjäla mat samt upprepad frånvaro i skolan. (Crosson-tower, 

2002) 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv använder vi oss av Goffmans (2009) rollteori som är ett 

interaktionsperspektiv. Man skaffar sig information och en uppfattning om individen 

genom ett samspel mellan varandra (a.a). Utifrån rollteorin analyserar vi vårt resultat 

i arbetets diskussionskapitel. Även i studiens metod- och resultatkapitel kommer spår 

av rollteorin att tränga igenom. 

2.3.1 Rollteorin 
Enligt Goffman (2009) innebär rollteorin att individer försöker skaffa sig information 

om andra individer i dess närhet eller använda information man redan har, för att 

kunna bestämma en situation och/eller få reda på vad de kan förvänta sig av 

individen. Perspektivet präglas av interaktioner mellan olika aktörer. Grundskollärare 

är i ständig interaktion med sina elever, där eleverna antar en roll utifrån hur de 

upplever vilka förväntningar som finns på hen. När man bedömer en individ finns 
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många avgörande fakta bortom tiden och platsen för interaktionerna. När lärare 

tolkar och skaffar sig information om sina elever finns avgörande fakta för om 

eleven utsätts för barnmisshandel även bortom interaktionerna. Goffman (2009) 

menar att en individs ”verkliga” känslor bara kan bestämmas genom ett öppet 

medgivande eller ett ofrivilligt känslofullt beteende. Sådana beteenden behöver 

grundskolelärare vara uppmärksamma mot för att upptäcka barn som utsätts för 

misshandel. 

Enligt Goffman (2009) innebär rollteorin att individer tar på sig olika roller i 

interaktioner med andra individer. Rollen individen tar beror på vilka förväntningar 

individen tror finns på hen. Lärare till exempel har skyldighet att anmäla misstänkta 

fall av barnmisshandel (Socialstyrelsen, 2004). Utifrån Goffmans (2009) teori och 

hans tolkningar av den drar vi slutsatsen att grundskolelärare vill uppfylla sin roll 

som anmälningsskyldiga eftersom de har förväntningar på sig att göra en sådan när 

de misstänker barnmisshandel. Dock kan komplikationer uppstå om det finns andra 

aktörer inblandade som förväntar sig annat av läraren (t.ex. skolledning, föräldrar, 

eleven). Om det uppstår en situation där läraren misstänker att en elev utsätts för 

barnmisshandel uppfyller läraren sin roll som grundskolelärare när hon anmäler fallet 

till socialtjänsten. Dock tar läraren en annan roll tillsammans med den misstänkte 

elevens föräldrar som kanske förväntar sig att läraren ska agera annorlunda. Då 

uppstår en rollkonflikt som kan upplevas som ett hinder för läraren. 

2.4 Tidigare forskningsstudier 

I följande avsnitt kommer tidigare forskningsresultat om området att redovisas. 

Forskning som berör ämnet barnmisshandel och lärares anmälningsplikt har främst 

bedrivits i USA (exempel Sinanan, 2011) men även i Nederländerna och i Australien. 

I kommande avsnitt ger vi en överblick vad tidigare forskning har att säga om att 

”Att upptäcka barnmisshandel”, ”Att anmäla barnmisshandel”, ”Hinder för 

anmälan” samt ”Lärarens kunskap i att upptäcka barnmisshandel och om 

anmälningsprocessen”. Dessa fyra kategorier använder vi som underrubriker när vi 

redovisar forskningsresultaten.  

2.4.1 Att upptäcka barnmisshandel 
Att upptäcka barnmisshandel berörs i flera forskningsstudier. Schols, de Ruiter & 

Ory (2013), en holländsk studie, visar att lärare som under det dagliga arbetet har en 

nära kontakt med elever spelar en viktig roll i upptäckten och rapporteringen av 

barnmisshandel. Trots detta är anmälningarna relativt få, trots att lärare är medvetna 

om barnmisshandelns yttre signaler och risker, saknar de tillräckligt med kunskap om 

området. Osäkerhet gör att anmälningar inte görs och därför behövs mer stöd och 

redskap för att på ett bättre sätt hantera situationer i samband med upptäckt och 

anmälan av barnmisshandel. (a.a).  

Enligt Schols m.fl. (2013) studies resultat upptäcker lärare barnmisshandel på olika 

sätt. Dels avslöjar fysiska tecken, exempel blåmärken, att barnet far illa och dels 

barnets beteende. Beteendet kan variera från individ till individ och barnet kan vara 

såväl tillbakadragande som utåtagerande. Också Hillmans & Siracusas (1995) 

resultat visar att barnens sätt att reagera kan te sig på varierande sätt. Några barn 

kommer att vara mycket medvilliga och överprestera för att väga upp livet hemma. 

Andra barn kommer att hantera situationen genom att sätta sig emot allt läraren gör 

eller vara okoncentrerade. Schols m.fl. (2013) visar att det framförallt är de stora 

beteendeförändringarna som enligt lärarens intuition inte känns ”rätt” som leder till 
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upptäckten av barnmisshandeln. Lärare fördjupar sina iakttagelser vid misstankar om 

barnmisshandel genom att fokusera mer på barnet i allmänhet, mot föräldrar vid 

hämtning och lämning och mot interaktionen mellan barnet och föräldrar. Hillman & 

Siracusa (1995) styrker i sitt forskningsresultat att beteendeindikatorer är det som 

leder till flest anmälningar.  

Enligt Walshs, Bridgstocks, Farrells, Rassafianis & Schweitzers (2008) 

forskningsresultat spelar det enskilda fallets egenskaper och läraren en betydande roll 

för upptäckt och rapportering av barnmisshandel. Smith & Lambie (2005) visar att 

det finns olika typer av barnmisshandel: fysisk misshandel, sexuella övergrepp, 

känslomässiga övergrepp och försummelse. Walshs m.fl. (2008) forskningsresultat 

pekar på att fysisk misshandel upptäcks av fler lärare eftersom det ofta ger större 

påverkan på barnet, framförallt via fysiska symtom, än försummelse vilket är svårare 

att upptäcka bland lärare då de inte visar sig lika tydligt på barnet. Krase (2013), 

forskningsstudie bevisar detta då anmälningar från pedagogisk personal till CPS 

(Child, Protective Service) oftare innefattar anklagelser om fysisk misshandel, 

sexuella övergrepp och medicinsk vanvård än anklagelser om just försummelse och 

känslomässig misshandel.  

2.4.2 Att anmäla barnmisshandel 
Flera forskningsresultat redogör för hinder till att anmäla trots att skolan upptäckt ett 

fall där barnmisshandel förekommer. Schols m.fl. (2013) visar i sitt 

forskningsresultat att de flesta lärare ser det som sitt ansvar att upptäcka 

barnmisshandel. Dock anser vissa lärare (holländska) att det inte är deras skyldighet 

att vidta vidare åtgärder som att anmäla till socialtjänsten då starka misstankar om 

barnmisshandel finns. I dessa fall var det vanligare att enbart meddela skolans rektor. 

(a.a). 

Schols m.fl. (2013) visar att lärare indikerar skolans sociala nätverk, kollegor och 

skolledning som ett viktigt emotionellt stöd i anmälningsprocessen kring 

barnmisshandel. Vid kontakt med socialtjänsten fanns både positiva och negativa 

erfarenheter. Flera lärare beskrev hur socialtjänstens kontaktperson ibland tenderat 

att förlöjliga lärarens iakttagelser och inte ta misstankar på allvar. (a.a).  

Det visar sig i Sinanans (2011) forskningsresultat att riskfaktorer i hemmet 

(ekonomiska svårigheter, våld, missbruk samt undermåligt boende) har betydelse för 

en anmälan.  Missbruk och våld visade sig vara de riskfaktorer som fick lärarna att i 

högre grad anmäla fall av barnmisshandel. (a.a).  

Goebbels, Nicholsons, Walshs & De Vries (2008) forskningsstudie visar att lärare 

genom att anmäla barnmisshandel kan göra en tidig och viktig insats mot 

barnmisshandel. Trots detta vill inte lärare alltid anmäla fast goda underlag finns. 

Enligt Schols m.fl. (2013) kan det finnas en rädsla för att falskt anklaga föräldrar 

genom att göra en anmälan grundat på egna iakttagelser eller barns historier. Man 

litar inte alltid på sin egen förmåga eller barnets utsagor, vuxnas utsagor tas däremot 

på större allvar och leder oftare till att en anmälan görs (a.a). 

2.4.3 Hinder för anmälan 
Att vissa lärare anser att de inte har skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel 

som Scols m.fl. (2003) forskningsresultat visat utgör naturligtvis ett hinder för att 

göra en anmälan. Andra hinder som däremot är vanligare att lärare upplever i 

samband med att anmäla misstänkta barnmisshandelsfall till socialtjänsten är 
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skuldkänslor gentemot eleverna, rädsla för föräldrars reaktion samt för falska 

anklagelser. Sinanan (2011) visar på ytterligare några anledningar till att en skola 

väljer att inte anmäla. Det handlar om eventuella följder för barnet vid avslöjandet i 

samband med anmälan, bristande kunskap om hur anmälningsproceduren går till, 

bristande vetskap i att läsa signaler och se tecken på barnmisshandel, samt den 

förmodligen gravt försämrade relationen med föräldrar som kommer uppstå vid en 

anmälan av deras barn. Studiens resultat visar även att många rektorer och skolledare 

önskar lösa fall av barnmisshandel tyst i den egna organisationen. Andra rektorer och 

skolledare har istället valt att själva på egen hand ta på sig uppgiften att utreda 

möjliga fall innan de gör en formell anmälan till socialtjänsten (a.a). 

Flera av de orsaker Sinanan (2011) tagit fram till att lärare inte anmäler framkommer 

också i Hillmans & Siracusas (1995) forskningsstudie. Deras undersökning visade på 

ett antal faktorer som bidrar till det låga antalet anmälningar. Dessa är bristande 

kunskap om barnmisshandel, följder för barnet eller läraren, förutspådd skada i 

relationen med föräldrar och elever samt bristande stöd från kollegor och 

skolledning.  

Maureens (2004) forskningsstudies resultat pekar på ytterligare faktorer som kan 

leda till att lärare inte anmäler, dessa är att de tror att skolledningen inte skulle stödja 

dem ifall de gjorde en anmälan om barnmisshandel som senare skulle visa sig vara 

falsk. Maureens forskningsresultat visar på en bristande kunskap hos lärare när det 

kommer till juridiska frågor då majoriteten av lärarna trodde att föräldrarna kunde 

stämma dem ifall anmälan tillslut skulle visa sig vara ogrundad. Lärares attityder 

påverkar också när och om en anmälan görs. Bland lärarna som Maureen (2004) 

undersökte i USA, visade det sig att 70 % tycker att kroppslig bestraffning borde 

vara tillåtet i skolan och att 61 % av lärarna anser att föräldrarna borde få uppfostra 

sina barn på det sätt de upplever är bäst. Ett sådant synsätt hos läraren leder till att 

det krävs en högre grad av barnmisshandel för att läraren ska anmäla. (a.a) 

2.4.4 Lärarens kunskap i att upptäcka barnmisshandel 
och om anmälningsprocessen 

Flera studier visar att lärare inte fått adekvat utbildning vad gäller barnmisshandel, i 

sin universitetsutbildning (Sinanan, 2011). Framförallt handlar det om bristande 

kunskaper i att upptäcka, rapportera och engagera sig i ett misstänkt fall. Detta 

bekräftar både Schols m.fl. (2013) och Maureen (2004) i sina forskningsresultat. 

Enligt Schols m.fl. (2013) resultat har lärare generellt sätt stor kunskap om olika 

typer av barnmisshandel. Lärare nämner fysisk och psykisk misshandel, fysisk och 

psykisk missunnsamhet samt sexuella övergrepp. Dock visar det sig att lärare saknar 

kunskap om hur de kan identifiera tecken på barnmisshandel samt hur 

anmälningsproceduren och arbetet efter upptäckten går till. Schols m.fl. (2013) och 

Maureen (2004) visar att lärare själva anser att de inte har tillräckligt med kunskap 

om barnmisshandel.  

Maureens (2004) forskningsresultat klargör att lärarna erhåller bristande kunskap 

angående upptäckt av barnmisshandel och vilka rapporteringsrutiner som gäller i 

skolan. Nästan två tredjedelar av lärarna menar att de inte fått någon kunskap inom 

området under sin utbildning och väldigt få lärare var medvetna om skolans rutiner 

angående rapportering av barnmisshandel, vilket tyder på att lärarna inte heller 

utbildats på arbetsplatsen. Med eller utan utbildning menade lärarna på att de hade 

otillräcklig kunskap om tecken och symtom på olika typer av barnmisshandel. 

Bristande kunskap i att identifiera tecken och symptom på misstänkt barnmisshandel 
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gör det svårt att upptäcka barn som far illa vilket i sin tur leder till att färre 

anmälningar görs. Att lärarna inte trodde att de skulle få stöd från skolledningen om 

de gjorde rapporter om barnmisshandel, belyser ett behov av att genomföra 

utbildningar av både rektor och personal. Lärarna är även omedvetna om juridiska 

frågor kring rapportering av barnmisshandel. (a.a.). 

Goebbels m.fl. (2008) visar i sina resultat att bland de lärare som alltid rapporterat 

misstankar om barnmisshandel fanns en tydlig och strukturerad handlingsplan på 

skolan för upptäckande och rapportering av relevanta fall. Lärare som har tillgång till 

en strukturerad handlingsplan tenderar till att bli mer konsekventa i att anmäla 

jämfört med de lärare som är utan. (a.a). 

2.4.5 Sammanfattning 
Utifrån de tidigare forskningresultaten som nyss redovisats kan vi konstatera att 

barnmisshandel upptäcks på olika sätt, via både fysiska- och beteendemässiga 

indikatorer hos barnen. Fysisk misshandel och sexuella övergrepp upptäcks i högre 

grad av lärare än försummelse och känslomässig misshandel då det förstnämnda 

visar sig tydligare hos individen både fysiskt och beteendemässigt. När en lärare har 

upptäckt eller har misstankar om att ett barn far illa upplevs skolans sociala nätverk, 

kollegor och skolledning som ett viktigt emotionellt stöd i anmälningsprocessen 

kring barnmisshandel.  

Lärare upplever ibland hinder i samband med att göra en anmälan av barnmisshandel 

till socialtjänsten. Dessa hinder får vissa att inte gå vidare med ett fall trots att det 

finns misstankar om att ett barn far illa. Framför allt skuldkänslor gentemot eleverna, 

rädsla för föräldrars reaktion, bristande stöd ifrån skolledning samt att anklaga på 

falska grunder framkom som skäl för att inte anmäla misstänkta fall. Även eventuella 

följder vid avslöjandet i samband med anmälan, bristande kunskap om hur 

anmälningsproceduren går till, bristande vetskap i att läsa signaler och se tecken på 

barnmisshandel, brist på kunskap om juridiska frågor samt den förmodligen gravt 

försämrade relationen med föräldrar som kommer uppstå vid en anmälan upplevs 

som hinder. Det framkommer av flertalet ovannämnda studier att lärare anser sig ha 

bristande kunskap angående att upptäcka barnmisshandel, anmälningsprocessen, och 

vilka rapporteringsrutiner som gäller i skolan.  
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3 SYFTE 
Tidigare utländska studier visar att grundskolelärare har bristande kunskaper 

gällande upptäckt och anmälan av barnmisshandel. Väldigt lite forskning har gjorts 

inom Sveriges grundskola angående hur lärare upptäcker och hanterar misstänkt 

barnmisshandel. Syftet med vår studie blir därför att ur ett Sverigeperspektiv, med 

hänsyn till svenska lagar och svenska lärares uppfattningar, undersöka hur lärare för 

grundskolans tidigare år upptäcker barnmisshandel, vilka hinder de upplever att det 

finns för att anmäla misstankar om barnmisshandel samt hur tillvägagångsättet från 

misstanke till anmälan av barnmisshandel ser ut. Studien kommer genomföras med 

hjälp av kvalitativa intervjuer av fem svenska grundskolelärare med fokus på 

följande frågeställningar: 

 Hur upptäcker lärare barnmisshandel? 

 Vilka hinder upplever lärare att det finns för att anmäla misstankar om 

barnmisshandel? 

 Hur ser tillvägagångsättet ut från misstanke till anmälan av barnmisshandel? 
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4 METOD 

I följande avsnitt redogörs för hur vi har gått tillväga för att besvara syftet och 

frågeställningarna med studien. Syftet är att undersöka hur lärare upptäcker 

barnmisshandel, vilka hinder lärare upplever att det finns för att anmäla misstankar 

om barnmisshandel samt hur lärare går tillväga från att de misstänker 

barnmisshandel till att en anmälan görs.  

4.1 Kvalitativ ansats 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) syftar den kvalitativa forskningsansatsen till 

att bringa klarhet i människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Det handlar om 

att tolka och förstå människans upplevelser. Vid kvalitativ forskning synliggör 

forskaren framför allt med hjälp av intervjuer människors upplevelser, meningar och 

betydelser av ett fenomen. Forskningen utvecklas under tiden den pågår och 

intervjuerna kan komma att ta nya infallsvinklar och förändras från den ursprungliga 

planeringen, till exempel genom att nya intervjupersoner hjälper till att belysa ett 

mönster som framkommit i inledningsskedet. Vid bearbetningen av materialet 

transkriberas och redogörs stoffet i resultatdelens löpande text. Forskaren väljer i sin 

analys ut enstaka ord och utsagor från intervjuerna och analyserar dessa närmre. 

Genom ett induktivt arbetssätt, dvs. genom att sammanställa materialet till allmänna 

principer, utvecklar forskaren förhoppningsvis en teori om ett eller flera kända 

fenomen. (a.a). 

4.2 Intervju som undersökningsmetod 

I detta arbeta har vi valt att använda oss av den kvalitativa intervjun som 

forskningsmetod. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är intervjun ett samtal med 

tydlig struktur och syfte som används för att skaffa sig systematisk kunskap. Den 

kvalitativa forskningsintervjuns intention är att förstå områden från vardagsvärlden 

ur respondentens eget perspektiv. Denna undersökningsmetod är relevant för vårt 

arbete och kommer förse oss med välgrundad kunskap om vårt forskningsområde.  

För att lätt styra intervjun till relevant innehåll utnyttjar vi Lantz (2013) 

rekommendation att använda den teoretiska förankringen och frågeställningen som 

vår inre kompass och vägledare för att underlätta utfrågningen av respondenterna. 

Författaren menar att det annars är lätt att glida in på sidospår och fokusera 

intervjuns frågor och innehåll på det som är intressant för stunden. Detta innebär att 

vi formulerade intervjufrågor väl förankrade till de valda frågeställningarna för vårt 

arbete (se bilaga 1). Till första frågeställningen utformades fem frågor som 

tillsammans med all sannolikhet kommer ge svar på första frågeställningen. De 

resterande två frågeställningarna behandlades på samma sätt. Vi funderade mycket 

över hur vi skulle formulera frågorna för att få så utförliga svar och resonemang som 

möjligt från respondenten, detta i sin tur ska bidra till omfattande och tydliga svar på 

våra tre valda frågeställningar.  

4.3 Urval 

Vi har valt att fokusera vår studie på lärare för grundskolans tidigare år. Utifrån 

tidigare forskningsstudier som redovisas ovan kan vi se att mycket lite forskning är 

gjord i Sverige för denna yrkesgrupp om valt ämne. Vi vill därför komplettera den 

internationella forskningen med vår undersökning i några svenska skolor. 

Geografiskt valde vi att söka lärare för deltagande från vårt närområde då dels många 
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under denna period i december är väldigt upptagna och har svårt att få tid till att 

delta, och dels för att utöka vårt sökområde för att på ett bättre sätt avidentifiera 

respondenterna. Då få lärare kunde delta utökade vi vår förfrågan till två lärare som 

är och har varit verksamma som grundskolelärare på annat håll i sydöstra Sverige.  

Vi har via mail och telefon frågat lärare om de kan delta och har både sökt lärare som 

tidigare varit med om en anmälan eller som känt att de borde anmält men inte gjort 

detta av olika skäl.  

Totalt har fem lärare deltagit i undersökningen. Samtliga respondenter är kvinnliga 

lärare, i varierade åldrar, som varit yrkesverksamma inom grundskolan i minst fem 

år.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer är utgångpunkten för vårt 

metodval. De principer som vi tar stöd av i vår undersökning säger att vi måste vara 

tydliga med att få respondenternas samtycke till undersökningen och att deras 

deltagande i undersökningen är frivilligt och när som helts kan avbrytas utan 

negativa följder. Detta har vi informerat om och varit tydliga med vid den första 

kontakten samt vid inledningen av varje intervju. Vidare ska deltagarna på egen hand 

bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar. Tidpunkt för intervjun och hur 

länge denna kunde hålla på fick respondenterna själva bestämma. Vid beslut att delta 

eller avbryta sitt deltagande får respondenterna inte utsättas för negativa 

påtryckningar eller annan typ av påverkan. Vi har hela tiden varit noga med att inte 

ge de lärare vi gett förfrågan någon typ av negativ påverkan. Ingen ska känna sig illa 

bemött eller få dåligt samvete för att inte delta i studien. Samtliga uppgifter har 

hanterats på ett diskret sätt utan att utlämna någon respondents identitet och alla 

uppgifter kommer endast att användas för denna vetenskapliga studie. Detta för att ta 

hänsyn till principen som säger att uppgifter som i någon mån kan avslöja deltagares 

identiteter ska hanteras på ett sätt som innebär att de inte avslöjas av utomstående. 

Insamlat material, i form av uppgifter om enskilda, får inte utnyttjas i kommersiella 

eller andra icke-vetenskapliga syften. (a.a). 

4.5 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna tog vi kontakt med tidigare VFU-handledare via e-post för att 

informera om vårt examensarbete och höra om de var intresserade av att låta sig 

intervjuas. I brevet beskrev vi syftet med studien, vad vi ville undersöka och hur 

intervjuerna skulle genomföras. Vi informerade även om respondenternas rättigheter 

till att vara anonyma och möjligheter till att dra sig ur under undersökningens gång. I 

brevet kom vi också med en förfrågan om lärarna i sin tur kunde höra med sina 

kollegor om det fanns ett intresse att delta i vår studie. Då många lärare inte hade tid 

att ställa upp eller inte tyckte sig varit i en relevant situation för att delta, bidrog detta 

till att vi fick ihop tre respondenter. För att komplettera med ytterligare två intervjuer 

hörde vi av oss till två lärare i Stockholms län som båda jobbar som grundskolelärare 

och där den ena dessutom varit med om att anmäla barnmisshandel flera gånger. 

Intervjuerna genomfördes under vecka 50 hösten 2013.  

Vid genomförandet av intervjuerna användes anteckningsblock och mobiltelefonens 

inspelningsfunktion. Genom att spela in intervjuerna kunde vi lägga fokus och 

koncentrerade oss på vad respondenterna sa och hur deras kroppsspråk såg ut under 

tiden som de delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi antecknade inte 
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något av vad som sades under intervjuerna eftersom vi spelade in samtalen. Det vi 

antecknade var i så fall kroppsspråk och egna reflektioner. Två av intervjuerna 

genomfördes via telefon då det inte fanns tid eller pengar att resa till Stockholm.  

Förutom fördelen med att kunna koncentrera sig på vad respondenten berättar under 

själva intervjutillfället menar Trots (1993) att man med hjälp av inspelningen i 

efterhand kan lyssna på intervjuerna upprepade gånger samt lyssna till tonfall och 

ordval. Detta ledde till att bearbetningen och analyseringen av vårt stoff tolkades 

ordagrant utifrån respondenternas utsagor. En nackdel är dock att det tar lång tid att 

lyssna till intervjuerna samt att överföra intervjuerna från tal till skrift. (a.a). Trots 

nackdelarna beslutade vi oss för att spela in samtalen utan att anteckna, detta för att 

fördelarna överväger nackdelarna samt för att skapa en trevligare och lugnare miljö 

under intervjutillfället. Vi vet av egna erfarenheter att det kan kännas stressande och 

jobbigt när allt man säger nertecknas i ett block. Dessutom ser vi en stor fördel med 

att kunna gå tillbaka och lyssna upprepade gånger på intervjuerna. 

Då flera av intervjuerna ägde rum under samma dag och tid valde vi att dela upp oss 

och genomföra intervjuerna enskilt, på egen hand. Vi såg ingen nackdel med detta då 

vi spelade in intervjuerna och tillsammans gick igenom alla inspelningar i efterhand.  

4.6 Bearbetning 

När de fem intervjuerna genomförts lyssnade vi igenom samtliga inspelade intervjuer 

tillsammans och överförde dessa från tal till skrift. Intervjuerna har transkriberats i 

enlighet med den kvalitativa forskningsansatsen (Forsberg & Wengström (2008). När 

vi skrev ner intervjuerna gjorde vi om språket från talspråk till skriftspråk. Det 

betyder att vi i flera fall, om vi inte ansåg det som betydande för respondentens 

uttalande, tog bort onödiga utfyllnadsord som respondenterna tog till innan de kom 

på hur de skulle svara (ex: ehh… och hmm…). Vi har också, när någon respondent 

har påbörjat en mening men avbrutit den mitt i och påbörjat en annan uteslutit den 

ofullständiga meningen i citatet. Detta för att den ofullständiga meningen inte varit 

betydande för uttalandet och för att respondenten ska uppfattas på det sätt hon vill. 

När samtliga intervjuer transkriberats skrevs de ner i resultatdelens löpande text och 

strukturerades upp med hjälp av arbetets frågeställningar och av underrubriker. Allt 

som är relevant i intervjuerna för att besvara studiens frågeställningar finns med i 

resultatdelen, utsagor och citat som inte bidragit till att ge svar på arbetets syfte 

sållades bort. 

4.7 Analysverktyg 

Vi började vår analys med att läsa igenom varje genomförd intervju flera gånger. Vi 

gjorde sedan jämförelser mellan de olika respondenternas kommentarer. Vi 

synliggjorde skillnader och likheter och för att vara tydliga och göra analysen mer 

överskådlig markerade vi dessa med olika färgpennor. Utifrån dessa likheter och 

skillnader samt våra frågeställningar delade vi in resultatet i olika kategorier. Vid 

exempelvis andra frågeställningen där vi analyserade olika hinder för anmälan, fick 

varje hinder utgöra en kategori. Vi valde därefter ut de citat vi fann extra intressanta 

och inkluderade dessa under relevanta kategorier. 

4.8 Kritik av metodval 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskare som ställer sig skeptiska till 

intervjun som forskningsmetod hänvisar till att insamlad data inte bör ha någon 

tendens. Data bör vara kvantitativa och mer neutrala. Den insamlade faktamängden 
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man får av intervjuer påverkas av respondentens subjektivitet, intressen och 

värderingar (a.a). Eftersom vårt syfte är att undersöka hur lärare för grundskolans 

tidigare år går tillväga vid misstanke om barnmisshandel, vilka kunskaper lärare har 

för att identifiera tecken på barnmisshandel och vilka hinder lärare upplever i 

samband med en anmälan till socialtjänsten spelar dock den intervjuades värderingar 

och intressen roll. Däremot kan vi, när vi tolkar respondenternas utlåtande misstolka 

eller missförstå vad respondenten egentligen menar.  

Enligt Goffmans (2009) rollteori kan individer ta på sig olika roller i interaktioner 

med andra individer. Rollen individen tar beror på vilka förväntningar individen tror 

finns på hen. Detta betyder att de lärare vi intervjuade skulle kunna berätta och 

förklara sådant som de tror att vi vill höra, och utesluta detaljer eller inte vara helt 

ärliga med hur det egentligen utspelade sig då ett barn har misstänkts för att vara 

utsatt för barnmisshandel tillexempel. Efter intervjuerna upplevdes det ändå som att 

lärarna var trovärdiga då det både berättade om bra beslut och om misstag de gjort i 

samband med situationer där barn far illa. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att en svårighet är forskningsintervjuns öppna 

struktur. Det finns inga fasta regler för hur man ska genomföra en forskningsintervju, 

detta har varit både en tillgång och ett problem. Utan fast struktur har det varit 

knepigt att formulera de perfekta intervjufrågorna exempelvis. Däremot finns 

standardval gällande angreppsätt och tekniker vilket möjliggör en genomtänkt och 

strukturerad intervju. 
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5 RESULTAT 
Vi har undersökt hur grundskolelärare upptäcker barnmisshandel, vilka hinder lärare 

upplever att det finns för att anmäla misstankar om barnmisshandel samt hur lärare 

går tillväga från att de misstänker barnmisshandel till att de gör en anmälan till 

socialtjänsten. Utlåtandena vi har fått från respondenterna har i sin tur delats in i 

olika kategorier som fungerar som underrubriker till respektive frågeställning. Detta 

för att resultaten ska framgå så tydligt som möjligt. 

5.1 Hur lärare upptäcker barnmisshandel 

Det visade sig att de intervjuade grundskolelärarna hade flera uppfattningar om hur 

man kan upptäcka barnmisshandel. Några lärare har erfarenhet av att anmäla 

barnmisshandel och kunde berätta om egna konkreta händelser och om hur de vid 

detta specifika tillfälle upptäckte misshandeln. Resterande lärare har någon gång 

misstänkt barnmisshandel och redogör för vilka tecken som utlöste misstankar om att 

eleven for illa hemma. För att veta hur grundskolelärare upptäcker barnmisshandel är 

det relevant att först och främst ta reda på vad de menar att barnmisshandel är. Detta 

gjorde vi genom att fråga respondenterna vilka olika ”typer” av misshandel de 

känner till. Några utav de intervjuade nämnde enbart fysisk och psykisk misshandel 

medan resterande även la till sexuella övergrepp. Ingen nämnde i detta skede 

försummelse men senare visar samtliga lärare vetskap om att barn även far illa på 

grund av bristande vård och omsorg. 

Vi har delat in resultatet av studiens första frågeställning utifrån vilka tecken 

grundskolelärarna tycker att man kan upptäcka barnmisshandel på. Dessa är: 

”Fysiska skador”, ”Beteendeförändringar”, ”Bristande vård och omsorg” och 

”Eleven berättar”.  

5.1.1 Fysiska skador 
Samtliga lärare i undersökningen menar att man kan se tecken på barnmisshandel via 

fysiska skador på kroppen. De är överens om att de fysiska skadorna på kroppen är 

ett utav det mer frekventa tecknen för att upptäcka barnmisshandel. Nedan följer ett 

uttalande som understryker hur fysiska tecken kan leda till att lärare upptäcker 

barnmisshandel: 

”Alltså det man kan upptäcka är om det uppkommer blåmärken på lustiga 

ställen. Uppkommer det blåmärke efter blåmärke och man tar upp det till 

diskussion med föräldrarna om hur det kommer sig, och att man under samtalet 

inte riktigt får några bra svar så är det ett sätt att upptäcka barnmisshandel på.” 

De intervjuade lärarna menar dock att varje blåmärke eller skada på kroppen inte 

behöver betyda att det förekommer barnmisshandel. Men ständigt återkommande 

skador på kroppen, i form av till exempel blåmärken, eller skador på lustiga ställen 

eller skador som ser ut att ha orsakats av något föremål kan innebära att barnet far 

illa. Ett tydligt exempel på det ger en av lärarna som själv gjort flera anmälningar till 

socialtjänsten under sin yrkesverksamma tid: 

”Man har sett barn som har blivit slagna på idrotten, de kan ha massa med 

blåmärken. Jag har sett en elev som blivit piskad med livrem över ryggen, då 

hade eleven fullt med ränder på ryggen”.  

I detta fall utgjorde ränderna på elevens rygg misstankar om att ett föremål orsakat 

elevens skador. Lärarnas kommentarer ovan visar att endast fysiska skador inte är 
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tillräckligt för att upptäcka och identifiera barnmisshandel. Skadans utseende, vart på 

kroppen den finns och hur pass ofta skadorna återkommer har stor betydelse i 

sammanhanget. Blåmärken och ränder på ryggen är de två konkreta fysiska skador 

som lärarna ger exempel på för att upptäcka barnmisshandel. Samtliga lärare menar 

att det är fysiska skador man håller utkik efter ifall man misstänker barnmisshandel 

eftersom det är ett sätt att upptäcka barnmisshandel på:  

”Har man haft misstankar på en del barn där man inte gått vidare, har man ändå 

försökt hålla utkik för fysiska märken, kollat i duschen efter idrotten och så”. 

5.1.2 Beteendeförändringar 
Beteendemässiga tecken menar flera av lärarna är en stor källa till att upptäcka 

barnmisshandel på. Respondenterna menar att om eleven helt plötsligt ändrar sitt sätt 

att vara på, blir tillbakadragen, introvert eller utåtagerande kan det vara ett tecken på 

att eleven utsätts för barnmisshandel. En av de intervjuade som varit med om att 

anmäla barnmisshandel flera gånger säger att:  

”De beter sig annorlunda, blir ledsna ofta, gråter, tar utlopp för aggressioner, 

massa med sådana saker. De förändrar sitt beteende, det är det man märker det 

på”.  

En annan lärare berättar: 

”Man kan upptäcka det genom beteende, vissa barn är väldigt utåtagerande, 

vissa kanske har varit utåtagerande men ändrar sitt beteende. När man plötsligt 

ändrar sitt beteende kan det vara ett tecken. Man kan också ha ett beteende som 

gör att man är väldigt skygg.” 

De intervjuade nämner framförallt förändringar av elevers beteende för att upptäcka 

barnmisshandel. Men de menar också att barnet redan från början kan vara på ett 

visst sätt som kan tyda på barnmisshandel. Om en elev är ovanligt skygg eller väldigt 

utåtagerande kan det vara ett tecken på barnmisshandel. Det är svårare att upptäcka 

barnmisshandel om barnet från början varit skyggt än om en elev plötsligt ändrar sitt 

beteende. Samtliga lärare är överens om att elevers beteendemönster är betydande för 

upptäckt av barnmisshandel och att man måste vara uppmärksam angående beteendet 

hos eleverna.  

Att en elev sticker ut i sammanhanget bland de andra gör också att lärare blir mer 

uppmärksamma på att något kanske inte står rätt till. Konstiga funderingar som barn 

inte brukar ha eller ett beteende som gör att de ”sticker ut” kan väcka misstankar. 

Kanske vågar de inte prata och är väldigt tillbakadragna. En av lärarna säger: 

”Det märks i samtal. I klassen kan det komma upp konstiga funderingar 

som det inte är så vanligt att barn brukar prata om eller fundera kring. 

Eller att de är tillbakadragna och inte vågar prata alls. Att de sticker ut i 

sammanhanget bland de andra”.  

I interaktionerna mellan olika individer märker man tydligare om en elev sticker ut 

från mängden. Lärarna har nämnt konstiga funderingar, beteendeförändringar, 

skygghet, utåtagerande, nedstämdhet och plötsliga aggressioner som exempel på 

beteendemönster som sticker ut. Då handlar det om att vara extra uppmärksam på 

dessa elever och ta reda på vad deras beteende grundar sig i. Då kan beteendet vara 

ett sätt att upptäcka barnmisshandel på. 
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5.1.3 Bristande vård och omsorg 
Lärarna menar även på att barnmisshandel kan upptäckas om eleverna inte får sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Det kan handla om bristande vård och omsorg 

eller att eleven inte får något stöd eller någon stöttning hemifrån. En av lärarna som 

varit med om att göra två anmälningar till socialtjänsten berättar om en situation där 

hon upptäckte försummelse hos en elev.  

”I detta fall fanns en tydlig bristande omsorg hos pojken då han aldrig åt 

frukost, inga läxor blev gjorda och han var trött då det kanske var fest på 

nätterna. Dessutom hade pojken lokalt kända, missbrukande föräldrar.” 

En annan lärare säger: 

”I situationer där barnen kommer med jättesmutsiga kläder eller trasiga kläder 

och där ingenting funkar med läxor kan en diskussion tas upp med föräldrarna.” 

Att upptäcka barnmisshandel menar lärarna kan göras genom att observera om det 

brister i elevens vård och omsorg samt om elevernas grundläggande behov inte blir 

tillgodosedda. När en elev upprepade gånger kommer hungrig till skolan för att hen 

inte ätit frukost, är ovanligt trött, inte får några läxor gjorda, eller kommer med 

smutsiga och/eller trasiga kläder är det tecken på barnmisshandel. Att det brister i 

vård och omsorg är ytterligare ett sätt att upptäcka barnmisshandel på men enligt 

lärarna svårare att anmäla. Att en elev kommer med slitna kläder kan ha en 

ekonomisk orsak. Hur slitna/trasiga ska kläderna vara för att gå under begreppet 

barnmisshandel? 

5.1.4 Eleven berättar 
De lärare som själva varit med om att anmäla barnmisshandel har erfarenhet av att 

upptäcka barnmisshandel genom att eleven ”erkänner” eller rent av frivilligt kommer 

och berättar för läraren om situationen. En lärare berättar:  

”Det hade uppstått en konflikt på rasten och han var livrädd när jag sa att jag 

skulle ringa hem. Och då ställde jag lite följdfrågor och då berättade han att då 

får han stryk helt enkelt”.  

En annan lärare säger:  

”Barn kommer ofta och berättar för personal som de har tillit till”.  

I det senare citatet har läraren själv erfarenhet av att elever har anförtrott sig till 

henne när de varit utsatta för barnmisshandel. Att elever självmant berättar om 

sin utsatthet är det endast en respondent som har erfarenhet av och upplever 

som ”vanligt”. Resterande lärare menar att det inte är vanligt att upptäcka 

barnmisshandel genom att eleven berättar om det eftersom barnet ofta skyddar 

sina föräldrar. 

5.2 Hinder som upplevs vid anmälan av misstankar 
om barnmisshandel 

Vår andra frågeställning är vilka hinder lärare upplever att det finns för att anmäla 

misstankar om barnmisshandel. Nedan redovisas frågeställningens resultat under 

olika kategorier där varje hinder utgör en kategori: ”Att förvärra elevens situation”, 

”En försämrad föräldrarelation”, ”Osäkerhet och att anklaga på falska grunder”, 

”Lärarens utsatthet”, Oklara tecken och symptom” ”Bristande stöd från 

skolledningen” och ”Socialtjänstens brister”.  
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5.2.1 Att förvärra elevens situation 
En lärare berättar att eleven efter en anmälan kan få ett sämre behandlande i hemmet 

och att man som lärare vill undvika att orsaka detta. En annan lärare menar också att 

barnet kan påverkas negativt av en anmälan då anmälningsprocessen kan ta tid och 

vara påfrestande för alla inblandade men att det i slutändan förmodligen är det bästa 

för barnet. Men just rädslan för att göra situationen ännu värre för eleven än vad den 

redan är kan utgöra ett hinder för att anmäla misstänkt barnmisshandel. Upptäckt 

barnmisshandel med för den delen. Oavsett om misshandeln är konstaterad eller om 

det endast förekommer misstankar finns en oro hos läraren att förvärra situationen 

för eleven. En lärare säger: 

”Det finns ju många fall som har kommit fram i efterhand och där kan ju barnet 

också fara illa i processen, men samtidigt ska man ju tänka på barnets bästa så 

det är ju ett jättedilemma.” 

Ytterligare en lärare säger:  

”Jag har hört de fall där barnen har berättat och varit rädda för vad som ska 

hända om man anmäler – kommer mamma slå mig?– och så kommer de 

(socialtjänsten) inte och hämtar barnet, de räddar inte barnet, och det blir det här 

som barnet har förfarit.” 

Flera lärare menar att barnen kan påverkas negativt av en anmälan antingen under 

den tuffa processens gång, då det tar lång tid och kan vara påfrestande samt att det 

kan leda till att socialen i slutändan inte ”räddar” barnet utan barnet får fortsätta leva 

i den utsatta situationen. Detta skulle vara det värsta som skulle kunna hända. Lärare 

vill elevens bästa, att förvärra elevens situation är de sista läraren vill. Oron att 

förvärra elevens redan svåra situation menar flera respondenter kan utgöra ett hinder 

för att anmäla barnmisshandel. 

5.2.2 En försämrad föräldrarelation 
Att en anmälan kan göra att man kommer i konflikt med föräldrarna berörs av alla 

intervjuade grundskolelärare. Däremot finns det olika uppfattningar om det där de 

flesta menar att detta absolut kan ses som ett hinder som lärare väger in när de ska 

anmäla misstänkt barnmisshandel. En lärare menar att: 

”Svårigheten kan vara det här med att man får en sämre relation med 

föräldrarna, det skulle kunna bli tvärtom, att föräldern blir tacksam för de inser 

att det inte skulle ha klarat detta själva men oftast reagerar de inte så, utan 

istället att skolan är knäpp och inte vet vad de pratar om.” 

En annan lärare säger att: 

”Ja, många gånger blir föräldrarna arga på en, de tycker att man lägger sig i. Då 

får man säga att man gör det för barnet. Det är ju ofta så att man blir 

dumförklarad och får höra att man lägger sig i för de förnekar ju det”. 

En annan lärare tror däremot inte att relationen med verken elever eller föräldrar är 

ett hinder för anmälan. Hon menar att hon är där för barnen, att hon vill hjälpa 

barnen med sina problem. Flera av de intervjuade lärarna menar att en försämrad 

föräldrarelation är att vänta. Anmäler man misstänkt barnmisshandel och det visar 

sig att det stämmer finns risken att föräldrarna tycker att skolan lägger sig i och blir 

arga för det. Visar sig anklagelserna istället vara falska blir föräldrarelationen 

försämrad på grund av det. Det borde inte utgöra ett hinder eftersom man ska se till 

barnets bästa men vidare menar de intervjuade att de tror att vissa lärare kan se just 
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en försämrad relation med föräldrarna som ett hinder för att anmäla misstänkt 

barnmisshandel. 

5.2.3 Osäkerhet och att anklaga på falska grunder 
En lärare som varit med om att anmäla flera fall av barnmisshandel berättar att hon 

ibland har varit osäker och rädd, och inte varit helt säker på sin sak, vilket hon tror 

kan upplevas som ett hinder av många lärare. Även hon tyckte det var jobbigt men 

har alltid anmält om hon misstänkt att ett barn far illa. Osäkerheten och rädslan över 

att anmäla på falska grunder nämns av ytterligare två lärare. En av lärarna säger: 

”Att kunna övertyga sig om att det är rätt, man vill inte göra fel. Oftast känner 

man en stor osäkerhet tror jag, det är en tuff process, den ska då både man själv, 

det barnet och familjen dra igenom och då vill man ju gärna känna att det leder 

till någonting, det rör ju upp fruktansvärt mycket om det då inte skulle vara 

sant. Så jag tror att det är det man många gånger är osäker på och därför man 

drar sig för att anmäla. Det är en osäkerhet helt enkelt.” 

Den andra berättar: 

”Ska jag anmäla eller ska jag inte? Alltså man tänker ofta: tänk om det inte är 

så? Den frågan dyker hela tiden upp. Jag kanske bara missuppfattar detta? Alla 

kanske tycker jag är knäpp och dum att jag anmäler, men så får ju inte jag tänka 

då. Man är rädd att man förstör för någon. Det kan ju också vara att man inte 

har fått jättetydliga signaler. Är det att barnet trillar och slår sig eller är det 

något annat? Det är också sådana saker som rykten, är det bara ett rykte att 

pappan dricker? Det kan vara luddiga saker runt omkring som gör att man 

tvekar att göra en anmälan.” 

En lärare säger också att: 

”man kanske bara tror eller att man gör en anmälan och så är det inget och så 

har man ställt till en massa trassel för de inblandade”.  

Samtliga respondenter visar att rädsla för att anmäla på falska grunder upplevs som 

ett hinder i samband med att anmäla misstänkt barnmisshandel. Även osäkerhet om 

det verkligen är misshandel det handlar om ses som ett hinder för flera av de 

intervjuade grundskolelärarna. Att man är rädd att anklaga en familj på falska 

grunder grundar sig i att man inte vill ställa till trassel för de inblandade. En annan 

lärare nämner också hur relationen mellan hemmet och skolan skulle kunna 

försämras om man anklagar en familj utan att det skulle vara något. Att osäkerhet 

och rädsla för att anmäla en familj på falska grunder skulle kunna utgöra ett hinder 

för att anmäla misstänkt barnmisshandel kan samtliga lärare föreställa sig och till och 

med ha erfarenhet av. 

5.2.4 Lärarens utsatthet 
En lärare nämner rädslan över att bli utsatt själv som personal då hon själv upplevt 

detta. Hon berättar vidare att detta inte har hindrat henne från att anmäla nästa gång 

hon misstänkt barnmisshandel men att hon mycket väl kan se att andra skulle kunna 

se detta som ett hinder nästa gång de ska anmäla.  

”Även som personal kan du bli utsatt, det har jag blivit. Jag har haft vaktmästare 

som följt mig till bilen om kvällarna”.  

5.2.5 Oklara tecken och symptom 
Nästan alla lärare påpekar att det ofta är svårt att upptäcka barnmisshandel då det är 

dolt och händer bakom stängda dörrar. Flera av de intervjuade menar att det är svårt 
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att få fram tydliga tecken och symptom på att det sker misshandel. Känslan av att 

något är fel har flera påpekat att de upplevt men att grunda det på något symptom 

eller tydligt tecken upplevs i vissa fall som svårt och kan därför utgöra ett hinder för 

att anmäla. Har man misstankar om att ett barn far illa men inga tydliga eller 

konkreta bevis, exempelvis fysiska skador, att gå på kan misstänkt barnmisshandel 

låta bli att anmälas. Detta visar sig hos samtliga lärare, att det framförallt är bristen 

på tydliga bevis som hindrar lärare att anmäla misstänkt barnmisshandel: 

”Har man haft misstankar på en del barn där man inte gått vidare, har man ändå 

försökt hålla utkik för fysiska märken, kollat i duschen efter idrotten och så”. 

”Det är väldigt svårt att upptäcka, oftast är det väldigt svårt att se 

överhuvudtaget för barn skyddar sina föräldrar så är det”  

I sista citatet har läraren haft misstankar om misshandel och i anslutning till det 

berättat att det är svårt att upptäcka eftersom barn ofta skyddar sina föräldrar.  

5.2.6 Bristande stöd från skolledningen 
Samtliga lärarna upplever ett stort stöd från sina nuvarande skolor när det kommer 

till att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Rektorerna står för anmälan, och 

man får råd och stöd av kollegor och elevvårdsteam. En lärare berättar däremot att 

hon har upplevt hinder i form av bristande stöd från sin skolledning på en tidigare 

arbetsplats:  

”Jag har upplevt att rektorerna inte velat göra en anmälan för att det inte ser bra 

ut för skolan eller skolan/rektorerna orkar inte stå upp för det, det är ett jobbigt 

beslut. Skolan står för anmälan och då är det rektorn som är involverad och på 

en del skolor där jag jobbat har rektorn inte velat ta det ansvaret.” 

En annan lärare beskriver ytterligare en situation där skolledningen har varit ett 

hinder i samband med att anmäla misstänkt barnmisshandel: 

”Jag gick till den då vikarierande rektorn men fick höra att jag inte hade på 

fötter att anmäla fast att jag ville. Jag tänkte på det här i två veckors tid, då 

ringer de från socialen, då har mamman anmält sig själv. Socialen undrade 

varför vi inte anmält? Då sa jag som det var. Socialen gick vidare med det, så 

rektorn fick mycket skit. Det tog vi senare upp på skolan, att så här får det inte 

gå till, rektorn ska vara med oss inte emot oss” 

Att inte ha rektorn med sig visade sig i detta fall vara ett hinder för denna lärare. 

Detta har också läraren ovan upplevt, men då handlade det istället om en statusfråga, 

att det inte skulle se bra ut för skolan. Resterande lärare har och andra sidan bara 

positiva saker att säga om skolan och dess stöd när det kommer till att anmäla 

misstänkt barnmisshandel. Men att skolledningen kan utgöra ett hinder visas klart 

och tydligt. 

5.2.7 Socialtjänstens brister 
Några av grundskolelärarna menar att själva anmälningssystemet skulle kunna 

upplevas som ett hinder i sig. Att det kan brista i anmälningssystemet menar lärare 

kan spela in när en lärare avgör om hon ska anmäla ett misstänkt fall eller inte. De 

menar att det kan finnas en oro hos de lärare som anmäler att fallet ska hanteras på 

ett klumpigt sätt av socialen. Blir inte barnet ”räddat” som en lärare uttrycker det kan 

en anmälan göra mer skada än nytta för barnet.   

”Jag kan tänka mig att man kan känna såhär; tänk om jag anmäler det här 

barnet, jag får reda på att det blir slaget hemma och sen så gör jag en anmälan 
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och då skulle man vara så orolig att socialtjänsten inte hanterar det på ett schyst 

sätt. Jag har hört de fall där de inte räddar barnet, och det blir det här som barnet 

har förfarit. Jag är rädd att systemet inte funkar som man tror och vill.” 

 

5.3 Lärares tillvägagångsätt från misstanke till 
anmälan av barnmisshandel 

Den tredje och sista frågeställning besvarar hur lärares tillvägagångsätt ser ut från 

misstankar av barnmisshandel, till att en anmälan till socialtjänsten görs. Resultatet 

redovisas utifrån fyra underrubriker: ”Samtal med kollegor”, ”Samtal med 

elevhälsoteamet”, ”Samtal med socialtjänsten” samt ”Samtal med föräldrarna”. 

Dessa kategorier beskriver de fyra olika tillvägagångsätten som de intervjuade har 

berättat om och är överskådliga i nedanstående figur. 

 

Figur 1. Lärares olika tillvägagångsätt från misstanke till anmälan av 

barnmisshandel. 

5.3.1 Samtal med kollegor  
De flesta respondenter menar att ett första steg vid misstankar om barnmisshandel är 

att samtala med kollegor. Att hålla så många ögon och öron som möjligt 

uppmärksamma är viktigt enligt lärarna. Fler erfarenheter och andras synpunkter kan 

också hjälpa läraren att få en bättre uppfattning om barnet. En lärare berättar:  

”Mitt tillvägagångsätt beror på vad det är jag misstänker, men jag pratar först 

med de lärare som är omkring mig och barnet och ber att de också kollar och 

håller utkik och lyssnar och kanske ställer lite frågor om de arbetar ihop, så att 

det är fler som ser”. 

5.3.2 Samtal med elevhälsoteamet  
Som ett andra steg efter samtal med kollegor menar en lärare att hon om då 

fortfarande skulle hysa oro så tar hon kontakt med rektor och kurator och har ett 

möte med elevhälsoteamet. En annan lärare beskriver sitt tillvägagångsätt stegvis:  

”Jag skulle först bolla med mina arbetskamrater, det är viktigt att man inte 

störtar iväg, jag vill liksom kolla lite först, prata med min chef om vad hon 

säger och tycker, kontakta råd och stöd och prata anonymt, och utifrån 

omgivningens resonemang skulle jag ta beslut om hur jag skulle gå vidare.” 
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En lärare menar att anmälningsprocessen brukar gå fort hos henne. Hon berättar:  

”Så fort jag misstänker minsta lilla, rådgjorde jag alltid med elevvårdsteamet, 

processen ska gå fort, man kan ju inte vänta 3-4 dagar om man misstänker att ett 

barn blir slaget. Jag pratar med rektorn som sitter med i elevvårdsteamet som 

också står på en eventuell anmälan.”  

En lärare berättar att hon vid misstankar går till rektor som i sin tur gör en anmälan. 

På det viset behöver aldrig läraren stå på pappret, det tycker hon känns bra.  

En annan lärare vet inte hur en anmälan till socialtjänsten går till eftersom den alltid 

går via rektor. Hon har inte någon vetskap om en eventuell handlingsplan på skolan. 

Läraren har däremot vid flera tillfällen gjort en orosanmälan till skolsyster som i sin 

tur gått vidare med fallet. Hon säger: 

”de barnen jag är orolig över lyfter jag med vårt elevhälsoteam, där reaktor, 

kurator och allihop är med och så berättar jag där vad det är jag ser och hur jag 

tänker. Det lyfts där och sen så ser vi tillsammans hur vi går vidare”.  

Samtliga lärare menar alltså att de vid misstankar om barnmisshandel kontaktar 

rektorn och/eller elevvårdsteam (där rektor, skolsköterska, kurator och psykolog 

ingår) för att få råd och stöd i hur de ska gå vidare när de misstänker att ett barn far 

illa. På samtliga skolor där våra respondenter arbetar är det rektorn som beslutar om 

det ska genomföras en anmälan och då står skolan för anmälan inte den enskilda 

läraren. Några lärare rådgör och pratar med kollegor innan de blandar in 

elevvårdsteam.  

5.3.3 Samtal med socialtjänsten 
En lärare berättar att den gång hon själv kommit i kontakt med en anmälan har 

processen sätt ut på följande sätt: 

”Den gången jag har varit med om att anmäla så har det sett ut som så att vi 

tillsammans med rektorn kontaktade socialen råd och stöd och pratade med dem 

anonymt. Utifrån det tog vi beslutet att göra en formell anmälan till socialen. 

Sen så kontaktade socialen familjen och fortsatte det arbetet, vi hade gjort vår 

del men vi försökte ha viss kontakt med socialen för den här elevens skull. 

Rektor står på anmälan med föräldrarna visste om att det var jag som anmält. 

En anmälan gick också till polisen med det gick inte till åtal.” 

Läraren har alltså efter samtal med rektor rådfrågat socialtjänsten om vidare 

handlingsplan. Därefter har rektor beslutat om anmälan. 

5.3.4 Samtal med föräldrarna 
En respondent berättar att i de fall där hon har kunnat, har hon pratat med föräldrarna 

vid misstankar om barnmisshandel innan hon anmält: 

”Om jag kan prata med föräldrarna har jag gjort det, jag talade om för en 

förälder att ditt barn säger att du slår honom och det är förbjudet i svensk lag, 

oftast har det då varit invandrarföräldrar. Ja men det är vår kultur svarade 

pappan. Ja, men i Sverige sa jag, får man inte göra det, hör jag det igen då 

anmäler jag. Detta är en kulturkrock. ”  

En annan lärare tar också upp meningen med att prata med föräldrarna: 

”Sen kan jag tycka att det är viktigt att man för en diskussion med föräldrarna 

när det gäller sådana här saker som att barnen kommer ovårdade, då tycker jag 

ändå att man ska ge föräldrarna en chans, märker man sen att föräldrarna inte 

lyssnar eller tar till sig det då måste man ju anmäla för barnet bästa”. 
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Beroende på det enskilda fallets karaktär kan lärare väga in att prata med föräldrarna 

innan de går vidare och gör en anmälan till rektorn. Läraren menar att man kan ge 

föräldrarna en chans att bättra sig för att det faktiskt kan hjälpa att prata med 

föräldrarna och en annan respondent talar om ett fall där det sker en kulturkrock. Där 

anser denna lärare att man kan ge föräldrarna en chans genom att informera om 

lagar. Händer inget efter det menar båda att man direkt anmäler vidare. Läraren säger 

också att:  

”Märker man att barnet tar allvarlig skada anmäler man ju direkt. Sen får det ju 

var fel då om man märker att det inte var som man uppfattade det.”  

Det är alltså en bedömningsfråga om man ska låta föräldrarna få en chans att bättra 

sig eller inte.  

5.3.5 Sammanfattning 
Två lärare menar att det finns fysisk och psykisk misshandel medan de tre övriga 

också lägger till sexuella övergrepp. För att upptäcka misshandel menar samtliga 

lärare att kroppsliga märken och beteendemässiga indikatorer är de främsta 

ledstjärnorna. Lärarna är överens om att det är i samtalet och i det större 

sammanhanget med resten av klassen som tecken oftast visar sig. Att vara 

uppmärksam vid idrotten är också viktigt. Lärarna visar också i samtalet sin 

medvetenhet om att bristande omsorg som visar sig i trötthet, slarv med läxor osv. 

ska anmälas som en typ av barnmisshandel.  

Lärarna menar att det ofta är svårt att upptäcka barnmisshandel då den ofta är dold 

och sker bakom stängda dörrar. Barns beskyddande av föräldrarna tas också upp som 

en anledning till svårigheterna. Lärarna får i de flesta fall förlita sig på magkänslan 

som säger att någonting är fel.  

Hos samtliga lärare finns det en oro för att falskt anklaga då det är lätt att tvivla på 

sin egen kunskap och intuition. Detta upplevs som ett tydligt hinder för anmälan. 

Oron för att barnet ska fara illa av anmälan finns men samtliga lärare är överens om 

att barnet kommer i första rum och att negativ påverkan för lärarens del inte ska få 

stå i vägen för barnets bästa.  De lärare som anmält menar att en negativ reaktion 

från föräldrarnas håll är att vänta. Detta får dock inte bidra till att anmälan uteblir. En 

del lärare har vid tidigare arbetsplatser upplevt att rektorerna inte vill genomföra en 

anmälan då det inte ser bra ut för skolan och att man vill undvika att ta det ansvar 

som beslutet innebär. En misstänksamhet mot socialtjänsten finns också då 

upplevelser av deras misslyckande och ignorans finns.  

Då det på samtliga respondenters arbetsplatser är rektorn som genomför anmälan till 

socialtjänsten ser lärarna inget nuvarande behov av utbildning i detta. Lärarnas 

uppgift är istället att fokusera på upptäckt samt förmedling av upplevelser och tankar 

till elevhälsoteam, rektor och socialtjänsten. Samtal och sammarbete mellan kollegor 

där fler uppmärksammar barnet är ett första steg vid misstanke om barnmisshandel. 

Lärarna berättar att de ibland valt att diskutera sin oro med föräldrarna innan 

anmälan genomförs. Kulturkrockar och okunskap om svenska lagar kan vara en 

anledning till barnmisshandel och upplysning om förbjudet att aga barn kan 

förhoppningsvis leda till att misshandeln upphör. 
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6 DISKUSSION 
Genom kvalitativa intervjuer av fem kvinnliga grundskolelärare i olika åldrar har vi 

samlat in empiri som bearbetats och tolkats i resultatet. Syftet med studien har varit 

att ta reda på hur lärare upptäcker barnmisshandel, vilka hinder lärare upplever att 

det finns för att anmäla misstankar om barnmisshandel samt hur lärare går tillväga 

från att de misstänker barnmisshandel till att de gör en anmälan till socialtjänsten. 

Studiens resultat representerar några svenska grundskolelärares erfarenheter och 

kompetenser inom området vilket skiljer sig från den tidigare forskningen som 

främst behandlar ämnet på internationell nivå (USA, Australien och Nederländerna). 

I detta kapitel presenterar vi vad vi har kommit fram till inom det valda området 

genom att jämföra vårt resultat med tidigare internationell forskning. Vi kommer 

också välja ut delar från resultatet som vi vill belysa och analysera närmare. Som 

analysverktyg använder vi oss av Goffmans (2009) rollteori, ett 

interaktionsperspektiv. Kapitlet består av våra tre frågeställningar som var och en 

utgör en egen kategori: ”Hur lärare upptäcker barnmisshandel”, ”Hinder som 

upplevs vid anmälan av misstänkt barnmisshandel” samt ”Lärares tillvägagångsätt 

från misstanke till anmälan av barnmisshandel”. I tur och ordning diskuteras våra 

forskningsfrågor där studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning 

och annan relevant litteratur. 

6.1 Hur lärare upptäcker barnmisshandel. 

Studiens resultat visar att grundskollärare upptäcker barnmisshandel via fysiska 

skador, beteendeförändringar, bristande vård och omsorg och när eleven själv 

berättar om misshandeln. Samtliga lärare menar att för att upptäcka barnmisshandel 

är kroppsliga skador och beteendemässiga indikatorer de främsta ledstjärnorna. En 

av lärarna säger: ”De beter sig annorlunda, blir ledsna ofta, gråter, tar utlopp för 

aggressioner, massa med sådana saker. De förändrar sitt beteende, det är det man 

märker det på”. Tidigare forskning bekräftar att grundskolelärare främst upptäcker 

barnmisshandel via fysiska tecken (ex blåmärken) och på barnens beteende (ex 

utåtagerande eller tillbakadragenhet) (Schols m.fl, 2013). Det är framförallt de stora 

beteendeförändringarna som leder till att lärarna misstänker att något inte står rätt till 

som senare kan leda till upptäckt av barnmisshandel (Schols m.fl, 2013 och Hillman 

& Siracusa, 1995). Att en elev plötsligt förändrar sitt beteende är både enligt tidigare 

forskning (Schols m.fl, 2013 och Hillman & Siracusa, 1995) och enligt 

respondenterna för vår studie ett tydligt varningstecken på att allt kanske inte står rätt 

till.  

Bristande vård och omsorg tas också upp som ett sätt att upptäcka barnmisshandel på 

hos de intervjuade. Att avgöra hur pass mycket det måste brista i en elevs omvårdnad 

för att det bör anmälas kan dock vara oklar. Utifrån vår studies resultat gör vi 

tolkningen att en elev som kommer med slitna kläder för att familjen har det svårt 

ekonomiskt eller om eleven enstaka gånger kommer till skolan hungrigt inte bör 

anmälas. De intervjuade menar att det först är när det finns tydliga tecken på att 

barnet utsätts för försummelse och att de sker upprepade gånger (till exempel att 

barnet nästan aldrig äter frukost eller får hjälp med läxor) som det bör anmälas 

alternativt tas upp till diskussion med vårdnadshavare. Att en elev kommer till skolan 

hungrig en gång räcker alltså inte utan det ska ske under en längre period.  

Lärarna i vår studie är överens om att det är i samtalet och i det större sammanhanget 

med resten av klassen som tecken på barnmisshandel oftast visar sig. Grossman 
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(2009) menar att det är i interaktioner mellan olika aktörer som man skaffar sig 

information om individer, vilket betyder att just samtalet i det större sammanhanget 

kan vara en avgörande faktor för att upptäcka barnmisshandel hos enskilda elever. 

Goffman (2009) menar att en individs ”verkliga” känslor bara kan bestämmas genom 

ett öppet medgivande eller ett ofrivilligt känslofullt beteende. Ett öppet medgivande 

verkar inte höra till vanligheterna då endast en grundskollärare för studien nämner 

medgivande från elevens sida som ett sätt att upptäcka barnmisshandel, därför måste 

grundskolelärare vara extra uppmärksamma mot ofrivilliga känslomässiga beteenden 

inom interaktionerna för att upptäcka de barn som utsätts för barnmisshandel. 

Ofrivilliga beteenden skulle kunna vara plötsliga aggressioner, skygghet, 

utåtagerande beteende eller att de blir ledsna ofta vilket nämns av både de 

intervjuade i vår undersökning samt av Crosson-tower (2002) som tecken på 

barnmisshandel. 

Samtliga grundskolelärare för studien har en viss kompetens när det kommer till att 

upptäcka barnmisshandel men är inte medvetna om alla tecken och symptom som 

faktiskt kan visa sig. Ingen har talat om bristande sociala färdigheter, stort begär av 

uppmärksamhet, dåliga relationer till jämnåriga, lite eller ingen empati när andra 

skadas eller dåliga vanor såsom sugande, gungande och bitande (Crosson-tower, 

2002). Det finns en mängd andra tecken och symptom utöver ovannämnda som 

Crosson-tower (2002) nämner i samband med barn som far illa. Vi kan inte säga att 

respondenterna inte vet om övriga tecken och symptom bara för att de inte nämns i 

intervjuerna. Vi drar däremot slutsatsen att lärarna vid detta tillfälle inte kom att 

tänka på dessa tecken och symptom. Kontinuerliga utbildningar eller fortlöpande 

besök av socialtjänsten skulle kunna vara en lösning för att påminna och uppdatera 

grundskollärare om hur man upptäcker barnmisshandel. Tidigare internationell 

forskning av Schols m.fl.(2013) och Maureen (2004) visar också att 

grundskolelärares kunskap om hur de kan upptäcka barnmisshandel är bristfällig där 

lärare eftersöker mer utbildning inom ämnet.  

I studien framkom att det är svårt att upptäcka barnmisshandel då den ofta är dold 

och sker bakom stängda dörrar. Barns beskyddande av föräldrarna tas också upp som 

en anledning till svårigheterna. Goffman (2009) menar att individer tar olika roller i 

samspel med andra. Rollen individen tar beror på vilka förväntningar individen tror 

att det finns på hen. Utifrån det perspektivet gör vi tolkningen att eleven skyddar sina 

föräldrar för att de vill uppfylla sin roll som goda/duktiga barn. Utifrån rollteorin 

förväntas även eleverna föra sig på ett sätt som de själva tror sig förväntas av andra 

vilket kan betyda att eleven själv upplever att ett frivilligt erkännande om att hen far 

illa inte väntas eller skulle gillas av läraren (a.a). Detta styrker att lärarna i den 

ömsesidiga påverkan mellan henne och eleven, måste vara extra uppmärksam på 

ofrivilliga beteenden från eleven som kan vara tecken på barnmisshandel.  

Lärarna får i många fall förlita sig på magkänslan som säger att någonting är fel. Vid 

misstanke fokuserar de extra mycket på det barnet för att hitta tecken på om barnet 

far illa. Detta visar också Schols m.fl.(2013), att lärare fördjupar sina iakttagelser vid 

misstankar om barnmisshandel genom att fokusera mer på barnet i allmänhet, mot 

föräldrar vid hämtning och lämning och mot interaktionen mellan barnet och 

föräldrar. Detta för att upptäcka om det förekommer någon barnmisshandel. 

Dilemmat här, åtminstone för svenska grundskollärare är att socialstyrelsen (2004) 

säger att grundskollärare genast ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker att 

ett barn far illa. Är det då fel att inte anmäla när magkänslan säger att något inte 

stämmer? Den känslan är egentligen en misstanke om att något inte står rätt till. Men 
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samtidigt har man inte fått kännedom om någon barnmisshandel. Lagboken, 14 kap. 

1-2 § SoL menar att anmälningsplikten innebär följande för skolpersonal:  

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Att misstänka barnmisshandel är inte samma sak som att ha kännedom om 

misshandel. Socialstyrelsens (2004) hänvisningar om när man ska anmäla 

barnmisshandel samt anmälningsskyldigheten som beskrivs i lagboken under kap 14. 

”Anmälan om missförhållanden” säger två olika saker. Vår slutsats är att 

grundskollärare faktiskt följer lagen som säger att man ska anmäla vid kännedom om 

barnmisshandel dock anmäler inte alla lärare alltid vid misstanke om barnmisshandel 

utan väljer att vänta tills man vet om det förekommer misshandel eller inte. 

6.2 Hinder som upplevs vid anmälan av misstänkt 
barnmisshandel. 

Vår studie tar upp flera hinder som lärare kan uppleva vid anmälan av misstänkt 

barnmisshandel. Ett utav dessa hinder är rädslan över att förvärra elevens situation. 

Flera lärare menar att barnen kan påverkas negativt av en anmälan under den tuffa 

processens gång, då det tar lång tid och kan vara påfrestande och en annan lärare 

berättar att eleven efter en anmälan kan få ett sämre behandlande i hemmet och att 

man som lärare vill undvika att orsaka detta. Det finns också en tydlig 

misstänksamhet gentemot socialtjänstens agerande. Det finns farhågor om att 

socialtjänsten inte ”räddar” barnet utan att barnet får fortsätta att leva i 

hemförhållanden där misshandel förekommer. Det är enligt Bengtsson & Svensson 

(2011) socialtjänstens ansvar att ingripa för att ge barnet det skydd som behövs i fall 

av misshandel. När detta ansvar, enligt lärare, inte tas fullt ut uppstår självklart en 

misstänksamhet gentemot socialtjänsten. Detta är någon som vår studies resultat 

visar. Lärare har upplevt att socialtjänsten inte ”räddat” barnet och därigenom 

förvärrat dess situation betydligt. Trots dessa anklagelser mot socialtjänsten är det 

farligt att från början utgå ifrån att de inte tar sitt ansvar. Lärare ska givetvis vara 

kritiska och syna socialtjänstens agerande men för att en samverkan mellan skola och 

socialtjänst ska fungera krävs ett förtroende och att båda parter möts från båda håll. 

Fallerar detta är sannolikheten stor att många berättigade anmälningar uteblir och fler 

barn får lida mer än nödvändigt. Tidigare forskning (Sinanan, 2011 och Hillmans & 

Siracusas, 1995) visar också att grundskollärare är orolig över eventuella följder som 

en anmälan kan innebära för barnet.  

Ett annat hinder som framkommer i en amerikansk studie (Maureen, 2004) är att 

vissa lärare anser att föräldrarna själva bör ta ansvar för barnets uppfostran och att 

kroppslig bestraffning anses bör tillåtas. Den studien står i stor kontrast till våra 

respondenters uppfattning om barns omvårdnad och det är också vår uppfattning att 

detta genomsyrar hela den svenska kulturen. I vår studie framkom överhuvudtaget 

inte detta som ett hinder eftersom det är så självklart att kroppsbestraffning inte ska 

förekomma verken från skolans håll eller från hemmet. Barnmisshandel är under 

inga som helst villkor tillåtet och om det förekommer är det respondenternas 

övertygelse att de är deras skyldighet att stoppa misshandeln. Tidigare 

forskningsresultat (Schols m.fl., 2013 och Maureen, 2004) visar dock att en del lärare 

inte ser det som deras skyldighet att anmäla. Vi tror att svenska lärares yrkesmoral är 

så pass hög att det istället är bristande kunskap som förklarar det låga antalet 

anmälningar.  
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Enligt vår studies resultat är föräldrarelationen inget hinder för anmälan då barnet 

prioriteras först. Tidigare studier (Schols m.fl., 2013, Sinanan, 2011) visar, som 

motsats till vårt resultat, på en större oro för just föräldrars reaktioner. Med 

utgångspunkt i Goffmans (2009) rollteori kan vi identifiera lärares olika 

ansvarsroller. Det ansvar som vilar på våra respondenters lärarroll fokuserar främst 

på barnets bästa där föräldrarelationen anses vara viktig men inte prioriteras. Ovan 

nämnda internationella studier visar på en annan ansvarsroll hos lärare. Där kan vi 

identifiera ett mer självcentrerat fokus där andras reaktioner, däribland föräldrar, 

prioriteras och skapar hinder för anmälan. Dock menar de intervjuade i vår studie att 

bara för att de själva inte låter sig hindras av den tänkbart försämrade relationen med 

föräldrarna kan de se att andra grundskollärare eventuellt skulle kunna uppleva detta 

som ett hinder för att anmäla. 

Ingen lärare vill anklaga på falska grunder och enligt vår studies resultat är detta den 

största orsaken tillsammans med osäkerhet på om det rör sig om barnmisshandel eller 

inte som hindrar grundskollärare att anmäla. Detta grundar sig i rädslan att ställa till 

med bekymmer för andra och/eller att förvärra situationen ytterligare för eleven. 

Samma orsaker visar också tidigare forskning (Schols m.fl, 2003). Lärarna får i 

många fall förlita sig på magkänslan som säger att någonting är fel vilket för 

grundskollärare känns som en osäker grund att anmäla på. Troligtvis beror denna 

osäkerhet på bristande kunskap om barnmisshandel och hur lärare kan upptäcka 

denna. Är läraren säker på sin sak försvinner osäkerheten och därmed också till 

större delen risken att anklaga på falska grunder. Därför bör lärare få en bättre 

utbildning i just barnmisshandelns tecken för att inte detta hinder ska finnas. 

Tidigare studiers resultat (Hillman & Siracusa, 1995, Maureen, 2004 & Sinanan, 

2011) visar på lärares oro för bristande stöd från kollegor och skolledning. Våra 

respondenter har delade meningar om detta. För närvarande upplever samtliga lärare 

ett stort stöd men detta har inte alltid varit fallet. Erfarenheter av rektorer som dragit 

sig för att genomföra en anmälan för att antingen undvika ansvaret eller för att inte 

ge skolan en sämre bild utåt sett förekommer. Detta är också något som tidigare 

forskningsstudier (Sinanan, 2011) synliggjort och som våra respondenter anser är 

oacceptabelt. Vår förhoppning är att lärare som befinner sig i denna situation, där 

stödet är obefintligt, litar på sin egen förmåga och intuition och på egen hand 

genomför en anmälan. Ett faktum som dock både tidigare forskning (Maureen, 2004) 

och vår studie visar är hur viktigt det är för lärare att känna stöd från skolledning och 

lärarkollegor samt hur uteblivandet av detta stöd kan vara ett hinder för anmälan. 

6.3 Lärares tillvägagångsätt från misstanke till 
anmälan av barnmisshandel. 

Samtliga lärare menar att de vid misstankar om barnmisshandel som ett första steg 

samtalar med kollegor för att hålla fler vuxna uppmärksamma på barnet. Sedan 

kontaktas rektorn och/eller elevvårdsteam för att tillsammans komma överens om hur 

de ska gå vidare med ett fall. På samtliga skolor där våra respondenter arbetar är det 

rektorn som tar beslut om det ska genomföras en anmälan och då står skolan för 

anmälan, inte den enskilda läraren. Maureens (2004) forskningsresultat visar att 

väldigt få lärare var medvetna om skolans rutiner angående rapportering av 

barnmisshandel. Vår undersökning däremot visar på relativt goda kunskaper. Lärarna 

är medvetna om att de ska vända sig till rektorn om de misstänker barnmisshandel 

samt att det finns elevhälsoteam på skolan som kan ge råd och stöd. Maureens (2004) 

studies resultat visar också att lärarna inte trodde att de skulle få stöd av 
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skolledningen om de gjorde rapporter om barnmisshandel vilket grundskolelärarna i 

vår studie inte upplevt på sina nuvarande arbetsplatser. Däremot har två utav de 

intervjuade varit med om det tidigare vilket bekräftar att det faktiskt förekommer. 

Skolan är inte alltid villig att stå bakom alla anmälningar som lärare vill göra. 

Vår studie visar att vissa lärare har tillgång till en handlingsplan på skolan medan 

andra inte är medvetna om ifall det finns en eller inte. Ändå visar undersökningen att 

lärarna är lika mycket medvetna om tillvägagångsätten vid misstanke om 

barnmisshandel. Goebbels m.fl. (2008) visar i sina resultat att bland de lärare som 

alltid rapporterat misstankar om barnmisshandel fanns en tydlig och strukturerad 

handlingsplan på skolan för upptäckande och rapportering av relevanta fall. Lärare 

som har tillgång till en strukturerad handlingsplan tenderar till att bli mer 

konsekventa i att anmäla jämfört med de lärare som är utan. (a.a). Slutsatsen vi kan 

dra av detta är att det är en fördel med en färdig handlingsplan men att lärares 

tillvägagångsätt inte hänger på den. Behovet är större på de skolor där rektorn inte är 

den som tvunget genomför anmälan.  

Beroende på det enskilda fallets karaktär kan lärare väga in att prata med föräldrarna 

innan de går vidare och gör en anmälan till rektorn. Kulturkrockar och okunskap om 

svenska lagar kan vara en anledning till barnmisshandel och upplysning om förbjudet 

att aga barn kan leda till att misshandeln upphör. Tidigare forskning tar inte upp 

något om just detta däremot menar Crosson-tower, (2002) att elevens familj bör få 

vetskap om att en anmälan kommer göras för att stoppa barnets situation. Men inget 

nämns om att lärare bör prata med föräldrarna om att de begår barnmisshandel för att 

på de viset försöka stoppa det. Då det i Sverige är grundskolelärares skyldighet att 

anmäla fall där misstanke om barnmisshandel finns (Socialstyrelsen, 2004) är frågan 

om lärarna inte begår tjänstefel om de inte anmäler direkt utan istället väljer att prata 

med föräldrarna? En lärare säger: ”Märker man att barnet tar allvarlig skada 

anmäler man ju direkt”. Men när tar barnet allvarlig skada och när är det lämpligt att 

prata med föräldrarna istället för att anmäla? Ett fall där en lärare skulle välja att 

prata med föräldrarna skulle kanske en annan välja att anmäla direkt. Det kan vara en 

svår balansgång där utbildning inom området kan vara svaret. När barnen kommer 

ovårdade och skitiga till skolan ska man ge föräldrarna en chans att bättra sig då eller 

inte? Kan man anmäla på bara en magkänsla eller behövs mer konkreta tecken eller 

symptom att gå på?  

När grundskolelärare ska avgöra om de bör anmäla ett barnmisshandelsfall eller först 

prata med föräldrarna slits de mellan två olika roller (Goffman, 2009). De flesta 

grundskolelärare är medvetna om deras skyldighet att anmäla och eftersom de har 

förväntningar på sig att göra en anmälan vill de uppfylla sin roll som 

anmälningsskyldiga. Dock tar läraren en annan roll med föräldrarna vilket kan leda 

till en rollkonflikt som kan upplevas som ett hinder för läraren (a.a). För att uppfylla 

sin roll gentemot föräldrarna väljer grundskolelärarna att i mindre ”akuta” fall 

försöka hindra barnmisshandel genom att samtala med föräldrarna. Att mer kunskap 

inom identifiering av barnmisshandel- samt anmälningsprocessen behövs visar 

samtliga internationella forskningsstudier och det kan även vara svaret för lärarna i 

vår studie för att öka kunskapen om vilka tecken som kan visa sig vid 

barnmisshandel samt vilka fall som ska anmälas till socialtjänsten direkt och när man 

kan prata/diskutera med föräldrarna innan. 
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6.4 Sammanfattning och slutsats  

Avslutningsvis konstateras att studiens resultat i många fall stämmer överens med 

vad tidigare internationell forskning har visat. Både tidigare forskning (ex Schols 

m.fl, 2013 och Hillman & Siracusa, 1995) och några svenska grundskolelärare visar 

att det främst är genom beteendeförändringar från eleverna som leder till att 

barnmisshandel upptäcks. Enligt Goffman (2009) visar sig en individs innersta 

tankar och känslor enbart genom ett medgivande från eleven eller ofrivilliga 

beteenden. Ofrivilliga beteenden från eleven som tidigare inte har visat sig 

(beteendeförändringar) lägger grundskolelärare ofta märke till. Ännu en likhet 

mellan tidigare forsknings- och vår studies resultat är att grundskolelärare visar brist 

i att identifiera tecken och symptom på barnmisshandel. Våra respondenter nämner 

långt ifrån alla tecken och symptom som faktiskt kan visa sig vid barnmisshandel 

enligt Crosson-Tower (2002).  

Hinder i samband med att anmäla barnmisshandel är både lik och olik tidigare 

forskning. Tidigare forskningsresultat (Schols m.fl., 2013) visar att en del lärare inte 

ser det som deras skyldighet att vidta vidare åtgärder, som att anmäla vilket inte alls 

överensstämmer med vår undersökning. Vid starka misstankar anser de flesta lärare 

att de anmäler, i annat fall vidtas vidare åtgärder i form att förmedling av upplevelser 

och tankar till elevhälsoteam och rektor. Enligt vår studies resultat samt tidigare 

studier (Schols m.fl, 2003) är rädslan för att göra falska anklageser ett hinder för 

anmälan. Troligtvis kan osäkerheten som denna rädsla grundar sig i försvinna med 

hjälp av bättre utbildning och kunskap i att upptäcka barnmisshandel. 

Samtliga lärare i vår studie upplever nästan alltid ett stort stöd från skolledningen. 

Tidigare internationell forskning (Hillman & Siracusa, 1995, Maureen, 2004 & 

Sinanan, 2011) visar däremot på lärares oro för bristande stöd från kollegor och 

skolledning. Om detta betyder att rektorer utomlands tar mindre ansvar för att 

anmäla barnmisshandel än svenska rektorer går inte att besvara, men skulle kunna 

vara ett intressant ämne att forska vidare på. 

Samtliga lärare för vår studie menar att de efter att ha samtalat med kollegor vid 

misstankar om barnmisshandel kontaktar rektorn och/eller elevvårdsteam för att 

tillsammans komma överens om hur de ska gå vidare med ett fall. Vid vissa mindre 

”akuta” fall, exempelvis vanvård kan lärarna väga in att prata med föräldrarna först. 

Tidigare forskning visar på okunskap hos lärare om skolans rutiner vid anmälan 

(Maureens, 2004). Det framgår dock inte av tidigare forskning exakt hur lärare går 

tillväga vid misstanke om barnmisshandel, om de tar kontakt med rektor eller om de 

anmäler via någon annan.  

6.5 Fortsatt forskning 

Med denna studie har vi haft för avsikt att belysa lärares svårigheter vid upptäckt och 

anmälan av barnmisshandel. Studiens resultat kan inte anses ge en generell bild över 

Sveriges lärare utan enbart som en inblick i denna stora fråga. En jämförande studie 

kan göras där olika svenska geografiska områden jämförs med vårt sydöstra område. 

Fortsatt forskning kan också jämföra landsbygdens lärare med stadsområdens. Man 

kan också välja att jämföra olika stadier, t.ex. lågstadielärare med mellanstadielärare 

osv. En annan idé kan vara att fördjupa sig i frågorna genom att analysera en av våra 

frågeställningar mer i detalj. Istället för kvalitativa studier kan ett alternativ vara den 

kvantitativa ansatsen i form av en enkätundersökning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inledning 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Har du under din utbildning eller under tiden du varit yrkessam fått 

utbildning om identifiering av barnmisshandel samt genomförande av en 

anmälan till socialtjänsten? 

Huvudfrågor 

Vad har lärare för kompetens i att identifiera tecken och symptom på 

barnmisshandel? 

4. Vilka ”typer” av barnmisshandel känner du till? 

5. Hur kan du upptäcka att ett barn utsätts för barnmisshandel? 

6. Om du någon gång har varit med om att ett barn utsätts för barnmisshandel i 

din klass, hur upptänkte du det? 

7. Vilket behov finns det av mer kunskap som rör tecken och signaler av 

barnmisshandel?  

8. Hur avgör du/ni om ett misstänkt fall bör anmälas till socialtjänsten eller inte? 

 

Vilka hinder upplever lärare att det finns för att anmäla misstankar om 

barnmisshandel? 

9. När ska lärare anmäla? 

10. Ser du några svårigheter/hinder som kan uppstå med att anmäla 

barnmisshandel: 

- inom verksamheten? 

- utanför verksamheten? 

11. Vad kan vara orsaker till att lärare ibland tvekar att göra en anmälan tror du? 

12. Vilket stöd får ni från skolan när ni misstänker barnmisshandel? 

 

Hur går lärare tillväga när de misstänker barnmisshandel? 

13. Vid misstanke om barnmisshandel, hur går du då tillväga?  

14. Finns det några bestämda tillvägagångssätt på skolan för hur ni skall gå 

tillväga när ni misstänker att ett barn blir utsatt i hemmet?  

15. Kan du berätta vilka erfarenheter du har av anmälningsplikten och hur du fick 

kännedom om denna?  

16. Om du någon gång gjort en anmälan eller kommit i kontakt med en anmälan 

om barnmisshandel, hur såg den processen ut från misstanke om 

barnmisshandel till att skicka en anmälan till socialtjänsten? 
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17. Vilket behov finns det av mer kunskap om genomförande av en anmälan till 

socialtjänsten/anmälningsprocessen? 

18. (Hur skulle du beskriva att din pedagogiska roll blir med ett barn som blir 

utsatt? )  

Avslutning 

19. Finns det något annat du vill ta upp om det som sagts? 

 

 

 

 


