
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ANMÄLNINGSPLIKTEN I 
FÖRSKOLAN 

– ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA 
TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG 

GJORDE NÅGONTING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidat  
 Examensarbetet i lärarprogrammet   

 
 
 

Michaela Axebrink 
Julia Enander 

 
 

2012  
 
 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN I BORÅS 



2 
 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass, 210 
högskolepoäng. Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet II”, 15 
högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 
Utgivningsår: 2013 
 
Svensk titel: Anmälningsplikten i förskolan 

-  Ett barn skall aldrig kunna komma tillbaka och fråga varför du 
aldrig gjorde någonting  

 
Engelsk titel: Obligation to report in preschool 

-  A child should never be able to come back and ask why you did 
not do anything. 

 
Nyckelord: Sekretess, anmälningsplikten, socialtjänsten, barn som far illa  
 
Författare : Michaela Axebrink och Julia Enander 
 
Handledare: Sonja Kihlström  
 
Examinator: Thomas Barow 
 

 
Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Personer som arbetar inom den svenska barnomsorgen har en skyldighet att anmäla 
misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten. Barn som utsätts för någon form av 
misshandel utvecklar olika former av avvikande beteenden. De verksamma pedagogerna har i 
uppgift att uppmärksamma dessa barn och utefter detta arbeta pedagogiskt för att stödja dessa 
barn i sin utveckling.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers tolkningar och erfarenheter kring 
anmälningsplikten samt hur de beskriver sitt arbete för att hjälpa barn som far illa. Vidare 
behandlar studien socialtjänstens arbete kring en anmälan. 
 
Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av öppna intervjuer. Respondenterna 
bestod av tre förskollärare, tre förskolechefer samt en socialsekreterare. Det hjälpmedel vi 
brukat under intervjuerna är ljudupptagning följt av transkribering av inspelningen.  
 
Resultat 
Resultatet visar att det finns en osäkerhet och rädsla i att göra en anmälan hos många 
verksamma pedagoger. Den största rädslan ligger i vårdnadshavarnas reaktion då en anmälan 
sker. Resultatet pekar också på att stöd från arbetslaget, chefer eller specialpedagoger är en 
viktig faktor för de verksamma pedagogerna kring en anmälan. Pedagogerna har delade 
meningar om hur misstankar bör behandlas. Det framkommer även att verksamma pedagoger 
samt chefer önskar större deltagande i processen kring en anmälan.   
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Inledning 
 

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård 
eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 
(Barnkonventionen, 2009)  

Enligt barnkonventionen (2009) har vuxna i barnens närhet, där ibland verksamma pedagoger 
skyldighet att skydda barn från all form av misshandel samt vanvård. Trots 
barnkonventionens regler om barns rättigheter förekommer både misshandel, vanvård och 
sexuellt utnyttjanden av barn i hemmet. Socialstyrelsen (2004) betonar vikten av att sätta 
barnet i centrum och se till barnets behov och hälsa. Som verksam pedagog är det viktigt att 
uppmärksamma dessa barn för att de ska känna trygghet och kunna utvecklas. Socialstyrelsen 
(2004) beskriver den anmälningsskyldighet som alla anställda i en yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet för barn och ungdomar har. Denna skyldighet innebär att vid misstanke 
om vanvård, misshandel eller andra handlingar som kan vara till skada för barnen, måste det 
ske en anmälan till socialtjänsten. Socialstyrelsen beskriver vidare den osäkerhet som finns 
bland anställda inom dessa verksamheter då det många gånger kan vara svårt att avgöra 
huruvida hjälpinsatser behövs eller inte. Informationen om anmälningsplikten och dess 
process borde varit mer utförlig under vår studietid. Ämnet har inte behandlats tillräckligt i 
vår utbildning, vilket har lett till att observationer och frågor kring ämnet inte har prövats 
under vår verksamhetsförlagda utbildning. Denna bristande kompetens har fångat vårt intresse 
att ta reda på hur verksamma pedagoger ställer sig till denna lag och hur de arbetar för att 
hjälpa barn som far illa.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers tolkningar och erfarenheter kring 
anmälningsplikten samt hur de beskriver sitt arbete för att hjälpa barn som far illa. Vidare 
behandlar studien socialtjänstens arbete kring en anmälan.  
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Bakgrund 
I följande kapitel kommer vi beröra socialtjänstens arbete med barn som far illa, förskolans 
anmälningsplikt samt övriga lagar dessa två parter har skyldighet att förhålla sig till. Vi 
kommer även beröra olika former av misshandel samt vanvård.  

Lagar 
Sverige är ett av cirka 200 länder som skrivit under barnkonventionen, vilket i korthet innebär 
att barnets bästa alltid skall tas i beaktande. Socialtjänstlagen är en av de lagar där 
barnkonventionen slagit igenom. Det betyder att socialtjänsten alltid måste se till barns bästa 
under en utredning samt ta hänsyn till barnens vilja, i förhållande till mognad och ålder (Fridh 
& Norman, 2008). Socialnämnden har under paragraf 12§ beskrivit hur de skall arbeta för att 
barn och ungdom skall få en trygg uppväxt. 
 

12 § 
”Socialnämnden skall  
verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden i nära 
samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk 
och social utveckling hos barn och ungdom med särskild uppmärksamhet hos barn och 
ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling i nära samarbete med hemmen 
sörja för att barn och ungdom riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som 
de behöver […]” (Edlund, 2003) 
 

Citatet ovan ger en beskrivning på socialnämndens skyldigheter gentemot barn och ungdom, 
och hur de skall arbeta för att utveckla varenda individ på ett gynnsamt sätt. 
 
Lärare och förskollärare arbetar under sekretesslagen som innebär att de inte får yttra någon 
information om barn eller vårdnadshavare till utomstående. Denna lag finns som skydd för 
familjer då personal på förskolor och skolor ofta får vetskap om familjernas sociala situation. 
Brott mot sekretesslagen kan bestraffas med såväl böter som fängelse. Det finns dock ett 
undantag när det gäller sekretessen och det är när personalen misstänker att barn far illa, då 
skall en anmälan till socialtjänsten göras. Som personal kan du aldrig anmäla anonymt, som 
en privatperson kan. De avtal och lagar som innefattar anmälningsplikten tillkommer i och 
med den anställning de har i verksamheten (Brodin, 2008). 

Barnperspektiv 
Barnkommittén menar att respekten för barnens lika värde är utgångspunkten i 
barnperspektivet. Barnen växer upp med olika förutsättningar, vissa med sämre ekonomi än 
andra, oavsett detta måste alla barn respekteras och bemötas på samma sätt. Vuxna måste 
även respektera barnens egenvärde och förstå att barnen är egna personer och inte bihang till 
vårdnadshavarna (Hindberg, 2001). Socialtjänsten har innan utredningen inte skaffat sig en 
egen bild av barnet utan har förlitat sig på bedömningarna från förskolan, vilket är präglat 
utifrån ett vuxenperspektiv. För att få kunskap om det enskilda barnet och kunna göra en 
bedömning för vad som är det bästa för barnet är det viktigt att se med barnets ögon. För att 
kunna utveckla detta barnperspektiv behöver personalen få insikt i barnets behov och 
utveckling. Verksamheten bör också vara organiserad så att barnet sätts i centrum (Hindberg, 
2001).  

Anmälningsplikten i förskolan 
Anmälningsplikten innefattar barn och ungdomar under 18 år. Exempel på fall som skall 
anmälas är psykisk och fysisk misshandel men det kan även vara andra handlingar som kan 
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skada barnet på olika sätt. Det kan även finnas fall då vårdnadshavarna inte har kunskap eller 
förmåga att ta hand om sitt barn vilket kan leda till försummande eller vanvård. Det handlar 
inte bara om att det finns brister i barnets hemmiljö utan det kan även vara att barnets hälsa 
och utveckling inte tillgodoses. Alla misstankar om vanvård eller fysisk/psykisk misshandel 
måste anmälas till socialtjänsten, men du som pedagog begår inte tjänstefel om en anmälan 
inte sker (Bergstrand, 2009).  
 
Alla som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten då 
det finns en misstanke om att ett barn far illa. Fridh och Norman (2008) beskriver dock att 
bland annat lärare, förskolepersonal, specialpedagoger och kuratorer trots anmälningsplikten 
inte alltid anmäler sina misstankar. De tror att många inte anmäler av den anledningen att de 
inte är säkra på sina misstankar, vilket inte skall ha någon inverkan. Det är inte anmälarens 
sak att bevisa om det stämmer eller inte utan det är socialtjänstens uppgift. 
 
Det är viktigt att verksamheterna har rutiner på hur de går till väga med en anmälan och att 
förskolechefen informerar sina anställda om när och hur en anmälan skall göras. Det är 
förskolechefen som har ansvaret för att göra en anmälan till socialtjänsten då denne har ansvar 
för verksamheten (Bergstrand, 2009). Vid enstaka fall är det förskolechefen och exempelvis 
en specialpedagog som tillsammans anmäler. Det finns en osäkerhet bland verksamma 
pedagoger och chefer och därför kan det vara en fördel att ha stöd från en specialpedagog vid 
en anmälan  (Olsson, 2011). 
 
Innan en anmälan sker ska vårdnadshavarna kontaktas och få reda på att förskolan/skolan 
känner oro för barnet, vårdnadshavarna får sedan en kopia av anmälan. I vissa fall av 
misshandel kontaktas dock inte vårdnadshavarna då fokus i sådana fall ligger i barnets 
säkerhet, exempel på sådana fall är sexuella övergrepp eller grov misshandel. Olsson (2011) 
anser ändå att vårdnadshavarna bör göras delaktiga i den mån det går utan att barnets säkerhet 
och välmående påverkas negativt. Det är oftast rektorn eller förskolechefen som skriver 
anmälan men om denne inte skulle vilja eller våga gå vidare med ett fall kan även den 
pedagog som erfarit den misstänkta händelsen skriva anmälan om den känner att det är 
behövligt (Olsson, 2011).  

Socialtjänstens uppgift 
Det är socialtjänstens uppgift att skydda barn mot våld eller andra fysiska eller psykiska 
handlingar som kan vara till skada för barnet. De har även i uppgift att värna om barnets rätt 
till sin egen familj, och ska i största möjliga mån låta barnen få stanna hos sina 
vårdnadshavare om deras förhållande kan upprätthållas på ett tillfredställande sätt. (Fridh & 
Norman, 2008). Olsson (2011) skriver att de flesta familjer är tacksamma över den hjälp som 
socialtjänsten erbjuder vid en anmälan, exempel på hjälp och stöd som erbjuds är kontinuerlig 
kontakt med socialtjänsten. Annan hjälp kan vara kontaktpersoner som fungerar som 
avlastning eller familjeterapeuter. I vissa fall kan även vårdnaden av barnen överskrivas till en 
släkting eller till ett familjehem, med vårdnadshavarnas samtycke. I andra fall samtycker inte 
vårdnadshavarna till att åtgärder vidtas vilket försvårar socialtjänstens arbete. Först vid 
påtaglig fara för barnets hälsa och välmående kan socialtjänsten tvångsomhänderta barnet 
(Olsson, 2011). 
 
Socialtjänsten har även i uppgift att värna om omsorgen hos barn och ungdomar, vilket 
innebär att de skall erbjuda hjälp rörande trygghet, identitetsutveckling samt tillgodose barns 
olika behov. Socialtjänsten skall därför arbeta i förebyggande syfte. Barn och ungdomar under 
18 år kan utredas med stöd från LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
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även om det inte finns medgivande från vårdnadshavare eller barnen. Det beror på att barnets 
bästa alltid finns i åtanke och att barnets säkerhet kommer i första hand (Fahlberg, 2006).  
Alla uppgifter och anmälningar som kommer in till socialtjänsten är bestående, det går inte ta 
tillbaka en anmälan. Alla fall ska dokumenteras och utredas, dock behöver det inte alltid 
betyda att barnet far illa, men det måste följas upp enligt lag (Bergstrand, 2009). Det krävs 
inga bevis eller tydliga tecken på att ett barn far illa för att en anmälan till socialtjänsten ska 
ske. Det räcker med minsta misstanke att barnet på något sätt missköts i sin hemmiljö eller i 
andra sammanhang för att du som pedagog skall anmäla. Det är sedan socialtjänstens sak att 
klargöra huruvida det egentligen ligger till (Fahlberg, 2006). Även om fallet är svårtolkat kan 
socialtjänsten kontaktas för råd och stöd. De får i sin tur bedöma om de behöver göra en 
utredning (Olsson, 2011). 
 
Det är sekretess på utredningen, därför är kontakten mellan förskolan och socialtjänsten 
begränsad oavsett vilka rutiner kommunen har. Socialtjänsten har ingen skyldighet att 
rapportera till förskolan hur utredningen går, inte ens om barnet blir tvångsomhändertagen 
eller om det finns andra skäl till att barnet inte kommer till förskolan. Socialtjänsten har lagen 
på sin sida, därför kan det bli problem med samarbetet mellan barnet/familjen och 
socialtjänsten och i samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten (Olsson, 2011). Hagström 
(2010) betonar dock i sin avhandling vikten av att samverka vårdgivare emellan för att se till 
barnets bästa. Sekretesslagen försvårar detta samarbete då det endast får föra vidare 
information mellan socialtjänsten och förskolor med vårdnadshavarnas medgivande. 
 
Fridh och Norman (2008) definierar en utredning som medel för att samla in och ställa 
samman information för att sedan kunna fatta ett beslut. Författarna menar sedan att det 
problematiska i processen är att veta vilken information som är relevant och vilket beslut som 
är rätt. När det handlar om barn och ungdomar betonar de även vikten av att inte bara se de 
enkla lösningarna utan att försöka komma underfund med vad som egentligen är den bästa 
lösningen för barnet. 
 
Enligt Länsgruppen mot familjevåld i Kalmar län (1991) finns det olika faktorer som kan 
påverka barns hälsa vid svåra familjesituationer. Vilken typ av våld barnet utsätts för samt 
ålder och kön är några av dessa. Barnen påverkas även mycket av vårdnadshavarnas förmåga 
att se barnen utefter deras perspektiv och stötta dem. De menar att alla barn som utsätts för 
någon typ av våld eller försummelse känner ångest och bristande trygghet. 

Vad innebär begreppet misshandel? 
Socialstyrelsen (1999) skriver att skadlig behandling av barn kan indelas i tre olika kategorier. 
Psykisk och fysisk misshandel/försummelse och sexuellt utnyttjande, de anser även att 
psykisk misshandel ingår i alla dessa delar.  
 
Små barn kan inte berätta vad de har blivit utsatta för, det är därför oerhört viktigt att 
pedagogerna i förskolan reagerar på och följer upp om barnet beter sig underligt eller 
avvikande. Pedagoger har olika erfarenheter, personliga egenskaper och uppfattningar om vad 
som är underliga beteenden. Det kan oftast vara en orsak till att en anmälan inte sker, många 
pedagoger vill inte tro att barnen blir utsatta för våld (Hindberg, 2006).  
 
Vid barnmisshandel är det oftast någon som står barnet nära som utför handlingen. Det kan 
vara mamma eller pappa, båda föräldrarna eller styvfar, men det kan även vara syskon som 
misshandlar.  Misshandeln sker oftast i hemmet, men vid enstaka fall kan det även ske på 
förskolan (Irgens, 2002). 
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Barnmisshandelkommittén betonar att barn kan misshandlas på olika sätt, de menar att 
sexuella övergrepp även är en slags misshandel. Vid sexuella övergrepp är det oftast inte 
familjemedlemmar, utan personer som står familjen nära som utför övergreppet. Det kan även 
vara grannar som barnen träffar på lekplatser och i trappuppgångar. Sexuella övergrepp kan 
pågå i flera år eller vid enstaka tillfällen, mycket beroende på vem som utför övergreppen 
(Irgens, 2002).   
Regeringens definition av misshandel beskrivs i följande citat 
 

Fysisk misshandel kan vara att den vuxne slår barnet med eller utan tillhygge, nyper, 
sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller biter barnet, trampar eller stampar 
på barnet eller tvingar in föremål i barnets mun. Fysisk misshandel är också att 
förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet. Som psykisk 
misshandel räknas t.ex. orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, kritik, hån, 
nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav eller konstant vägran att lyssna 
på barnets synpunkter. Psykisk misshandel kan också vara att barnet tvingas bevittna 
(se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld är ett 
ofta förekommande inslag (SOU 2001:72, s.25). 

 
Det finns ett stort omfång av handlingar som betraktas som misshandel, därför är det viktigt 
att vara uppmärksam på alla typer av märken och beteenden hos barnen. Även att ta hårt i 
armen eller bli nervärderad verbalt är en form av misshandel. 

Psykisk misshandel 

Lundén (2004) beskriver psykisk misshandel som en emotionell misshandel där 
vårdnadshavarna verbalt eller känslomässigt kränker barnet genom utpekande som 
syndabock, kränkningar, hot och förlöjligande. Den psykiska misshandeln kan även vara 
känslomässig/emotionell vanvård/försummelse som innebär att vårdnadshavarna inte kan 
förstå barnets känslor och/eller låter barnet växa upp i en våldsam hemmiljö. En annan typ av 
emotionell vanvård är att de vuxna har för höga förväntningar på barnet eller var överdrivet 
beskyddande.  

Fysisk misshandel 

Fysisk misshandel kan delas in i två grupper, fysisk övergrepp och fysisk 
vanvård/försummelse. Lundén (2004) definierar i sin avhandling de skador som orsakas av 
exempelvis slag, sparkar och skakningar som fysiska övergrepp. Fysisk vanvård/försummelse 
kan vara bristande hygien, söndriga kläder, för lite eller för mycket mat samt bristande 
sjukvård. 

Sexuellt utnyttjande 

Leander (2007) beskriver sexuellt utnyttjande av barn som ett svårt trauma för barnets 
integritet som kan plåga barnet långt upp i vuxen ålder. Akseldotter (1993) definierar sexuella 
övergrepp mot barn som beröring, ord och anspelningar som tillgodoser den vuxnes sexuella 
behov. Författaren menar att gränsen mellan en kärleksfull kram och ett sexuellt anspråk beror 
på den vuxnes avsikt med handlingen.  
  



10 
 

Förskolans arbete med barn som far illa 
I följande kapitel kommer vi beröra frågor, som vilka beteenden barn kan uppvisa då de utsätt 
för någon form av misshandel eller vanvård samt hur verksamma pedagoger upptäcker dessa 
barn. Vidare beskriver vi hur de kan arbeta för barn med särskilda behov till följd av olika 
former av misshandel och/eller vanvård.  

Tecken på att barn far illa 
Sundell (1995) betonar svårigheter med att upptäcka barn som är i behov av särskilt stöd till 
följd av emotionella störningar och känslomässiga problem. Deras symptom är ofta mer 
diffusa än barn med synliga fysiska eller psykiska funktionshinder. Beteende som dessa barn 
kan uppvisa är ibland svåra att definiera orsaken till. Exempel på beteenden kan vara 
aggressivitet, impulsivitet eller oro, barnen kan även visa hämmande och tillbakadragande 
tendenser. Länsgruppen mot familjevåld i Kalmar län (1991) förklarar att barn som utsätts för 
våld ofta känner ångest. För att hantera dessa känslor utvecklar barn olika typer av psykiska 
försvar som kan ge uttryck i exempelvis aggressivitet, osäkerhet, tvångsmässigt 
kontrollerande eller regression. 
 
Seidel (1997) beskriver vilka beteenden misshandlade och försummade barn ofta uppvisar och 
vad som skiljer sig mellan dessa kategorier. Han menar att fysiskt misshandlade barn ofta 
utvecklar ett aggressivt beteende och ofta har svårt att hantera stressade situationer. 
Försummade barn blir istället passiva och har svårt för att uttrycka sina känslor och tankar. 
Han menar även att försummelse påverkar barnets utveckling negativt i större grad än 
misshandel. Pass (2007) har genomfört en studie i USA där hon beskriver faktorer som ingår 
under kategorin vanvård eller misshandel av barn. Hon beskriver bland annat att lämna ett 
mindre barn ensam under längre tid eller inte visa något intresse eller engagemang i vad 
barnen gör eller befinner sig är en form av vanvård. Hon menar vidare att dålig hygien och 
olämplig eller smutsig klädsel är en annan form av vanvård. Det kan exempelvis vara fel 
klädsel utefter årstid eller att barnet aldrig byter kläder. Beteenden som barn kan anamma då 
de på något sätt blir försummade i hemmet kan vara blygsamhet, inbundenhet, ovanligt livlig 
fantasi eller aggressivitet.  
 
Regression är ett tecken hos barn som tydligt visar att något är fel, förklarar Øvereeide (2010). 
Han betonar även regressionen som en följd av att barnen känner skam och skuld inför något 
de upplevt. För att möta barn som uppvisar dessa tecken är det viktigt att sätta sig in i barnets 
sociala situation och se problemen utifrån deras perspektiv för att inte öka den press barnet 
redan upplever. Drugli (2003) menar att de tecken på vanvård som små barn uppvisar, inte 
alltid är tydliga och kan behöva analyseras och reflekteras kring. Dessa tecken kan vara 
ickeverbala signaler eller reaktioner som förbryllar personalen men som ändå inte tyder på 
någonting konkret. I dessa fall behöver pedagogerna utreda sina misstankar för att se om det 
finns någon grund i oron. I andra fall kan det vara tydligare tecken där personalen kan agera 
direkt.  
 
Det finns olika beteenden barn kan anamma då de vanvårdas i hemmet. En del barn uttrycker 
sin frustration genom utåtagerande beteenden och har svårt för att koncentrera sig. Inlärningen 
kan även påverkas negativt. Andra symptom kan vara dålig självkänsla, svårighet att visa 
känslor och uttrycka sig (Sundell, Sjöberg, Lundström och Wettergren, 1992). Barn visar 
olika symtom då de utsätts för någon form av misshandel. Det är därför inte lätt för 
pedagogerna att veta vilken typ av misshandel som barnet är utsatt för då inget barn visar 
samma beteende (Hindberg, 2001). Sundell et al (1992) beskriver även att barn som får ta 
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mycket ansvar hemma och hjälpa sina missbrukande vårdnadshavare kan ta samma roll i 
förskolan eller skolan. Det är även viktigt att inte bara utgå från barnens beteenden utan även 
se till vårdnadshavarna, då de kan visa tecken på missbruk eller ekonomiska svårigheter. 
 
Hindberg (2001) skriver i likhet med Sundell et al (1992) att i misstanke om att ett barn far 
illa är det viktigt att inte bara se barnets beteende utan även vårdnadshavarnas. Personalen på 
förskolorna träffar familjerna dagligen, även där kan de uppmärksamma om beteendet har 
ändrats. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) är det vårdnadshavarnas problem som står i 
fokus, barnen blir osynliga, speciellt de små barnen som inte kan tala för sig själva (Hindberg, 
2001). 
 
Leander (2007) beskriver i sin forskning att barn redan vid tre års ålder kan berätta om svåra 
eller traumatiska erfarenheter som de upplevt. Författaren beskriver vidare de svårigheter 
mindre barn kan uppvisa vid utredningar om sexuellt utnyttjande. Ett problem kan vara det 
verbala språket då de inte har tillräckligt med ord och kognitiv förmåga att uttrycka sig. Ett 
annat problem kan vara förståelse för vad som är rätt och fel. Ett mindre barn vet oftast inte 
vilka rättigheter det har och vad som är tillåtet eller inte. Forskning visar att barn som utsätts 
för övergrepp av någon i familjen mer sällan vill berätta om det än om det är någon 
utomstående som genomför övergreppet.   
 
Barn visar ofta tydliga tecken på att de har utnyttjats sexuellt, enligt Larsson (2000). Deras 
sexuella beteenden tar över deras vardag och återkommer i deras lekar. Barnet visar tydligt 
genom sitt ordförråd att det har blivit sexuellt utnyttjat, men även upprepande onani, eller att 
stoppa in föremål i vaginan kan vara tydliga tecken. Han menar även att pedagogerna måste 
vara uppmärksamma om vad som är ett normalt sexuellt beteende hos barn. Kendall- Tackett, 
Williams och Finkelhor (Regeringen, 2000) anser att pedagoger vet mer om vad som är 
onormalt sexuellt beteende än normalt sexuellt beteende hos barn. Författarna menar att det 
finns ytterligare beteenden som förskolebarn uppvisar i dessa fall. Det kan handla om rädsla, 
mardrömmar, ångest och aggressioner. 

Pedagogernas arbete i förskolan 

Pedagogiskt arbete 

Drugli (2003) menar att processen från första misstanke om någon form av misshandel eller 
vanvård till dess att personalen agerar och tar kontakt med socialtjänsten kan skilja sig från 
fall till fall. Författaren beskriver även svårigheter och rädslor som kan förekomma hos 
pedagoger i samband med misstankar om att ett barn far illa i hemmet. Faktorer som hon tar 
upp är vårdnadshavarnas reaktioner och tidigare erfarenheter av anmälningar till 
socialtjänsten. Författaren betonar ändå vikten av att faktiskt agera och se till barnets situation 
i dessa sammanhang.  
 
Det är viktigt att inte glömma barnets kompetens i de sammanhang då det finns misstanke om 
ogynnsamma familjeförhållanden, menar Drugli (2003). Hon anser att barnsamtal kan vara en 
användbar metod för att få barnets perspektiv på de svårigheter som finns. Det är dock viktigt 
att tänka på hur frågorna ställs till barn och inte ställa ledande eller antydande frågor. Då har 
barnen en tendens att svara utefter vad de tror det vuxne blir nöjd med att höra och inte utefter 
hur barnet egentligen känner eller tänker. 
 
Det är viktigt att kontinuerligt observera och dokumentera barnens både fysiska och psykiska 
hälsa för att på så sätt se barnens individuella utvecklingsnivå och eventuella svårigheter. 
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Genom detta kan varje barn få den stimulans och utmaning som är anpassade för deras 
förmågor (Palla, 2011). Hon menar vidare i sin avhandling att det inte finns tillräckligt med 
kunskaper om barns olikheter i den svenska förskolan. Hon betonar därför vikten av att 
använda sig av specialpedagogik och specialpedagoger för att ge varje barn det stöd de 
behöver. Författaren tar upp olika former av speciella behov. Hon menar att både barn med 
fysiska eller psykiska handikapp och barn med känslomässiga eller emotionella svårigheter är 
i behov av särskilt stöd.  
 
Guvå (1998) menar att experthjälp inte alltid är en slutgiltig lösning för barn i behov av 
särskilt stöd. Hon betonar att en del barn som uppvisar sociala svårigheter ofta saknar de 
spontana förklaringar på känslor och händelser som barnet har svårt att förhålla sig till. Därför 
bör förskolans personal vara lyhörd på barnets signaler och bekräfta samt förklara för barnet 
varför vissa saker händer och att det är okej att känna ilska eller oro. Genom att bekräfta 
barnets känslor får de hjälp i hur situationen ska hanteras.  
 
Länsgruppen mot familjevåld i Kalmar län (1991) menar att det viktigt att uppmärksamma 
och bekräfta de barn som befinner sig i en svår livssituation och låta dem berätta eller på 
andra sätt ge uttryck för vad de har upplevt. Detta för att barnen ska få bearbeta sina känslor 
och upplevelser. När det handlar om barn i förskoleåldern kan kommunikationen ibland vara 
bristfällig och pedagogen bör istället ge barnen möjlighet att bearbeta sina känslor genom 
leken. Hagström (2010) betonar att barnet skall känna en trygghet och respekt för 
pedagogerna. Det är viktigt för barn att ha en anknytningsperson som de kan komma till. 
Författaren anser att pedagogerna blir en bra förebild till barnen om de har en trygg 
anknytning till dem.  
 
Det är pedagogernas uppgift att upptäcka fysiska skador eller avvikande beteenden hos 
barnen, de har ingen rätt att blunda. Det är även viktigt att pedagogerna inte anar misshandel 
bakom alla symtomen de ser (Edlund, 2003). Drugli (2003) betonar att pedagogernas egna 
förhållningssätt är viktiga i misstankar om vanvård av barn. Hon menar att verksamma 
pedagoger måste ha förmågan att rannsaka sig själv och inte låta personliga åsikter om barnet 
eller vårdnadshavarna påverka beslut och handlingar. Det är även viktigt att inte bara se till de 
brister och fel som finns utan även tänka framåt och utvecklingsfrämjande. Åtgärder som är 
till gagn för barnets utveckling och välmående bör sättas in.  
 
Personalen i förskolan har en viktig roll i de utsatta barnens liv. Det kan vara svårt att förhålla 
sig till det de har bevittnat, men är förskolan en trygg miljö i barnets vardag kan barnet 
utvecklas. För att göra förskolan trygg för barnet är det viktigt med fasta rutiner som därefter 
skapar en samvaro som barnet kan leka i. Genom detta kan barnet få en normal vardag i 
förskolan trots att det finns brister i hemmet (Edlund, 2003). 

Relationen till vårdnadshavarna 

Trygghet är en viktig del i kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger (Hagström, 
2010). Olsson (2011) beskriver vårdnadshavarna som de viktigaste personerna i ett barns liv. 
Han anser därför att det är viktigt att även arbeta med vårdnadshavarna eftersom en god 
kontakt med dem bidrar till en trygg relation med barnet. Författaren beskriver vidare att 
fokus inte bör ligga på vårdnadshavarnas svaga sidor, utan istället se möjligheter på vad som 
kan bli bättre och uppmuntra det dem gör bra. Författaren betonar vidare vikten av att 
samarbeta med vårdnadshavarna och hitta gemensamma lösningar som tillgodoser barnets 
behov och känslor. Drugli (2003) menar att de åtgärder som förskolan sätter in för att hjälpa 
barnet även kan beröra vårdnadshavarna, i många fall behöver de stöttning och råd i hur de i 
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sin tur kan stötta och utveckla sitt barn i rätt riktning. Arbetet och stöttningen bör även vara 
anpassat utefter varje individ och familj. Det skall efterhand ske en utveckling och förändring 
i stödarbetet under processens gång i och med att familjen klarar av mer själva. 
 
Kontakten med vårdnadshavarna bör vara öppen och på bådas villkor. Det är viktigt att agera 
professionellt och försöka sätta sig in i familjens livssituation. Det är även viktigt att lyssna 
till vårdnadshavarnas åsikter och tankar kring barnet och dess situation. Otillräcklig 
information leder ofta till missförstånd som kan skapa osämja mellan förskolans personal och 
familjen, vilket kan försvåra ytterligare för barnet (Drugli, 2003). 
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Teoretisk utgångspunkt 
I följande kapitel beskrivs vår teoretiska utgångspunkt. John Bowlby utvecklar en teori som 
handlar om anknytning. Mary Ainsworth, som vi även kommer nämna under denna del, 
beskriver tre olika reaktionsmönster som kopplas till Bowlbys teori om anknytning.  
 
Bowlby anser att barn har ett biologiskt anknytningssystem. Med detta system kan barnen i 
stressade och otrygga situationer tillkalla vårdnadshavarnas uppmärksamhet, för att sedan få 
en trygghet tillsammans med dem. Detta finns även hos vårdnadshavarna, fast med ett annat 
namn, ett så kallat omvårdnadssystem. Det gör att de tar hand om och skyddar sitt barn 
(Hagström, 2010). Jerlang (2008) beskriver liknande anknytningsbeteenden som menas med 
att barn instinktivt söker skydd och närhet hos sina anknytningspersoner när de känner rädsla 
eller obehag. För att ett barn ska utveckla dessa beteenden krävs en känslomässig omvårdnad 
från anknytningspersonerna. Hagström (2010) menar vidare att barnet skapar minnen, 
förväntningar och utvecklar anknytningsmönster utefter signaler som vårdnadshavarna 
besvarat. Genom dessa signaler är det lättare att observera de anknytningsmönster som barnet 
uppvisar när barnet blir hotat, oroligt eller sjukt. 
 
Bowlby (1970) menar att känslor har en direkt koppling med beteenden, vilket resulterar i att 
barn handlar på olika sätt utifrån hur de känner sig i den situationen de befinner sig i. Han 
menar vidare att barnet måste få utlopp för samt förstå sina känslor för att kunna bearbeta dem 
och ändra sitt beteende.   
 
Perris (1996) beskriver Ainsworths tre olika reaktionsmönster som barn uppvisar beroende på 
relationen till dess anknytningsperson ser ut. De barn som har en trygg anknytning till sin 
anknytningsperson klarar av förändringar, exempel på detta kan vara att anknytningspersonen 
försvinner en stund och sedan återvänder. Det andra mönstret är otrygg-undvikande 
anknytning då barnet visar tecken på separationsångest och reagerar undvikande vid 
återförening. Det tredje mönstret kallas otrygg-ambivalent anknytning. Barn i den kategorin 
agerar ofta starkt vid separation av anknytningsperson. De kan visa tecken på aggressivitet 
men ändå söka kontakt och pendla mellan dessa två känslor. 
 
Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) beskriver bristen på forskning 
om anknytning hos förskolebarn. Den forskning som finns innefattar istället lekutveckling, 
jagutveckling, kognitivutveckling och gränssättning. Författarna menar dock att anknytningen 
är trots detta en viktig del under förskoleåren och att en nära relation till bland annat 
vårdnadshavarna är viktig under hela barndomen. De menar vidare att ju äldre barnet blir 
desto större ansvar får de att relationen skall fungera. Till följd av ökande ålder utvecklas 
även barns kognitiva tänkande, och anknytningen blir mindre synlig och mindre krävande. 
 
Bowlbys anknytningsteori handlar, enligt Jerlang (2008), om den känslomässiga 
anknytningen, förluster och separationer från anknytningspersoner samt dessa processer som 
sker i en relation. Anknytningen till modern tillför inte bara fysiska behov som mat och kläder 
utan utvecklar även barns förmåga att känna tillit till andra människor samt sin egen 
självkänsla och självförtroende. Bowlby (1973) beskriver även att trygghetskänslan till 
anknytningspersonen kan förändras om denne hastigt ändrar beteenden eller utsätter barnet för 
obehag.  
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Jerlang (2008) beskriver Bowlbys teori om en trygg bas och menar att barn som utvecklat en 
trygg bas har växt upp i ett socialt hem där de fått uppmuntran och stöd från vårdnadshavarna. 
Där barnet känner sig hemma och välkommet och kan infinna sig i sociala sammanhang med 
både barn och vuxna. Hagström (2010) menar vidare att barnet, enligt Bowlby, har ett system 
som går parallellt med anknytningssystemet, det explorativa systemet. I detta system ingår 
nyfikenhet och utforskande. Författaren betonar även att om barnet inte har en trygg 
anknytning som ger skydd och omsorgs hämmas detta system. En trygg anknytning till en 
vårdnadshavare eller en annan betydelsefull person gör att barnet får en trygg bas och 
utvecklar sin nyfikenhet och sitt utforskande. Har barnet ingen trygg anknytning kan barnet 
istället för nyfikenhet och utforskande utveckla strategier så som ängslighet för att splittras 
från vårdnadshavaren. Perris (1996) menar också att pedagogen bör vara extra uppmärksam 
på barn som förändrar sin anknytning till exempelvis modern. Han menar att detta ofta beror 
på antingen problematik i moderns hälsa eller på någon form av övergrepp eller försummelse 
i hemmiljön. 
 
Bowlbys anknytningsteori kopplas till vår studie genom att barn som utsätts för våld eller på 
annat sätt far illa under förskoleåren, har svårt att skapa en trygg anknytning till vuxna. De 
verksamma pedagogerna bör vara en trygg anknytningsperson, näst efter föräldrarna. För de 
barn som inte utvecklat en trygg anknytning till föräldrarna är pedagogerna ännu viktigare.  
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Metod 
I följande avsnitt redovisas hur vi har gått tillväga genom studien, samt deltagande 
yrkesgrupper. Studiens reliabilitet och validitet samt forskningsetiska principer presenteras 
även i detta avsnitt.  

Val av metod 
Intervjuer kan kategoriseras inom både kvalitativ och kvantitativ metod genom olika 
infallsvinklar. De kvalitativa intervjuerna, som vi använde oss av i denna studie, utgår från 
hermeneutiska och fenomenologiska kunskapstraditioner där syftet är att identifiera eller 
kartlägga egenskaper och företeelser. Det innebär att man på förhand egentligen inte vet 
vilken riktning studien kommer att ta (Starrin och Renck, 1996). 
 
Den kvalitativa intervjun kan liknas till ett vanligt samtal där fokus ligger på ett bestämt 
ämne. Det är viktigt att formulera frågorna väl för att inte styra eller påverka respondentens 
svar. Ledande frågor samt ja och nej frågor bör undvikas då det inte ger något vidare resultat. 
Det är viktigt att respondenten har kunskap och erfarenheter om ämnet för att kunna göra en 
kvalitativ intervju med goda resultat (Kihlström, 2007). 
 
Lantz (2007) beskriver olika former av intervjuer, den form som vi har valt att använda oss av 
är den riktade öppna intervjun som är en intervjuform som är uppbyggd av stora och öppna 
frågor. Det ger respondenten en chans att besvara frågan utefter sina egna erfarenheter. Kvale 
(1997) beskriver den kvalitativa intervjun som en metod för att ta reda på och förstå 
respondentens erfarenheter och upplevelser kring ämnet. Eftersom det är de personliga 
erfarenheterna och kunskapen som vi vill studera är detta en metod som passar vår studie. 

Urvalsgrupp 
Vår urvalsgrupp består av tre förskollärare, tre förskolechefer samt en socialsekreterare. 
Förskollärarna arbetar på mindre förskolor i och i närheten av en större stad i Västsverige. 
Förskolecheferna arbetar i olika områden utanför samma stad. Socialsekreteraren är också 
verksam i samma stad. Vi började med att kontakta förskollärare och en förskolechef som vi 
tidigare har haft kontakt med via vår verksamhetsförlagda utbildning. Av förskolechefen fick 
vi sedan råd att kontakta andra förskolechefer som hon visste hade erfarenhet i ämnet. Valet 
av socialsekreterare var slumpmässigt då hon var den enda vi fick kontakt med efter att vi 
ringt ett flertal innan dess. Denscombe (2009) belyser vikten av att använda sig av 
respondenter som har erfarenheter och är kompetenta inom det område som skall undersökas. 
Vi har därför redan innan frågat om erfarenheter hos de deltagare som sedan valts ut.  

Genomförande 
När vi hade bestämt oss för hur undersökningen skulle utföras kontaktades en förskollärare 
och en förskolechef i de verksamheter vi tidigare har haft verksamhetsförlagd utbildning och 
arbetat på. Två provintervjuer utfördes först med dem för att se om våra frågor var anpassade 
efter vårt syfte. Efter dessa intervjuer togs de bort frågor som inte gav svar på vårt syfte och 
nya frågor utformades samt kompletterades. Efter en av dessa provintervjuer, 
rekommenderade förskolechefen oss att ta kontakt med andra verksamma förskolechefer som 
hon visste hade erfarenheter inom vårt ämne, vilket vi anser var viktigt för undersökningen. 
För att få kontakt med respondenterna kontaktades de via mejl och telefon med förfrågan om 
de ville delta. I samband med detta skickades även vårt missivbrev (bilaga 1) ut. Efter 
missivbrevet skickades ut skrevs intervjumanualer till socialtjänsten (bilaga 2), förskollärarna 
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(bilaga 3) samt förskolecheferna (bilaga 4) färdigt. Vi valde att inte låta respondenterna se 
intervjufrågorna innan då spontana svar önskades. Tid och plats valde respondenterna själva 
för att inte skapa problem och göra det så enkelt som möjligt för dem. Det resulterade i att vi 
vid flertal tillfällen befann oss på deras arbetsplatser. Detta upplyser Trost (2004) vara en 
viktig del i intervjun, han menar även att det är viktigt att hitta en ostörd plats för att minska 
oväsen från en barngrupp eller liknande. Vilken är en faktor vi lyckades undvika vid våra 
intervjutillfällen.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagningar för att sedan lättare kunna analysera 
materialet och inte gå miste om viktig information. Vid intervjutillfällena turades vi om att 
leda intervjun men vi deltog alltid båda två. Den ena som aktiv intervjuare och den andre 
antecknade samt kom med följdfrågor vid behov.  
 
Patel och Davidsson (2003) visar på en negativ aspekt på ljudupptagning då respondenten kan 
känna ett obehag att bli inspelade. Därför var vi noga med att förklarar för respondenten att 
ljudupptagningen endast kommer att användas av oss vid vår analys och kommer därefter 
raderas. Det tror vi uppskattades av respondenterna och vi upplevde inga större besvär från 
dem angående ljudupptagning.  

Bearbetning av material 
Vi började med att transkribera våra intervjuer utifrån ljudupptagningarna. När 
transkriberingarna var färdiga delades analysen upp i olika kategorier utifrån den bakgrund vi 
tidigare beskrivit. För att dela in i dessa kategorier markerades de utskrivna intervjuerna med 
olika färger utefter indelningen. Detta för att hjälpa oss att formulera det vi har fått ut på 
intervjuerna. Malmqvist (2007) beskriver användandet av färgpennor som en tillfredställande 
metod för att få en överblick över resultatet och dela in det i olika kategorier. Under 
analysskrivandet valde vi att arbeta tillsammans för att kunna diskutera vad som är relevant i 
de olika kategorierna samt för vårt syfte.  

Studiens reliabilitet och validitet 
Vår uppfattning är att vår undersökning om anmälningsplikten och processen i förskolan är 
tillförlitlig i relation till vårt syfte, då respondenterna utgår från sina egna erfarenheter samt 
rutiner i verksamheten. Kvale (1997) beskriver att frågor om sanning och kunskap används 
för att få en bra validitet.  

Reliabilitet 

Denscombe (2000) beskriver att användandet av ljudupptagning samt fältanteckningar gör 
resultatet tillförlitligt. Patel och Davidsson (2003) skriver att vi som transkribenter ofta 
påverkar underlaget i analysen, dels vid transkriberingen av intervjuerna, och dels för att 
gester, mimik, betoningar och kroppsspråk går förlorat. Författarna menar även att vi 
självmant sätter punkt, kommatecken och bildar egna meningar när vi lyssnar på 
ljuduppspelningen. Det görs en egen struktur på hur samtalet utformade sig. Även Trost 
(1997) menar att det finns en negativ aspekt av ljudinspelning vid intervjuer, och tar upp 
faktorer som mimik och gester som går förlorat vid ljudupptagning. Han anser att denna 
teknik endast används för att vi som informanter ska förbättra vår intervjuteknik. Vi har därför 
valt att alltid vara två på våra intervjuer för att se till att inte missa detta, den ena personen 
sitter endast och antecknar medan den andra leder intervjun. Samtidigt användes 
ljudupptagning för att inte missa någon viktig information när analysen skrivs.  
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Kvale (1997) menar att reliabiliteten påverkas av informanternas intervjuteknik, exempel på 
detta kan vara ledande frågor. För att öka vår reliabilitet gjorde vi innan undersökningen 
provintervjuer för att analysera oss själva som informanter och upptäcka eventuella frågor 
som inte är relevanta utefter vårt syfte. Trost (2004) menar att vi strävar efter att få reda på 
hur respondenten definierar olika begrepp och företeelser, exempelvis, vad är misshandel? I 
vår intervjustudie har vi inte haft som mål att ta reda på sådana frågor, men vi har märkt efter 
studien att det är någonting som ändå har besvarats genom våra intervjufrågor.  

Validitet 

Validiteten av studien handlar om hur giltig studien är utifrån dess ursprungliga syfte. För att 
göra studien giltig bör den granskas av en person med vetenskaplig utbildning som kan ge 
förslag på hur arbetet kan förbättras samt vilken undersökningsmetod som bör användas. 
Detta kallas då innehållsvaliditet. En annan typ av validitet är den samtidiga validiteten som 
går ut på att prova sitt material innan studiens början. Det kan exempelvis vara provintervjuer 
som utförs med personer i samma yrkeskategori som deltagarna i studien (Kihlström, 2007). 
Kihlström (2007) beskriver att användning av citat från intervjuerna ökar förståelsen för 
läsaren. Citaten illustrerar och fördjupar studiens resultat. Det bör dock inte vara för långa 
citat som kan vara svåra att förstå. Det är även viktigt att låta alla respondenter komma till tals 
i analysen.   

Forskningsetiska principer 
Vi informerade respondenterna om att intervjuerna kommer vara anonyma och identiteterna 
på dem och deras verksamhet inte kommer kunna avslöjas. Vi informerade att materialet 
endast kommer att läsas av vår handledare och kommer sedan att raderas när vårt arbete är 
färdigställt. 
 
Under våra intervjuer har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det första kravet är informationskravet och det innebär att forskaren skall förmedla att 
undersökningen är frivillig och att respondenten har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst. Forskaren skall även meddela urvalsgruppen om vad deras uppgift i undersökningen är. 
För att tillgodose detta krav skickade vi ut ett missivbrev (bilaga 4) i förhand med information 
om vår studie. Vi kompletterade även genom att informera ännu en gång innan varje intervju. 
 
Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att forskaren skall ha ett samtycke från 
undersökningsgruppen innan undersökningen utförs. Respondenterna kontaktades genom 
telefon och mail med förfrågan om deras deltagande. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, med detta menas det att respondenterna är 
anonyma och inga personer skall kunna identifiera personerna eller verksamheterna. 
Konfidentialitetskravet informerade vi även om innan varje intervju och den färdiga studien 
innehåller ingen information som kan avslöja respondenternas identiteter.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att det materialet som samlas in 
under undersökningen endast får användas i forskningsändamål. Materialet som samlats in 
under studiens gång kommer inte att användas i andra sammanhang 
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Resultat 
I följande kapitel redovisas vårt resultat utifrån de intervjuer som utförts under studien. De 
intervjuade är tre förskollärare, tre förskolechefer samt en socialsekreterare. Vi betecknar 
deltagarna som respondenter då de olika yrkeskategorierna är överrens, i andra fall betecknas 
de efter yrke. Socialsekreterarens deltagande presenteras under rubriken ”Socialtjänsten”. 

Socialtjänsten 
Socialsekreteraren förklarar att anmälningarna är färre i förskolan i jämförelse med 
grundskolan. Hon tror det beror på att förskollärarna är rädda för att kränka vårdnadshavarna 
samt att de är rädda för att de ska ta barnet ifrån förskolan. Hon menar att förskolan istället 
försöker arbeta med att hjälpa familjen för att förbättra deras situation. Hon tror även att vissa 
förskollärare gör en anmälan direkt för att försöka komma undan konflikten med 
vårdnadshavarna.  
 
Socialsekreteraren förklarar sedan hur de går vidare med en anmälan från förskolan. 
  

Vi skickar ett brev till förskolechefen där det står att vi har mottagit anmälan och 
vem som är handläggaren, sen är det så att vi måste tala med föräldrarna och fråga 
om vi får ha en öppen dialog med förskolan vad som händer.(socialsekreteraren.) 
 

Hon förklarar att de har två veckor på sig från att en anmälan kommer in tills att de måste 
bestämma sig om de ska inleda en utredning eller inte. Under dessa två veckor har de endast 
kontakt med vårdnadshavarna och barnet för att göra en förbedömning om barnets situation. 
De får ringa och ställa följdfrågor kring ärendet till den förskolechef eller förskollärare som 
har skrivit under anmälan.  
 
Under de två veckorna förklarar socialsekreteraren att de pratar med vårdnadshavarna och har 
samtal med barnet, skriver en förhandsbedömning, gör en bedömning utifrån de samtal de har 
haft, diskuterar eventuella skyddsaspekter och förklarar varför eller varför inte de inleder en 
utredning.  
 

                      Socialsekreteraren betonar att efter en utredning har inletts har de fyra månader på sig att 
slutföra utredningen. Under den tiden får de ta alla kontakter som är nödvändiga för 
utredningen. Socialsekreteraren betonar att arbetet förenklas om vårdnadshavarna vill 
samverka med dem, men när en utredning har inletts har vårdnadshavarna en skyldighet att 
medverka även om de inte vill vara delaktiga. 

 
Socialsekreteraren förklarar att när de inleder en utredning fokuserar de på familjens behov 
och erbjuder olika insatser och stöd. Det kan vara exempelvis samtal, föräldrastöd, boende, 
familjehem samt ekonomi. Under utredningens gång får socialtjänsten ta kontakt med 
förskolan för vidare information, men förskolan har ingen rätt att kontakta socialtjänsten 
angående utredningen. Socialsekreteraren betonar att förskolan oftast inte har vetskap om det 
har inletts en utredning eller inte. I vissa fall skickar de ut en blankett för att få reda på mer 
information om varför en anmälan har gjorts. Förskolans personal förstår då att en utredning 
har inletts. De kan även kalla till referenssamtal vid svårare fall som sexuella övergrepp och 
grov misshandel för att en skyddsbedömning skall göras.  
 
I de fall då en utredning har inletts och vårdnadshavarna ger sitt medgivande får de bryta 
sekretessen och låta förskolans personal delta i processen. De har då möten där både 
förskolechef, förskollärare och vårdnadshavarna gemensamt försöker hitta lösningar till 
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familjens problem. Vid dessa möten erbjuds olika insatser och mål sätts upp tillsammans med 
vårdnadshavarna. Hon förklarar vidare att det finns vårdnadshavare som tackar nej till 
insatserna och istället flyttar till en annan stad för att de tror att anmälan avskrivs. En anmälan 
fullföljs dock alltid oavsett hur långt familjen flyttar. I sådana fall kontaktar de socialtjänsten 
på den ort familjen är bosatta och fortsätter arbetet med deras hjälp. Socialsekreteraren anser 
dock att sekretessen försvårar arbetet eftersom de inte får ta del av någon information kring 
anmälan, utan bara får veta att en utredning pågår på familjen och vilka faktorer de skall 
undersöka. Hon betonar ändå sekretessen som en viktig del i arbetet. 
 
Efter fyra månader skall utredning avslutas oavsett om socialtjänsten anser att den är färdig 
eller inte. I de fall där de anser att familjen inte har utretts färdigt kan socialtjänsten själva 
göra en anmälan på familjen och starta en ny utredning.                        

Orsaker till att en anmälan sker 
I intervjuerna med respondenterna framkom det att barnen ofta talar om vad de blivit utsatta 
för eller vad de har varit vittnen till i hemmet.  
 

Barnen berättar oftast vad de har varit med om, efter många om och men, så det är 
på barnets ord som anmälningarna har gjorts efter en misstanke. (Förskolechef.) 
 

Förskolecheferna betonar att en anmälan skall ske oavsett hur stark misstanken är eftersom 
lagen säger att varje misstanke ska anmälas.  
 
Respondenterna menar att barnens ord är en vanlig orsak till att det sker en anmälan. En 
förskollärare berättar om ett fall då ett barn blev vittne till misshandel i hemmet, och berättade 
detta för personalen i förskolan. Förskollärarna betonar att även sådana fall skall anmälas till 
socialtjänsten då det handlar om psykisk misshandel. Både förskollärarna och 
förskolecheferna tar upp fall då vårdnadshavarna ligger i skilsmässa då deras osämja påverkar 
barnet negativt. Andra tecken på att barnet far illa kan vara blåmärken på underliga ställen, 
aggressivitet, nedstämdhet, oro, förändrade beteenden, drar sig undan, dålig aptit och 
sömnsvårigheter. Det finns även fall då barnet söker extra mycket närhet och ensamtid med 
förskollärarna.  

Arbetssätt vid misstanke om att ett barn far illa 
Förskollärarna berättar att de oftast utför observationer och har diskussioner i arbetslaget om 
det finns misstankar om att ett barn far illa. De berättar vidare att rutinerna är att ta kontakt 
med en specialpedagog som får komma in i barngruppen och göra observationer samt dela 
tankar om hur de kan gå vidare med sina misstankar. Förskollärarna betonar vikten att följa 
upp sina misstankar ordentligt innan anmälan görs så de har en säker grund att relatera till 
senare. ”Man kan inte göra en anmälan direkt för att ett barn har ett blåmärke” 
(Förskollärare.). Detta kan göras genom att skriva ner vad barnet har sagt och gjort för att ha 
något konkret att gå på. De kan sedan använda sig av kurator och specialpedagog som kan 
granska det de har dokumenterat om barnet med en viss distans.  
 
Respondenterna är överens om att förskolechefen bör göra anmälan. Förskollärarna har oftast 
gått den vägen. Men om förskolechefen anser att en anmälan inte är nödvändig kan en 
anmälan skrivas av en förskollärare, om de finner det behövligt. En förskollärare berättar om 
en annan anledning till att själv göra en anmälan och kontakta chefen först i efterhand. Hon 
beskriver sitt agerande som akut och kände att en anmälan bör göras direkt. I samråd med en 
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delaktig kollega ringde hon socialtjänsten själv och skrev under anmälan. Förskolecheferna 
betonar att pedagogerna får göra en anmälan själv, men de råder dem att gå genom dem.  
 

Jag vill skydda mina pedagoger så mycket som möjligt, de är tillräckligt utsatta 
ändå. Det kan bli väldigt våldsamt om föräldrarna vet vilken av pedagogerna som 
gjort anmälan. Vi som chefer har en position som ska ta detta (…). De ska inte 
behöva gå och vara rädda och oroliga på sitt jobb. (Förskolechef.) 
 

Förskollärarna berättar vidare om komplikationer som kan uppstå då en anmälan sker. De 
beskriver fall då de upplevde obehag vid möte med vårdnadshavarna samt hot via telefon. De 
berättar även om fall då vårdnadshavarna trakasserade all personal på förskolan. När även 
förskolechefen och verksamhetschefen blev utsatta för trakasserierna förstod alla att 
någonting behövde göras. Ärendet gick då så långt att polisen och stadens jurister blev 
inkopplade.  
 

Om föräldrarna kommer och det blir otrevligheter ska man ringa socialtjänsten. 
Personalen behöver inte svara på någonting som gäller anmälan utan de kan bara 
hänvisa till mig så tar jag kontakt med socialtjänsten. (Förskolechef.) 

 
Förskolechefen menar att ingen verksam pedagog ska behöva ta en 
konfliktsituation med en vårdnadshavare i verksamhetens lokaler utan de kan 
hänvisa vårdnadshavaren till förskolechefen.  

Pedagogiskt arbete i förskolan 
Förskollärarna betonar att det viktigaste i mötet med ett utsatt barn är att försöka göra 
vardagen så enkel och vanlig som möjligt. Pedagogen bör vara lyhörd och ge barnet extra tid 
och plats utan att peka ut barnet som annorlunda. Det handlar om att sätta in insatser för 
barnet i den vardagliga pedagogiska verksamheten. Dessa insatser kan vara läsning, samtal 
eller estetiska uttrycksformer. De uttrycker även att de kan ta hjälp av större insatser så som 
specialpedagog och barnpsykolog för att få fram bra och utvecklande material. Familjen kan 
även få hjälp och stöd av socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Förskollärarna berättar om den psykosomatiska press de utsätts för, då de ofta inte får någon 
återkoppling och inte vet vad som händer med barnet och familjen. De betonar även vikten av 
att ha stöd av arbetslaget när en anmälan görs.  
 

Jag agerade rätt när barnet berättade för mig vad som hade hänt och varför hon var 
så desperat, jag fick bara lugna henne så att hon stannade kvar tills hennes föräldrar 
fick hämta henne som vanligt utan att jag har sagt någonting. Socialen hämtade 
senare henne hemma. Sen vet jag inget mer.(Förskollärare.) 
 

Förskolecheferna betonar vikten av att vara en ledare och kunna stå för sina åsikter. De menar 
även att man ska våga anmäla och inte döma vårdnadshavarna varken negativt eller positivt 
utefter status eller utseende.  
 

Ett barn skall aldrig kunna komma tillbaka och fråga varför du aldrig gjorde 
någonting (...) Vi är de enda som kan reagera, det finns inga andra som reagerar, det 
är tuffa grejer, men det är viktigt. (Förskolechef.) 

Kontakten med vårdnadshavarna 
Respondenterna förklarar att kontakten med vårdnadshavarna hanteras på olika sätt beroende 
på vad anmälan har utgått ifrån. Vid grövre fall så som misshandel och sexuella övergrepp får 
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inte förskollärare och förskolechefer kontakta vårdnadshavarna, det är socialtjänsten som 
sköter den kontakten. Förskolecheferna berättar att socialtjänsten tillsammans med en 
övergreppsgrupp som arbetar i kommunen bestämmer i vilka fall förskolan får kontakta 
vårdnadshavarna och i vilka fall socialtjänster sköter kontakten. De fall som handlar om 
vanvård eller lättare former av misshandel får förskolan eller förskolechefen oftast kontakta 
vårdnadshavarna och berätta att en anmälan har gjorts och på vilka grunder. Förskolecheferna 
berättar vidare att de vid vissa tillfällen bokar in ett möte med vårdnadshavarna och berättar 
att en anmälan kommer skrivas. De tar även upp att när det handlar om vanvård tar de kontakt 
med föräldrarna och förklarar vad förskolan har sett och hur svensk lag lyder. De berättar 
även att om barnets situation inte förbättras så skrivs det en anmälan. 
 
Respondenterna berättar att i de flesta fall som handlar om vanvård och enklare fall av 
misshandel är kontakten mellan förskolan och vårdnadshavarna god. De berättar om fall då 
vårdnadshavarna har tackat dem för att de bryr sig och ställer upp för deras barn. 
Förskolecheferna berättar att i de svårare fallen så som sexuella övergrepp och grov 
misshandel stannar barnet inte kvar på förskolan eftersom många vårdnadshavare tror att 
anmälan avskrivs om de byter förskola. 
 

Jag har haft fall där jag har varit tydlig med att jag gör detta för ert barns bästa, och 
jag vet inte vad som händer hemma, men jag vill hjälpa. Då har pappan tackat för att 
man har ställt upp för deras barn. Man försöker visa dem respekt innerligt. Men vid 
riktigt krisiga fall stannar inte barnet kvar på förskolan. Jag vet inte någonstans där 
de stannar kvar när det handlar om sexuella övergrepp eller misshandel. 
(Förskolechef.) 

 
Förskolechefen beskriver, likt de andra respondenterna, vikten av att arbeta för 
barnens bästa och att kontakten med vårdnadshavarna kan vara avgörande för en 
gynnsam utveckling.   

Samverkan 

Socialtjänst och förskola 

Respondenterna berättar att de inte får någon återkoppling från socialtjänsten. Det beror på att 
det finns en sträng sekretess mellan förskolan och socialtjänsten. Denna sekretess kan endast 
brytas av att vårdnadshavarna ger sitt medgivande om att göra förskolan delaktiga i processen. 
Denna återkoppling kan ske på olika sätt. Förskolecheferna berättar om att de ibland har fått 
återkoppling direkt av vårdnadshavarna och i andra fall har det gått genom socialtjänsten. 
 
Förskollärarna förklarar att de ibland har kallats in på möte med socialtjänsten och 
vårdnadshavarna för att diskutera problemen. Det har då inte handlat om de svåra fallen som 
misshandel och sexuella övergrepp utan det handlar om vanvård och bristande omsorg.  
Förskollärarna berättar att IFO kan användas som rådgivare innan en anmälan görs. Så länge 
barnets namn inte har nämnts har inte en anmälan gjorts.  
 
Respondenterna berättar att de inte alltid får någon information när en utredning inletts. I 
vissa fall skickar socialtjänsten ut en blankett där förskolans personal får förklara mer 
ingående om varför de gjort denna anmälan. De betonar även att bristen på information kan 
försvåra deras arbete med dessa barn i förskolan då de inte vet om en utredning pågår eller 
inte och i vilket skede den i sådana fall befinner sig i. 
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Socialtjänsten har ingen som helst skyldighet att informera oss och måste alltid ha 
föräldrarnas medgivande för att få berätta för oss. (…) Det skiljer sig väldigt mycket 
från fall till fall. (förskolechef.) 

Förskola och förskoleklass 

Förskolecheferna har delade meningar om huruvida mycket information som får delges 
förskolor emellan om barnet skulle förflytta sig under eller efter en utredning. En förskolechef 
anser att viss information kan delas, exempelvis att det finns en anmälan på familjen, medan 
en annan säger att ingen information får ges. De förklarar vidare att de ibland får en blankett 
från socialtjänsten där förskolans personal får svara på frågor kring barnets vistelse i den nya 
förskolan, så som matsituationer, sov rutiner och samspel med andra. I dessa fall kan de räkna 
ut att det finns en utredning på familjen. Det finns dock ingen information om varför en 
utredning pågår.  
 

Ibland kommer det ut blanketter ifrån socialtjänsten där det efterfrågas hur de 
upplever att barnet är på förskolan. När vi får sådana blanketter och inte vet om att 
socialtjänsten är inkopplade. Då vet vi att det är en utredning på barnet, men vi vet 
inte vad det är vi fyller i för. Men det behöver vi inte veta heller. (förskolechef.) 
 

Förskolecheferna tar även upp en generalklausul som handlar för barnets bästa. Med hjälp av 
den kan pedagoger föra vidare information utan vårdnadshavarens medgivande om det är 
uppenbart att informationen kan ge den stöd och hjälp barnet anses behöva. De menar att det 
är viktigt att ha den i åtanke för även om vårdnadshavarna inte samtycker kan de gå emot 
deras vilja om de handlar för barnets bästa.  

Sammanfattning av resultat 
I vårt resultat har vi kommit fram till att respondenterna är ense om att förskolechefen bör 
skriva under anmälan, men att förskollärarna ändå är delaktiga i beslutet. Förskolecheferna 
betonar att det är viktigt att skydda sina anställda då de möter konflikterna med 
vårdnadshavarna personligen. De belyser ändå att förskollärare har rätt till att själva göra en 
anmälan då de finner det nödvändigt. Respondenterna betonar vikten av att observera och 
följa upp sina misstankar. Socialtjänsten beskriver dock att det inte är förskollärarnas uppgift 
att bevisa att misstankarna är korrekta. Kontakten med vårdnadshavarna ser olika ut beroende 
på vad misstankarna handlar om. Respondenterna har ofta god kontakt med vårdnadshavarna 
som själva anser att de behöver hjälp i omvårdnad av sina barn. De vårdnadshavare som blir 
misstänkta för att ha utsatt sina barn för misshandel eller sexuella övergrepp byter oftast 
förskola och kommun, vilket medför att kontakten mellan förskolan och familjen bryts. I 
dessa fall upplever socialtjänsten att sekretessen kan vara ett hinder i den fortsatta utredningen 
då de inte får föra vidare information till den nya kommunens socialtjänst.  
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras det resultat vi har fått fram i relation till tidigare litteratur och 
forskning samt kring val av metod. Här presenteras även våra egna tankar och funderingar till 
resultatet. Avsnittet avslutas med de didaktiska konsekvenserna som baseras på vår studie.   

Resultatdiskussion 
Alla verksamma inom förskola, skola och socialtjänst arbetar under sekretesslagen. Denna lag 
innebär att de inte får yttra information om barn eller verksamhet till utomstående (Brodin, 
2008). Socialsekreteraren beskriver sekretessen som viktig för att inte utsätta familjerna för 
kränkningar eller annat obehag. I vissa fall kan den dock stjälpa deras arbete då de inte får ta 
hjälp av andra socialsekreterare eller socialkontor på annan ort. Eftersom en del familjer 
väljer att byta kommun när de får en anmälan på sig har socialtjänsten svårigheter att fortsätta 
sin utredning då sekretessen hindrar dem från att ta all den hjälp de behöver från 
socialtjänsten i den nya kommunen. Även respondenterna betonar sekretessen som ett hinder i 
deras arbete då de inte får någon information kring utredningen och har svårt att veta hur de 
ska bemöta barnen och vårdnadshavare. De kan även uppleva en psykosomatisk press i att 
inte få veta hur det går för barnen utanför förskolan och i framtida liv. Hagström (2010) 
betonar även vikten av att samverka mellan verksamheten och myndigheter för att 
tillsammans se barnets behov och hälsa. Hon ser sekretesslagen som ett hinder då 
informationen endast får delges med vårdnadshavarnas medgivande. Vi har förståelse för att 
sekretesslagen finns och upplever den viktig för barns och vårdnadshavares egenvärde. Dock 
anser vi i likhet med respondenterna och socialsekreteraren att den försvårar arbetet i relation 
till barnets bästa. Vi kan även förstå och sätta oss in i respondenternas tanke kring den 
psykosomatiska press som de kan uppleva.  
 
Fridh och Norman (2008) beskriver förskolepersonalens anmälningsskyldighet. Den beskriver 
att en anmälan ska ske vid misstanke om att ett barn far illa på något sätt. Författarna tar även 
upp att denna lag inte alltid följs då det finns en rädsla och osäkerhet bland verksamma 
pedagoger. Orsaken till denna osäkerhet ligger enligt författarna i att pedagogerna inte är 
säkra på sina misstankar. De beskriver vidare att det inte är förskolans uppgift att bevisa att 
misstankarna är korrekta, utan det är socialtjänstens uppgift. Förskollärarna som deltagit i 
studien bekräftar denna rädsla och osäkerhet då de själva har stött på pedagoger som inte 
vågat anmäla. Förskolecheferna betonar dock att en anmälan ska ske vid minsta misstanke om 
att ett barn far illa. Vi tror det är svårt som förskollärare att anmäla efter bara en misstanke då 
det kan försvåra relationer och möten med familjen. Förskollärarna berättar att de ofta utför 
observationer och diskuterar i arbetslaget när en misstanke uppstår. Det är även vanligt att ta 
kontakt med specialpedagoger som får observera och komma med råd. Olsson (2011) 
beskriver de fördelar som finns med att ta hjälp av exempelvis specialpedagoger vid en 
anmälan. En av dessa fördelar kan vara att anmälaren inte är ensam utan har professionellt 
stöd. Palla (2011) beskriver vikten av att observera och dokumentera för att kunna se barnens 
individuella utvecklingsnivå, fokus ligger då på barnen fysiska och psykiska hälsa. Vidare kan 
de utifrån detta anpassa verksamheten utifrån barnens eventuella svårigheter. Vi tror utifrån 
studien att det är vanligt att pedagoger är noga med att observera och samla information innan 
de gör en anmälan, och kan se observationer som en fördel för att ha en grund i sina 
misstankar. Dock anser vi det var viktigt att ta det slutgiltiga steget och anmäla då 
misstankarna växer och inte fastna i observationerna.  
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Leander (2007) beskriver att barn från tre års ålder verbalt kan uttrycka att de har blivit utsatta 
för svåra eller traumatiska händelser. Respondenterna beskriver att barnen ofta berättar 
muntligt vad de har blivit utsatta för och det är ofta barnens ord anmälan bygger på. Sundell  
(1995) ser de svårigheter som finns att upptäcka barn som visar tecken på emotionella eller 
känslomässiga problem. Han menar att dessa tecken kan vara diffusa och svårtolkade. 
Aggressivitet eller tillbakadragande är några beteenden som barnen kan uppvisa till följd av 
detta. Bowlby (1970) betonar att känslor styr barns sätt att handla, och menar därmed att barn 
som uppträder aggressivt eller med andra utmärkande beteenden inte känner sig bekväm i 
situationen de befinner sig i. Även Länsgruppen mot familjevård i Kalmar län (1991) betonar 
dessa psykiska försvar som barn kan utveckla efter att de blivit utsatta för våld. Vi anser vid 
dessa fall att de kan vara svårt att definiera då barn visar aggressiva beteenden på grund av att 
det kan finnas många olika anledningar till detta. Øvereeide (2010) tar även upp regression 
som ett tecken på misshandel eller vanvård. Edlund (2003) betonar även att det är viktigt att 
reagera på fysiska skador, så som blåmärken. Seidel (1997) menar att de beteenden barnen 
uppvisar kan skilja sig beroende på vilken typ av misshandel barnet utsätts för. Misshandlade 
barn utvecklar oftast ett aggressivt beteende medan försummade barn oftast blir mer passiva. 
Respondenterna tar i likhet med författarna upp att de beteenden eller symptom barnen 
uppvisar är aggressivitet, oro och tillbakadragande samt blåmärken på underliga ställen. Vi 
håller med respondenterna på att dessa beteenden finns hos barn med svårigheter i hemmet. 
Dock anser vi att dessa beteenden kan göra pedagogerna styrda då de har tydliga riktlinjer på 
vilka beteenden som kännetecknar en viss typ av misshandel.  
 
Regeringen (SOU 2001: 72) definierar en annan typ av misshandel som kan bestå av att 
barnet får bevittna misshandel eller annan typ av våld i hemmet. Det kan exempelvis vara att 
pappan hotar och/eller misshandlar mamman. Förskollärarna menar att det är viktigt att även 
uppmärksamma och anmäla dessa fall eftersom barnet påverkas negativt av dessa upplevelser. 
De tar även upp fall då föräldrarna ligger i skilsmässa och deras osämja påverkar barnets hälsa 
och välmående. Perris (1996) tar upp i likhet med detta att pedagoger bör vara uppmärksam 
på om det sker en förändring i anknytningen till vårdnadshavarna. Han menar att detta kan 
bero på problematik i barnets hemsituation. Vi ser det som en självklarhet att även anmäla 
dessa fall, eftersom arbetet skall ske för barnet bästa och dess välmående skall sättas i 
centrum. Förskolans uppdrag är att skapa en trygg miljö i verksamheten för alla.   
 
Ett flertal författare (Drugli, 2003; Hagström, 2010, Olsson, 2011) betonar kontakten med 
vårdnadshavarna som en viktig del i processen kring en anmälan. De anser bland annat att 
kontakten bör vara öppen och på båda parternas villkor. Verksamheterna och myndigheterna 
bör ha ett professionellt förhållningssätt samt lyssna på vårdnadshavarnas tankar och åsikter 
kring barnet och familjens situation. Tillsammans kan de arbeta fram gemensamma lösningar 
med barnets bästa i åtanke. Respondenterna berättar att vid fall som handlar om vanvård eller 
enklare fall av misshandel är kontakten mellan vårdnadshavare och förskolan oftast god. 
Många vårdnadshavare har även i efterhand tackat personalen för att de agerar för barnets 
skull. Respondenterna berättar att om den vardagliga kontakten mellan dessa parter redan 
innan anmälan är bra blir kontakten under processens gång ofta bättre. Respondenterna tar 
även upp fall, ofta svårare misshandel eller sexuella övergrepp, då kontakten varit både 
obehaglig och hotfull. Vi tror att vårdnadshavarnas reaktioner på en anmälan är den största 
rädslan hos verksamma pedagoger och en bidragande faktor till att en anmälan inte skrivs. Vi 
kan förstå den osäkerhet som finns hos de verksamma pedagogerna men måste ändå se de 
konsekvenser barnet ställs inför om valet blir att inte agera.  
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Förskolecheferna betonar vikten av att inte utsätta sina anställda. Därför väljer de att inte låta 
sina verksamma pedagoger själva skriva under anmälan utan det ska ske genom 
förskolechefen. De anser att de verksamma pedagogerna är tillräckligt utsatta i sitt arbete ändå 
och ska inte behöva stå till svars för anmälan, de bör istället hänvisa till förskolechefen om det 
uppstår konflikter med vårdnadshavarna. Om alla förskolechefer resonerar på detta sätt tror vi 
att fler verksamma pedagoger kommer våga anmäla då de deras namn inte nämns vid 
anmälan.   

Metoddiskussion 
Vår studie är baserad på erfarenheter av anmälningar i förskolan. Vi valde därför att använda 
oss av riktade öppna intervjuer när materialet till studien samlades ihop. Att ha en öppen 
intervju ger respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt och delge egna tankar och 
erfarenheter (Lantz, 2007). Denscombe (2009) belyser vikten av att respondenterna har 
erfarenheter och kompetens inom det område som skall undersökas. Det lades stor vikt i detta 
när respondenterna valdes till vår studie. Vi valde även respondenter som vi innan studiens 
början hade kontakt med, eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt. Vi ansåg då att trygghet 
och tillit till oss kunde bidra till en öppen kommunikation kring ämnet. Om intervjuerna hade 
utförts med helt okända personer tror vi intervjuerna hade varit svårare att utföra och 
respondenterna hade känt sig obekväma.  
 
Problematiken som uppstod under intervjuerna var att vi som informanter hade svårt att hålla 
oss till frågorna och invänta svar. Intervjuerna hade en tendens att övergå i diskussioner 
stundtals vilket inte var tanken. I dessa fall tog vi hjälp av varandra och visade genom tecken 
att vi hamnat ur spår och bör återgå till frågorna. Trots denna faktor samlades bra och relevant 
information in. Eftersom vår studie är baserad på lagar fanns en oro att endast få korta och 
korrekta svar, men så var inte fallet. Våra intervjufrågor var utformade med hur de arbetade 
och inte hur de ska göra enligt lag. Vi såg det som en fördel för både oss och respondenterna 
att alltid vara två vid intervjutillfällena, men att dela på arbetet. Hade intervjuerna utförts av 
båda två samtidigt hade vi dels ”talat i mun” på varandra samt skapat otrygghet och osäkerhet 
hos respondenten.  Vi såg det ändå som en fördel att delta mer eller mindre aktivt vid 
intervjuerna då det fanns en chans att komplettera varandra med följdfrågor.  

Didaktiska konsekvenser 
Den oro och rädsla som finns hos verksamma pedagoger i förskolan när det gäller 
anmälningsplikten känns skrämmande då många barn på ett eller annat sätt är utsatta och 
behöver hjälp. Likt en av förskolecheferna som deltagit i studien påstår, är det viktigt att 
faktiskt reagera och anmäla då förskolan är en av de få verksamheter som kan hjälpa barnen 
ur svåra situationer. Anmälningsplikten bör vara en självklar del i både utbildningen och 
arbetet i förskolan och verksamma pedagoger bör få kontinuerlig information och fortbildning 
i ämnet. Bergstrand (2009) betonar att alla misstankar om vanvård eller misshandel ska 
anmälas och att alla verksamma pedagoger har skyldighet att anmäla. Hon beskriver dock att 
inte anmäla sina misstankar inte betecknas som tjänstefel. Vi anser att dessa två aspekter säger 
emot varandra, men ser ändå svårigheter med att definiera vad som bör anmälas eller inte. Det 
som uppfattas som misstankar om vanvård eller misshandel av en person behöver inte 
uppfattas på samma sätt av någon annan. Detta är ändå något som väckt tankar hos oss 
eftersom anmälningsplikten är en lag och skall då följas utan undantag. 
 
Den bristande kunskap om anmälningsplikten och dess process som vi hade innan arbetets 
början tror vi kan ha bidragit positivt till dess genomförande. På grund av detta hade vi få 
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förutfattade meningar om vad anmälningsplikten innebar och dess process. Denna studie 
kring anmälningsplikten har bidragit till stor kunskap kring ämnet och vi som blivande 
förskollärare känner oss mer förberedda på denna del av vårt kommande arbetet. Under vår 
utbildning har detta ämne inte behandlats nämnvärt. Vi anser det som en stor brist i 
förskollärarutbildningen då detta är en stor och svår del i vår kommande yrkesroll. Förslag på 
undervisning kring ämnet kan vara att socialtjänsten kommer och föreläser om sitt arbete eller 
att pedagoger föreläser om egna erfarenheter av anmälningar. Detta kan sedan följas upp med 
studiegrupper samt seminarium med olika fallbeskrivningar som ska diskuteras. 
 
Fortbildning kring detta ämne är även viktig för de verksamma pedagogerna samt chefer. 
Detta för att bygga upp ett gemensamt förhållningssätt och kunna hjälpa varandra med 
bearbetning kring svåra fall. Inom varje förskola bör en gemensam plan utformas om hur de 
verksamma pedagogerna bör agera vid misstanke om att ett barn far illa samt hur de ska 
stödja och hjälpa både varandra och barnet.  
 
Under vår studie har det framkommit att information och kunskap kring anmälningsprocessen 
har varit otillräcklig. Förslag som kan utveckla förskolechefernas, pedagogernas samt 
vårdnadshavarnas kunskaper kring ämnet är föreläsningar där socialtjänsten informerar hur de 
arbetar. Detta kan ske på studiedagar samt föräldramöten.  
 

Förslag till vidare forskning 
För att utveckla vår studie och göra den mer omfattande hade vi kunnat involvera 
vårdnadshavare, detta genom att göra en enkät och ta reda på vad de har för erfarenheter och 
kunskaper kring anmälningsplikten och processen i förskolan. En annan aspekt som kan 
utvecklas är förskolechefernas kunskaper. Vi har fokuserat mycket på deras erfarenheter och i 
mån av mer tid hade studien även kunnat innehålla deras utbildning och fortbildning kring 
ämnet.  
 
 
  



28 
 

TACK 
Vi vill rikta ett stort tack till de förskolechefer, förskollärare och socialsekreterare som ställt 
upp och deltagit i vår studie. Utan er hjälp hade detta arbete inte kunnat genomföras. Sedan 
vill vi även ge ett varmt tack till Christel Olsson, bibliotekarie på Högskolan i Borås för all 
hjälp med litteratursökning samt stöd och positivitet under dessa veckor. Vårt slutgiltiga tack 
skulle vi vilja rikta till vår handledare Sonja Kihlström för goda råd och stöd under 
skrivandets gång.   
 
Michaela och Julia  
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Bilaga 1 
 

 

 

Missivbrev 
Hej 
 
Vi är två studenter som går sjunde terminen på lärarprogrammet med inriktning förskola och 
förskoleklass på Högskolan i Borås. Under höstterminen kommer vi nu att skriva vårt 
examensarbete och vill informera er om vårt arbete. 
 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers tolkningar och erfarenheter kring 
anmälningsplikten samt hur de beskriver sitt arbete för att hjälpa barn som far illa. Vidare 
behandlar studien socialtjänstens arbete kring en anmälan. Vi kommer under vårt arbete 
intervjua förskollärare, förskolechefer och förhoppningsvis även en socialsekreterare för att få 
svar på våra frågor. Vi uppskattar att intervjuerna tar mellan 30-60 minuter. 
 
Vi hoppas att du skulle vilja ställa upp och svara på några frågor som kommer gynna vårt 
arbete. Du som respondent kommer i arbetet vara anonym och den information du uppger 
kommer endast användas som underlag i vårt arbete. Uppsatsen kommer vara färdig i slutet av 
december och kommer då offentliggöras för allmänheten.  Om önskan och intresse finns kan 
vi även skicka det slutliga arbetet till dig. 
 
Har du några frågor eller funderingar kan du mejla eller ringa  
 
Tack på förhand 
 
Michaela Axebrink och Julia Enander  
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Bilaga 2 

Intervjumanual socialtjänsten  
 

1. Hur går ni vidare med de anmälningar ni får från förskolor? 
 

2. Har ni samma rutiner för alla fall? 
• Om nej, hur skiljer det sig? 

• Om ja, vad har ni för rutiner? 
 

3. Hur hjälper ni de föräldrar som har brister i omvårdnaden av sina barn? 
 
4. Hur är kontakten mellan er och förskolan efter anmälan? 

• Samarbetar ni med förskolan under processen gång? 
• Hur sker det ev. samarbetet eller varför sker det inget samarbete? 
 

5. Har förskolechefen rätt att få ut uppgifter om hur fallet avslutats? 
• Om nej, varför inte? 

• Kan de på någon sätt få information? 
 

6. Om barnet under processen börjar en annan förskola/skola får förskolechefen föra 
vidare uppgifter om anmälan? 

• Om ja, vilken information gäller det?  
 

7. Vad händer med anmälan om barnet flyttar till en annan stadsdel? 
• Får du föra vidare information till socialsekreteraren i den stadsdelen? 

 
8. Är det många fall som polisen är inkopplad? 

• Vem kopplar in polisen? 
• Vad gör dem? 

• Hur samverkar ni med polisen? 
• Vad händer? 

 
9. Hur långt måste det gå innan det blir omhändertagande om barnet? 

• Vilka fall handlar detta oftast om? 
• Vart hamnar barnet? 

• Tas barnet ur den förskolan som den gick på? 
• Hur kontaktas föräldrarna? 

• Hur kontaktas förskolan? 
• Får föräldrarna ha kontakt med barnet under tiden? 
• Får föräldrarna veta vart barnet är bosatt? 
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Bilaga 3 

Intervjumanual förskollärare 

1. Vad har du för erfarenhet av anmälningar? Berätta. 
• Vad var det för beteenden barnen uppvisade? hur skilde sig detta barns 

beteende från andra barn?   
• På vilka sätt upplevde du att det var något fel? 

• Hur gick du till väga? 
• Diskuterade du det med dina arbetskamrater? 
• Hur lång tid tog det innan du gick vidare? 

• Vem vände du dig till? 
 

2. Vad har ni för rutiner då ni misstänker att ett barn far illa?  

• Vem gör anmälan? 
• Vad krävs för att du ska ta kontakt med förskolechefen/göra en anmälan. 

• Måste man ha förskolechefens samtycke? – Vad gör man om man inte har det? 
• Måste man ha samtycke från arbetslaget? – Varför/varför inte? 

 
3. Kontaktas föräldrarna innan anmälningen?  

• Om ja, hur?  
• Om nej, varför inte?  

• (om de svarar, det skiftar från fall till fall), I vilka fall sker det och i vilka fall 
sker det inte?   

 
4. Hur är kontakten mellan förskolan och socialtjänsten efter en anmälan har gjorts? 

• Är ni delaktiga i processens utveckling? 
 

5. Efter att en anmälan skett hur hanteras barnet och föräldrarna? 

• Hur hanteras barnets vistelse på förskolan? 
• Hur sker kontakten mellan föräldrar och förskolan? 

• Får förskolans personal diskutera fallet med föräldrarna/barnet? 
 

6. Hur arbetar ni för att stödja dessa barn i förskolan? 
• Hur bemöter ni dessa barn? 

• Hur arbetar ni pedagogiskt med dem? 
• Använder ni något särskilt material? 
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Bilaga 4 

Intervjumanual Förskolechef 
 

1. Vad har du för erfarenhet av anmälningar? Berätta. 
• Vad var det för beteende barnet uppvisade? 
• På vilket sätt upplevde du att det var något fel? 

• Hur gick du till väga? 
• Hur lång tid tog det innan du gick vidare? 

 
2. Vad har ni för rutiner då ni misstänker att ett barn far illa? 

• Vem gör anmälan? 
• Måste förskollärarna ha förskolechefens samtycke?  

• Måste man ha samtycke från arbetslaget? – Varför/varför inte? 
 

3. Kontaktas föräldrarna innan anmälningen? 

• Om ja, hur? 
• Om nej, varför inte? 

• (om de svarar, det skiftar från fall till fall), I vilka fall sker det och i vilka fall 
sker det inte? 

 
4. Hur är kontakten mellan förskolan och socialtjänsten efter en anmälan har gjorts? 

• Är ni delaktiga i processens utveckling? 
• Hur är kontakten mellan dig som förskolechef och socialtjänsten? 

 
5. Efter att en anmälan skett hur hanteras barnet och föräldrarna? 

• Hur hanteras barnets vistelse på förskolan? 
• Hur sker kontakten mellan föräldrar och förskolan? 

• Får förskolans personal diskutera fallet med föräldrarna/barnet? 
 

6. Om barnet under processen börjar en annan förskola/skola får du som förskolechef 
föra vidare uppgifter/information om anmälan? 

• Om ja, vilken sorts information? 
• Om nej, hur sker övergången? 

 
 


