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Abstract 

 

Anmälningsplikten är den lag som ska skydda barn och ungdomar från att fara illa då 

föräldrarna har vårdnaden om dem. Enligt lagen är alla som arbetar med barn och ungdomar i 

olika verksamheter skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far 

illa. Trots att det är alla pedagogers skyldighet att anmäla är det endast 30-40 % av de fall 

som borde anmälas som anmäls. Vad beror detta på?  

 

Syftet med min uppsats är, genom en intervjuundersökning, kartlägga och granska vilka 

faktorer som avgör huruvida fritidspedagoger anmäler enligt anmälningsplikten, då ett barn 

far illa. Uppsatsen kommer lyfta de hinder som gör att fritidspedagoger väljer att inte anmäla 

men även de förutsättningar som fritidspedagoger behöver inför en anmälan. I resultatet 

framgår det att fritidspedagoger inte anmäler på grund av att de har en bristande kunskap 

kring anmälningsplikten samt att de är rädda att något ska hända dem personligen. 

Förutsättningarna för att fritidspedagoger ska anmäla är att de har stöd från kollegor eller 

skolledning men även att pedagogerna har ett barnperspektiv och ser vikten av att anmäla 

utifrån barnet.  

 

Ämnesord: Anmälningsplikt, anmälningsskyldighet, barn som far illa och fritidspedagog 
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1. Inledning  
1.1 Inledning 

”Varför ser vi inte barnen? Varför gjordes inget tidigare? Varför misslyckas vi som samhälle 

om och om igen att ta signaler på allvar och skydda utsatta barn? Den viktigaste uppgiften ett 

samhälle har är att skydda de som inte kan skydda sig själv. […] Var fanns alla vuxna som 

skulle hjälpa?” (Acketoft 2006 [www] ). Samhället har ett ansvar att se till att barn inte far 

illa. Därav har anmälningsplikten en stor betydelse och det är viktigt att de som arbetar med 

barn vet hur och när man ska tillämpa anmälningsplikten för att kunna skydda och hjälpa de 

barn som behöver det.  

 

När jag varit ute i skolverksamheten har jag stött jag på barn som farit illa, samt pedagoger 

som ställts i situationer då anmälan behövts göras. Jag har under dessa tillfällen funderat över 

vilken min roll har varit. Mina funderingar handlade då om vilken skyldighet jag har att 

anmäla och när man som pedagog måste anmäla samt hur man gör för att anmäla. Frågan som 

jag ägnat störst intresse och som funnits mest i mina tankar har varit varför så få anmälningar 

egentligen görs?  

1.2 Bakgrund 

Lärare ska arbeta för att sätta barnet i främsta rummet, lyssna på dem, hjälpa dem i sin 

utveckling men även se till att de har det bra och är skyddade. Som lärare är det viktigt att 

alltid behålla ett barnperspektiv d.v.s. se världen ur barnens perspektiv. Läraren skapar då en 

förståelse gentemot barnet och barnet kan skapa en förtrogenhet gentemot läraren (Ekelund1 

& Dahlöf2 2005). Eftersom lärare alltid ska se till att barnen är skyddade har de en 

anmälningsplikt som ska träda i kraft vid misstanke om att ett barn far illa. Alla som arbetar 

med barn och ungdomar har en anmälningsskyldighet (detta tas vidare upp i 

                                                 
1 Ekelund är journalist och har varit projektledare för URs tv-programserie Skarpa lägen, ett program om barn 
som far illa.  
 
2 Dahlöf är journalist och initiativtagare till boken och tv-serien Skarpa lägen. Hon har tidigare arbetat för Kalla 
Fakta, Bullen och skapade 2001 URs programserien Om barn. 
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litteraturgenomgången, i stycke Skolan och lärarens ansvar i underrubriken 

Anmälningsplikten) om man misstänker att ett barn far illa (Rimsten3 2006:144).  

 

Enligt Staffan Olsson4 (föreläsning 060926), anmäls endast 30-40 % av de fallen som borde 

anmälas. Om nu alla i skolan har en skyldighet att anmäla om man misstänker att något barn 

far illa, hur kan det då komma sig att det är så få fall som anmäls? Även fall där barns 

förälder/föräldrar är missbrukare anses vara en anledning till att barn far illa och en anledning 

till att man ska anmäla. Man uppskattar att det finns två till fyra barn i varje klass där en eller 

båda föräldrarna är missbrukare och av dessa barn är det bara ett av 100 som får hjälp 

(Ekelund & Dahlöf 2005:187). Detta kan jämföras med att det är 200 000 barn som lever med 

föräldrar som är missbrukare (Rädda Barnen 2006 [www] ). Det finns ett barn i var tredje 

klass som blir misshandlat hemma och det är vår skyldighet som vuxna och som pedagoger 

att anmäla, att se till att barn inte far illa och att de får en trygg uppväxt (Ekelund & Dahlöf 

2005:69 ff).  

1.3 Syfte och problemformulering 
Enligt anmälningsplikten är alla som arbetar i skolan skyldiga att anmäla till socialtjänsten 

ifall något barn far illa. Problemet är att det endast är 30-40 % av de fall då barn far illa som 

anmäls.  

 

Syftet med min uppsats är, genom en intervjuundersökning, att kartlägga och granska vilka 

faktorer som avgör huruvida fritidspedagoger anmäler enligt anmälningsplikten, då ett barn 

far illa. Samt att urskilja om dessa faktorer är hinder eller förutsättningar för 

fritidspedagogerna.  

 

Syftet har mynnat ut i forskningsfrågan; 

 Vilka faktorer avgör om fritidspedagoger anmäler att barn far illa?   

                                                 
3 Rimsten är universitetslektor och har fil. mag. examen i sociologi, pedagogik och filosofi med efterföljande 
två års forskarutbildning i pedagogik. 
 
4 Olsson är författare och debattör i frågor som gäller sekretess och anmälningsplikt han var tidigare 
universitetsadjunkt vid Lärarhögskolan i Stockolm. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

 I inledningen lyfts tankar och funderingar kring ämnet anmälningsplikt och ”barn som 

far illa”. 

 Bakgrunden lyfter upp de övergripande delarna hur det ser ut i kring 

anmälningsplikten och ”barn som far illa”. 

 I litteraturgenomgången tas följande upp: Forskningsläget, Samhällets ansvar samt 

Skolan och lärarens ansvar. 

 I Metoddelen tas olika moment upp kring min metod. Det vill säga min insamling, 

genomförande och bearbetning av studiens material, samt mitt urval av 

fritidpedagoger.  

 Resultatet lyfter fram de olika faktorer som är avgörande för fritidspedagogerna om ett 

barn far illa, utifrån intervjuerna. 

 Analysen sätter in resultatet i ett sammanhang gentemot anmälningsplikten. 

 Diskussionen flätar samman litteraturen, syfte och de olika faktorer som kommit upp i 

resultatet och analysen. I diskussionen finns även metoddiskussionen där jag kritiskt 

granskar själva undersökningen.  

1.5 Avgränsningar, begränsningar 

Jag har valt att fokusera på fritidspedagogers syn på anmälningsplikten, för att få en djupare 

förståelse av en specifik lärarkategori.     

 

Undersökningen handlar om barn som far illa. Men undersökningen handlar inte om barn till 

ekonomiskt utsatta familjer, inte heller barn till psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda. Vidare 

har jag inte heller tagit med de barn som farit illa av att de upplevt krig eller olika former av 

sorg. I skolan finns det också barn som far illa av till exempel mobbing eller en oskyddad 

skolgård, dessa barn tas inte heller upp i uppsatsen. Eftersom det inte är dessa barn som 

anmälningsplikten syftar på.  

1.6 Definitioner  

Anmälningsplikt och anmälningsskyldighet är de ord som används för att förklara den lag 

som finns för att skydda barn som far illa. Orden betyder samma sak men används i olika 

sammanhang.  
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Pedagog används som ett samlingsbegrepp för de som arbetar inom skolverksamheten så som 

grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare och barnskötare.  

 

Barn avses vara barn i åldern 6-12 år, vilket är den ålder på barn som fritidspedagoger arbetar 

med. 

 

Med ”barn som far illa” menar jag barn som far illa i hemmet och som man enligt 

anmälningsplikten är skyldig att anmäla. Detta rör sig om barn som blir fysiskt eller psykiskt 

misshandlade, sexuellt utnyttjade (sexuella övergrepp), barn till missbrukare eller andra 

situationer där ett barn i hemmet blir utsatt för någon form av kränkning (se 2.3).  

 

Förälder/föräldrar menas den eller de som är vårdnadshavande för barnet, men även 

styvföräldrar. 

 

Fritidspedagog syftar här till de pedagoger som arbetar i skolverksamheten och/eller på fritids. 

De kan vara utbildade till fritidspedagoger men även vara utbildade till fritidsledare.     
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Forskningsläget 

Det finns en stor brist på forskning kring ämnet ”barn som far illa”, dels i vilken omfattning 

barn far illa men även hur man ska göra för att åtgärda det eller kunna förebygga det 

(Socialdepartementet 2003 [www] ). Regeringen bedömer att den bristande forskningen kring 

barn som far illa, och vad man kan göra för att uppmärksamma dessa barn, har lett till att 

socialstyrelsen har fått i uppdrag att inrätta ett riskbarncentrum för vidare forskning kring 

begreppet ”barn som far illa”. Regeringen kräver också att forskningen ska ske 

tvärvetenskapligt så att både psykologiska och medicinska aspekter ska tas med. Forskningen 

kommer att ske kring våld i hemmet, och våld som är riktat mot kvinnor och barn. 

Anledningen till att regeringen vill göra denna forskning är för att få en klarare bild av de barn 

som far illa, för att kunna sätta in åtgärder och olika metoder för att kunna arbeta 

förebyggande. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ha fått i uppdrag att göra en kartläggning av 

vilka erfarenheter skolelever har kring våld i hemmet, i skolan och på deras fritid. Detta ska 

man göra för att se våldets uppkomst för att senare kunna förbättra vardagen för dessa barn. 

Brottsförebyggande rådet har även fått i uppdrag att regelbundet undersöka hur barn har det 

som upplever våld i hemmet (Socialdepartementet 2003 [www] ). Det är viktigt att lyfta fram 

frågan att ”barn som far illa”, inom forskningen och statistiken för att barn och ungdomar ska 

få det bättre. Om det inte finns tillräckligt med forskning, statistik eller kunskap är det lättare 

att sopa problemen under mattan, eftersom det då anses som att det inte finns något problem. 

Om alla förundersökningar som görs i samband med misshandel läggs ner, då signalerar man 

till samhället att detta beteende är accepterat (Hindberg5 2006:17 ff).  

 

Olika rapporter och studier visar på att den personal som arbetar under anmälningsplikten inte 

fullföljer det som lagen säger att de ska göra. För att socialnämnden ska kunna fullfölja sina 

skyldigheter att hjälpa barn som far illa måste också de som arbetar under med 

anmälningsplikten ta sitt ansvar att anmäla (Sylwander 1998 [www] ). Rapporter visar att det 

finns bristande kunskaper kring hur och på vilket sätt personal som arbetar med barn är 

                                                 
5 Hindberg är samhällsvetare och författare. Hon har arbetat många år vid Socialstyrelsen med barn- och 
familjefrågor och med vikt på barn som far illa. De senaste tio åren har hon arbetat på uppdrag av myndigheter, 
kommuner och ideella organisationer samt medverkat i flera statliga utredningar som sakkunnig eller sekreterare.  
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skyldiga att anmäla. Därför menar regeringen att det ska införas olika former av hänvisningar 

för att pedagoger lättare ska kunna göra anmälningar (Socialdepartementet 2003 [www] ). 

2.2 Samhällets ansvar 

Det är viktigt att samhället ”sätter ner foten” när föräldrarna inte tar ansvar för sina barn, och 

markerar att all typ av våld är fel, detta för att inte barnen ska förlora tilliten till vuxna. Om 

man vill se till barnets bästa måste man först och främst vara öppen för att barn kan fara illa, 

man måste orka se att föräldrar eller andra vuxna missköter eller skadar barn, först då kan 

man se barnet (Berlin 2006). Det är även omgivningens ansvar att reagera när något inte står 

rätt till med ett barn, och ju tidigare man upptäcker att ett barn far illa desto större är 

möjligheterna för barnet att få goda förutsättningar i livet (Hindberg 1999:140).  
 

Sverige antog FN:s barnkonvention 1990 och de länder som antagit att följa FN:s 

barnkonvention är skyldiga att se till att barn är skyddade och att de inte far illa på något sätt 

under tiden som barnen är i föräldrarnas vård (Justitiedepartementet 2001). I FN:s 

barnkonvention artikel 19 står det att:  
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings, administrativa och 

sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan 

barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan 

persons vård.  (Hammarberg 2006:42 [www] ). 

 

Det är socialtjänstens uppgift att ingripa när hjälp eller stöd från exempelvis skolan inte räcker 

till eller när barnet behöver skydd, eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för de barn 

som far illa (Socialdepartementet 2003 [www] ).  

2.3 Skolan och lärarens ansvar 

I de yrkesetiska principerna för lärare står det att lärare alltid ska skydda varje elev mot skada, 

kränkning och trakasserier (Lärarförbundet. 2002:133). Personalen som arbetar i skolan är en 

viktig del i barnens liv. Det är dessa vuxna som i ett tidigt skede kan se om barn far illa eller 

på annat sätt inte mår bra. All personal som arbetar i skolan behöver därför ha nödvändig 

kunskap för att upptäcka, ta hand om och hjälpa eller stödja de barn som far illa. Alla som 

arbetar med barn i olika verksamheter bör även ha utarbetade strategier och rutiner för hur 

man ska göra om man upptäcker att något barn far illa. Det gäller att de är väl rustade när det 
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gäller kunskaper för att kunna hjälpa och stötta de barn som lever i utsatta situationer 

(Socialdepartementet 2003 [www] ). Det är viktigt att det finns en beredskap på skolan om 

hur man kan göra när ett barn far illa eller behöver någon form av skydd eller hjälp (Frost & 

Sköld6 1995:78).  

2.3.1 Lärarens professionalism  

Fler forskare menar att läraryrket inte är ett professionellt yrke eftersom behöriga lärare kan 

ersättas av obehöriga. Att vara professionell innebär att man som lärare tar ansvar för sina 

yrkesmässiga fel som kan uppstå (Colnerud 7 2002:19 ff). Den skillnad som finns på lärare 

och andra yrken som arbetar med människor, till exempel psykologer och terapeuter, är att 

lärarna inte tränas på att vara professionella. Lärarna saknar redskap att handla professionellt 

då de ska hantera sina egna känslor och de situationer som uppstår kring dem. Lärarna saknar 

den kompetens som kan behövas för att kunna distansera sig till eleverna om det skulle 

behövas (Colnerud 2002). Om en lärare ser att ett barn inte mår bra eller om barnet på något 

sätt visar att det är skadat och lärarna misstänker att det är föräldrarna som kan vara orsaken 

till detta, har inte läraren bara en skyldighet att ingripa enligt anmälningsplikten utan även ett 

etiskt ansvar att skydda eleven mot skadan (Colnerud 2002:159).  

2.3.2  Anmälningsplikten  

Det skydd eller den hjälp som är det viktigaste skyddet som barn och ungdomar har är 

anmälningsplikten, för utan den hade flera barn som farit illa inte uppmärksammats (Olsson8 

2006:150). Anmälningsplikten är enligt socialtjänstlagen (SoL) den lag som finns i Sverige 

och ska skydda barn som far illa på ett eller annat sätt. Enligt lagen är lärare och all annan 

personal som arbetar i skola eller med barn i olika verksamheter skyldiga att anmäla till 

socialtjänsten när något barn far illa. 
Socialtjänstlagen, anmälningsplikten 14 kap 1§. Anmälan om missförhållanden: 

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 

verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

                                                 
6 Frost och Sköld har lång erfarenhet som socialsekreterare och arbetar nu som grundskollärare respektive 
gymnasielärare.  
 
7 Colnerud är docent i pedagogik vid Linköpings Universitet. Hennes forskning handlar om värdepedagogiska 
frågor och etiska aspekter på läraryrket. 
 
8 Se tidigare Olsson 
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kriminalvården 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 som berör barn och unga eller annan 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område. (Socialdepartementet 2001  [www] ). 

 

Alla som arbetar i skolan och får en kännedom om att ett barn far illa är skyldiga att anmäla så 

fort man får veta något som kan vara en anledning till att socialtjänsten ska ingripa. Det står 

också att den som anmäler har en skyldighet att vittna om fallet kommer till domstol. Man 

måste då vara offentlig, det vill säga man måste uppge sitt namn. Vidare står det att all den 

sekretess som finns mellan olika myndigheter bryts så fort en anmälan är gjord om barnen kan 

fara mer illa av detta (Socialstyrelsen 2002 [www] ). Anmälningsplikten gäller för både 

privata och offentliga verksamheter och omfattar skola, barnomsorg, socialtjänst, hälso- och 

sjukvård, tandvård och kyrkans verksamheter för barn och ungdomar (Erdis9 2003:63). 

2.3.3  Kännedom om barn som far illa  

Om ett barn inte mår bra hemma smittar detta av sig i skolan, eftersom oron och tankarna 

följer barnen dit. Det är när oron når pedagogerna som det finns en kännedom om eller en 

misstanke om att barn far illa (Olsson 2006:150 ff). Man behöver inte vara säker på att det rör 

sig om misshandel. Det räcker med att man får höra något, antingen av barnet själv eller av 

något annat barn som fått höra eller sett något. Med kännedom om menar man också ifall 

barns och vuxnas berättelser om hur en skada har uppstått inte stämmer överens med 

varandra, eller helt enkelt om man ser fysiska tecken på någon form av misshandel (BRIS10  

[www] ). Det är viktigt att man litar på sig själv och sin förmåga och att det är viktigt att prata 

med sitt arbetslag och de inblandade på skolan, men också i vissa fall föräldrar men 

framförallt med barnet. Om man är osäker kan det vara bra att skriva ner allt man ser och hör, 

man kan även kontakta socialtjänsten för att ställa frågor som man undrar över (Ekelund & 

Dahlöf 2005:73 ff). En socialsekreterare berättar att pedagogers oro aldrig är fel och att ”[…] 

det är sin oro man anmäler, inte föräldrarna” (Ekelund & Dahlöf 2005:76). Det är sällsynt i 

                                                 
9 Erdis är handläggare vid Utdannings- og forskningsdepartementet i Oslo. Hon är jurist och har tidigare varit 
verksam som universitetsadjunkt vid avdelningen för rättsvetenskap på Karlstads universitet, där hon bland annat 
undervisat på lärarutbildningen.  
 
10 BRIS Barnens Rätt I Samhället 
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skolan att pedagoger inte vet när ett barn far illa, men att de ofta drar sig för att anmäla eller 

anmäler alldeles för sent. Barnen kan fara mer illa av att pedagoger väntar med att anmäla tills 

de är helt säkra. Om det rör sig om akuta fall som grov misshandel så måste man handla 

snabbt.  Man tar då kontakt med socialtjänsten och rådfrågar vad man kan göra innan en 

anmälan sker, eftersom denna kan ta tid att skriva (Frost & Sköld 1995). 

2.3.4 ”Att fara illa” 

Hur vet man att ett barn far illa? Vad är ”att fara illa”? I detta stycke lyfts begreppen om vad 

som räknas till att ett barn far illa. När man talar om barn som far illa brukar man mena barn 

som utsätts för fysisk misshandel, psykisk misshandel, sexuella övergrepp och olika former av 

kränkningar. Det finns även barn som riskerar att fara illa, barn i utsatta situationer, det är 

barn till missbrukare (Socialdepartementet 2003 [www] ). 

2.3.4.1 Fysisk misshandel. 

Fysisk misshandel är när ett barn blir skadat, sjukt, får ont eller blir riktigt rädd för 

att någon slår barnet, eller nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller 

biter barnet. Eller trampar eller stampar på det eller tvingar in saker i barnets mun. 

Det är fysiskt våld och övergrepp att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka 

eller kväva barnet. Varje form av kroppslig bestraffning är fysiskt våld (Ekelund & 

Dahlöf 2005:70). 

 

Till fysisk misshandel räknas även om barnen inte har rätt kläder för rätt årstid eller om 

barnen inte får någon eller tillräckligt med mat (Ekelund & Dahlöf 2005:70). 

2.3.4.2 Psykisk misshandel. 

Om ett barn blir psykiskt misshandlat så kan det handla om barnets självkänsla, att barnet 

känner att det inte duger till, är dumt, oönskat, värdelöst och behandlas som luft. Barnet 

saknar kärlek, tröst och stöd samt att de ofta har en försummad uppväxt (Hindberg 1999:66 

ff). Psykisk misshandel kan också vara förlöjliganden, nedvärderingar och utfrysning men 

även att se våld gör att barn mår dåligt och far illa. Barn som ofta ser eller hör att en av sina 

föräldrar blir slagen utsätts för en väldigt stor psykisk press och är ständigt orolig att det ska 

hända deras förälder eller dem själva något (Ekelund & Dahlöf 2005). 

2.3.4.3 Sexuella övergrepp. 

I FN:s barnkonvention i artikel 34 står det:  
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Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna 

särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att 

förhindra 

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; 

(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet; 

(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material. 

(Hammarberg 2006 [www] ). 

 

Övergreppen kan ske med eller utan fysisk kontakt och kan bestå av allt från att barnet är med 

och tittar på mycket sex som visas på tv (till exempel porrfilm), till att barnet tvingas på ett 

sexuellt sätt till olika former av beröring eller sexuella handlingar, men även till att barnet 

framställs inom barnpornografi (Ekelund & Dahlöf 2005:152). Sexuella övergrepp på barn är 

alltid en kränkning för barnen och att den alltid utgår ifrån den vuxnes behov (Hindberg 

1999:75). 

2.3.4.5 Kränkningar  

Med kränkningar menas att man som vuxen upprepade gånger förnedrar barnet med hjälp av 

ord. Dessa ord eller kommentarer kan handla om barnets utseende, språk, begåvning eller att 

man fryser ut barnet (Socialdepartementet 2003 [www] ). 

2.3.4.4 Missbruk. 

Med missbruk menar man barn som lever i familjer där det förekommer någon form av 

missbruk, så som alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller tablettmissbruk antingen av ena 

eller båda föräldrarna (Ekelund & Dahlöf 2005:187 ff). 

2.3.5 Vilka barn far illa och hur kan man se det? 

Barn från alla samhällsklasser kan bli misshandlade men framför allt så kan barn i familjer 

som har det dåligt ekonomiskt ställt utsättas för en större risk (Ekelund & Dahlöf 2005:73). 

Det är både pojkar och flickor som far illa hemma och utsätts för misshandel, men barn som 

är förtidigt födda eller har någon form av funktionsstörning löper större risk att bli utsatta för 

misshandel om man jämför med andra barn. Om misshandeln är så omfattande så den anses 

vara grov misshandel eller har lett till döden rör det sig oftast om de yngsta barnen 

(Kommittén mot barnmisshandel 2001). Oftast är det en eller båda föräldrarna som är 

förövaren när ett barn far illa (Kommittén mot barnmisshandel 2001 samt Sandelin, G. 2005 

[www]). 
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Eftersom skadorna och tecknen för att ett barn far illa, är så många och specifika för varje 

enskild individ följer här de övergripande kännetecknen. Fysisk misshandel kan kännetecknas 

av till exempel blåmärken på mjuka delar av kroppen som överarmar, lår och mage där det 

normalt inte uppstår blåmärken när barnen trillar. Det kan även kännetecknas av 

skelettskador, bit- och rivmärken, brännskador samt håravfall på vissa ställen. Barnen är oftast 

rädda för att ha kroppslig kontakt med sina föräldrar och kan vara oroliga i sitt beteende. 

Psykisk misshandel kan kännetecknas av att barnen har dåliga kamratkontakter eller 

svårigheter att följa med i undervisningen. Tecken för sexuella övergrepp kan vara rodnande 

könsorgan, sveda, flytningar eller svårigheter med att kissa. Barnen kan även visa tecken på 

ett ökat sexuellt intresse och vilja rita eller leka lekar som anspelar på sex. Barn som upplever 

missbruk hemma kan ha väldigt svårt att lita på vuxna och barnens överlevnadsstrategier är 

ofta att bli duktigast, bråkigast, tystast eller roligast, dessa roller är också typiska för psykisk 

misshandel. Barn till missbrukare får ta ett större ansvar hemma. De får ofta ta hand om sig 

själva och sina småsyskon men även sin förälder eller sina föräldrar. Dessa barn är ofta 

oroliga för hur deras föräldrar mår och i vilket skick de är i när barnet kommer hem. De är 

även rädda att någon annan ska få veta om missbruket och desto värre missbruket är ju mer 

förnekar barnen (Ekelund & Dahlöf 2005).  

2.3.6 Olika faktorer till att pedagoger inte anmäler  

”Att både våga och orka se tar kraft och det man inte ser kan ju inte heller skada en själv” 

(Stening11 1999:29). Det finns flera olika faktorer till varför inte fler anmälningar görs. Många 

av faktorerna beror på en osäkerhet; Misstänker jag rätt? Hur ska jag gå till väga?  Vad 

kommer hända med barnet? (Hindberg 2006:128 ff).  

2.3.6.1 Ofattbart 

En faktor kan vara att det är svårt att tro att ett barn kan bli misshandlat, att det är smärtsamt 

att inse att ett barn kan fara illa så man letar efter andra förklaringar så att man ska slippa se 

och höra det som händer (BRIS  [www] ). Det är enklare att tänka att ”de klarar sig nog ändå” 

än att ta tag i och våga möta de känslor som väcks hos oss själva, känslor som ilska, 

frustration, sorg och en känsla av otillräcklighet (Hindberg 2006:129). Det kan till och med 

                                                 
11 Stening är socionom och arbetar som handledare för personal inom skola och barnomsorg. 
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vara så att pedagoger inom skolverksamheten kan uppleva att anmälningsplikten är 

skrämmande och att de av den anledningen inte anmäler (Erdis 2003:62). 

2.3.6.2 Bristande stöd  

Bristande stöd, antigen från kollegor, skola eller myndigheter kan vara en anledning till att 

pedagoger inte anmäler. Det finns pedagoger som berättar att de är jobbigt att orka med alla 

krav som en anmälning medför om man inte kan få något stöd från någon (Ekelund & Dahlöf 

2005). 

2.3.6.3 Bristande kunskaper 

En faktor till att det sker så få anmälningar kan vara att det finns en bristande kunskap kring 

anmälningsplikten och dess innebörd (Sylwander 1998 [www] ). Pedagoger vet inte hur och 

på vilket sätt man ska anmäla eller är inte säkra på hur man ska gå till väga vid en anmälan 

och hur man hanterar föräldrarna vid en anmälan (Ekelund & Dahlöf 2005).  

2.3.6.4 Föräldrar 

Man kan vara rädd för de olika konsekvenser så som hot, som kan drabba en själv om man 

anmäler, att den offentlighet som ligger bakom en anmälan utgör ett hinder för själva 

anmälandet (Ekelund & Dahlöf 2005). Det kan även vara svårt att se barnets utifrån barnets 

perspektiv eftersom det kan vara lättare att identifiera sig med en förälder och med 

vuxenvärlden, i ett samhälle där familjers ensak väger tyngre än barnets åsikter eller rätt till 

skydd (BRIS [www] ).  

2.3.6.5 Samarbete och rutiner 

Rädsla och osäkerhet samt olika brister i rutiner och samordning kan vara faktorer till att 

pedagoger inte anmäler. Rädslan och osäkerheten kan ligga i att man som pedagog inte har 

tillräckligt med kunskaper eller litar på hur socialtjänsten arbetar. Det kan till och med vara så 

att man har fått dålig återkoppling från socialtjänsten som gör att man inte vill anmäla igen. 

Även att de rutiner och det stöd som skolan ska ha inte fungerar kan upplevas som ett hinder 

(Olsson 2006:150 ff). Enligt sekretesslagen (SekrL) finns det olika former av sekretess bland 

olika myndigheter, skolpersonal tillhör en mindre stark sekretess till skillnad från skolsyster 

(sjukvården) och socialtjänsten som tillhör en stark sekretess. Detta gör att sjukvården och 

socialtjänsten inte får berätta för skolpersonalen om något kommer till deras kännedom (Tiga 

eller tala? 2001). 
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2.3.6.6 Nedskärningar och resurser 

Andra faktorer som kan spela in är de nedskärningar och den personalbrist som finns i 

skolorna idag. Många kan känna att det är en stor press om man ska ta tag i en anmälan när 

det är brist på personal och barngrupperna bara blir större, det tar även tid att få kontakt med 

föräldrar och schemat är pressat. Det finns även nedskärningar av de elevvårdsgrupper som 

kan finnas i skolan och även detta kan leda till att fler avstår från att anmäla (Hindberg 

1999:136). En annan faktor kan vara att skolan själv vill lösa problemet och att en kontakt 

med socialtjänsten kan förvärra saken. Att man är rädd att skolan ska få ett dåligt rykte, 

genom att vara en skola som alltid anmäler (Ekelund & Dahlöf 2005).   
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3 Metod 

3.1 Insamlingsmetod 

Jag har använt mig av intervju som metod. Detta för att få en mer kvalitativ undersökning där 

tyngdpunkten ligger på att få en djupare inblick. Denscombe (2000:132 ff) framställer att det 

är bra att ha intervjuer om frågorna kan vara känsliga, vilket fallet kan vara om det handlar 

om att anmäla, eller om barn som far illa. Om man använder sig av intervjuer kan svaren vara 

öppna och man kan ta hänsyn till olika synpunkter efter hand som de dyker upp. Intervjuer 

som kan ge öppna svar kallas för semistrukturerade intervjuer vilket betyder att man utgår 

från färdiga frågor som man följer, men måste vara inställd på att frågorna kan utvecklas och 

ändras, men en struktur och en ”mall” följs. Patel (2003:82) beskriver att förberedelserna inför 

en intervju är viktiga, att man har kontrollerat att alla frågor är behandlade eller lämpliga men 

även att man täckt alla aspekter vid intervjun. För att jag skulle kunna täcka alla aspekter 

valde jag att mina intervjufrågor (se bilaga 1) på vissa ställen var utformade utifrån vilket svar 

jag skulle få, vid svar ”ja” kom vissa följdfrågor och vid ”nej” kom andra. Detta gjorde att jag 

på ett enkelt sätt kunde orientera mig bland frågorna.   

3.2 Genomförande och etiska övervägande 

Sedan kontaktades samtliga fritidspedagoger och frågade dem ifall de ville deltaga i min 

intervju och informerade att det skulle handla om anmälningsplikten och barn som far illa. 

Det finns regler för hur forskning ska bedrivas på ett etiskt sätt. Det finns bland annat en regel 

som är till för att upplysa deltagarna i undersökningen om hur och på vilket sätt 

undersökningen kommer att ske. Det innebär till exempel att deras deltagande är frivilligt och 

att de själva får bestämma graden av sitt deltagande. Reglerna är till för att skydda deltagarnas 

identitet, men även en säkerhet så att alla uppgifter de lämnar ut endast kommer att finnas i 

forskningen och inget annat sammanhang (Vetenskapsrådet 2002). Dessa regler låg till grund 

för mina intervjuer, och informanterna fick i förväg ta del av dessa regler. Till hjälp under 

intervjuerna har jag använt mig av en bandspelare som ljudupptagningsmetod. Enligt 

Denscombe (2000:145 ff) får man en mer komplett dokumentation om man använder någon 

form av ljudinspelning, ljudupptagningar tillhör också standarden vid intervjuer. Som 

komplement till ljudupptagning användes fältanteckningar.  Denscombe (2000:146) menar att 

det är bra att föra fältanteckningar ifall informanten inte vill låta delar av intervjun spelas in 
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på band. Under intervjuerna satt jag och informanten ensamma i ett arbetsrum, personalrum 

eller något annat tomt rum på skolan, för att kunna arbeta ostört och enligt Denscombe 

(2000:151) är det viktigt att placeringen för intervjun är på en så bra plats som möjligt. Dock 

blev fem av sju fritidspedagoger avbrutna någon eller några gånger under intervjun av att 

någon kom in i rummet. Jag upplevde inte att fritidspedagogerna tyckte detta var ett 

irriterande moment, för min del var det inget hinder i någon av intervjuerna för det gick 

smidigt att ta upp tråden igen. Varje intervju varade mellan 20 och 45 minuter beroende på 

hur omfattande svaret blev, men jag hade en timme till mitt förfogande vid varje 

intervjutillfälle, eftersom Bjurwill (2001:36) menar att det är viktigt att man har gott om tid 

vid intervjuer.  

3.3 Bearbetning  

Materialet som jag fått in från mina intervjuer har jag efter varje gång sammanställt genom att 

jag skrivit ner allt som sagts och uttalats. För att visa på hur intervjuerna sett ut finns det ett 

utdrag från en intervju i bilaga 2. Detta har gett mig en bra grund inför resultatdelen. På grund 

av att jag valt att skriva ut allt ordagrant som sagts i intervjuerna har jag fått en närhet till 

materialet som jag känner är en viktig del i arbetet. Denscombe (2000:248) föreslår att det är 

viktigt att hitta mönster, likheter och skillnader i en kvalitativ undersökning, och att det är bra 

att hitta återkommande teman i intervjuerna. Även Patel (2003:111) beskriver att man ska 

dela in materialet i olika kategorier vid sammanställningen. Inför reultatdelen valde jag att 

sammanfoga alla intervjuerna i ett dokument för att sedan med hjälp av olika 

färgöverstrykningar dela in svaren efter de olika kategorier som jag kunde finna. Den första 

kategorin fick en färg och sedan letade jag igenom hela dokumentet för att hitta fler 

fritidspedagoger som sagt något kring just detta. Sen började jag om från början och tog nästa 

kategori och så vidare. När alla viktiga delar från intervjuerna fanns i olika kategorier klippte 

jag ut dem i enskilda dokument och bearbetade dem så att de blev till övergripanda faktorer 

för huruvida fritidspedagoger anmäler eller inte. Jag bearbetade även texten så att den blev 

lättare att begripa och jag tog bort upprepningar och stakningar. Bjurwill (2001:35) skriver att 

ursprungskaraktären i intervjupersonernas svar är viktigt att behålla och när man redigerar 

texten, får man endast ändra svarens språkliga form och inte svarens innehåll och innebörd. 

Detta har jag tagit fasta på. För att ge en tyngd åt mitt material har jag läst materialet flera 

gånger och lyssnat på bandinspelningarna även efter att jag skrivit ut dem. Eftersom jag hela 

tiden gått tillbaka till grundmaterialet för att få svar på min forskningsfråga och mitt syfte, har 

det gett materialet en trovärdighet och en hög validitet. 
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I min resultatdel valde jag att skriva samman intervjuerna till en sammanhängande text och 

varva detta med citat som lyfter sammanhanget. Patel (2003:120) beskriver att detta är en bra 

metod för att sammanställa intervjuer för att det skapar en helhet i texten.  

 

Ingen jämförelse mellan fritidspedagogerna, skolorna eller kommuner har gjorts.  

3.4 Urval 

Jag har intervjuat fritidspedagoger som arbetar i skola och på fritidshem med barn i åldrarna 

6-12 år. Eftersom ämnet kan vara lite känsligt valde jag från början att använda mig av 

fritidspedagoger som jag har någon form av koppling till, detta för att lättare kunna skapa ett 

förtroende. Från början valde jag två fritidspedagoger från tre olika skolor, sammanlagt sex 

fritidspedagoger. Av olika anledningar som inte är relevanta att ta upp här blev det till slut så 

att jag hade endast fyra fritidspedagoger till mitt förfogande. Detta bedömde jag vara för få 

för undersökningen, därför kontaktade jag tre osystematiskt utvalda fritidspedagoger. Totalt 

blev det sju fritidspedagoger, från fem olika skolor och fyra olika kommuner i södra Sverige. 

3.4.1 Undersökningspersoner  

Jag har valt att namnge fritidspedagogerna för att lättare kunna skilja dem åt. Alla namn är 

fingerade.  

 Anna är i 30-årsåldern och har arbetat inom skolverksamheten och på fritids i sju år. 

Skolan där hon arbetar ligger i en mellanstor kommun.  

 Karin är mellan 35-40 år och har arbetat i sex år i en mellanstor kommun.   

 Göran är i 40-årsåldern och har även han arbetat i sex år och skolan som han arbetat på 

tillhör en landsortskommun.  

 Clara är i 45-årsåldern, hon har arbetat i 27 år inom fritidshemsverksamhet och de 

senaste åren har hon även arbetat inom skolverksamheten. Hennes skola tillhör en 

mellanstor kommun.  

 Louise är i 30-årsåldern och har arbetat 3,5 månader på en skola i en mellanstor 

kommun. 

 Maria är i 30-årsåldern och har arbetat i 8,5 år på skolor i en storstads kommun.  

 Lisbeth är i 50-årsåldern och i 27 år har hon arbetat inom fritids- och 

skolverksamheten och hennes skola ligger i en storstadskommun.  
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4. Resultat  
Inför resultatet lyfter jag syftet igen för att förtydliga. Syftet med min uppsats är, genom en 

intervjuundersökning, att kartlägga och granska vilka faktorer som avgör huruvida 

fritidspedagoger anmäler enligt anmälningsplikten, då ett barn far illa. Samt att urskilja om 

dessa faktorer är hinder eller förutsättningar för fritidspedagogerna.  

 

I det följande presenteras undersökningens resultat och på så sätt synliggörs de faktorer som 

fritidspedagoger anser utgöra en grund för eller hinder för en anmälan när barn far illa. De 

olika faktorer som jag kunnat urskilja är: Vad är far illa, ansvar och rutiner, stöd och 

samarbete samt personligt känslomässigt engagemang.  

4.1 Pedagogernas definition av far illa  

Nedan följer fritidspedagogernas definition av begreppet far illa.  

 

Anna menar att ett barn far illa om man får reda på om något barn blir slaget hemma. ”För det 

är mycket att de [barnen] kanske gått och trillat”.  

 

Karin berättar att far illa är när barnet blir psykiskt och fysiskt misshandlat och ifall barnet 

inte kan hantera vardagliga situationer som skolsituationer, måltider eller kompisrelationer. 

Vidare berättar hon att det är något som hon inte känner igen hos barnet, att det något känns 

fel. Karin anser att om man sett barnet länge på fritidshemmet så vet man vem hon eller han 

är och om detta barn sedan sluter sig ibland och är piggt och glatt för övrigt, pratar man med 

sina kollegor. Hon menar att man känner barnen rätt väl, men tillägger att om man inte känner 

barnet och inte vet hur det reagerar i olika situationer är det upp till oss pedagoger att ta tag i 

situationen och höra med föräldrarna hur barnet har det. Karin menar även ifall någon av 

föräldrarna missbrukar alkohol kan det vara en orsak till att barn far illa.  

 

Göran beskriver att far illa är fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp och om 

barnet kontinuerligt kommer med otvättade kläder samt inte får hjälp med att duscha och 

sådana saker hemma. Han tycker även att det kan vara om barnet ständigt är hungrigt. ”Har 

den [barnet] ett blåmärke för den har sprungit å snubblat eller nåt, tredje dan i sträck eller har 

det hänt nåt, det är inte lätt i alla lägen det där”.   
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Clara tycker att det första spontana som dyker upp för henne är att barnet är kränkt av olika 

anledningar. Hon berättar att den känslan associerar till att det är någon vuxen som utsätter 

barnet för kränkningen.  

 

Louise menar att det är far illa när föräldrarna inte förstår vad det vill säga att vara förälder. 

Med det menar Louise allt från hur föräldrarna talar till barnet eller att man stressar det eller 

inte ger det den sömn eller mat som det behöver. Louise är osäker på om detta är anledningar 

till att göra en anmälan. Vidare berättar hon att barnen kan uppträda osäkert och vara stirriga 

samt att de vill ha uppmärksamhet hela tiden och hänger på en eller att de drar sig undan. 

 

Maria skildrar att det kan vara så mycket mer än att man ser att något barn inte mår bra, att 

det inte behöver vara misshandel, dåliga kläder eller att man missköter det sociala. Utan hon 

tycker att det är mer en känsla, att man upptäcker att allt inte står rätt till.   

 

Lisbeth berättar att far illa för henne är om hon ser ett barn som är väldigt hängigt under en 

längre tid eller om det är upprepade händelser som inträffar så som att barnet är smutsigt. Hon 

beskriver även att hon reagerar om man inte får tillfredsställande svar om man frågar, ”Hur 

har det varit?”. Även att man märker att en förälder doftar sprit vid upprepade gånger i 

samband med hämtningar är en signal om att ett barn kan fara illa.    

4.2 Ansvar och rutiner 

I det här avsnittet tas faktorer som förknippas med pedagogernas ansvar och rutiner i samband 

med anmälan upp.  

 

Göran, Clara, Maria och Lisbeth påpekar att det står i lärarens plikter och regler att anmäla.  

Anna och Göran vill vara helt säkra på att barnet far illa innan de gör en anmälan. De vill ha 

tydliga tecken på att barnet far illa och många olika iakttagelser innan de anmäler och framför 

allt innan de kontaktar föräldrarna. Louise och Maria berättar att man borde göra anmälan 

tidigare än vad man gör. Louise anser att man ”går och väntar att det ska hända nått 

jättehemskt innan man tar i tu med det”. Maria berättar att man alltid känner att man hade 

kunnat göra anmälan tidigare. Clara anser att det viktigaste för en anmälning är att det finns 

tydliga och fasta rutiner på skolan och tror att det är lättare att anmäla en misstanke om det 

finns klara rutiner. Vartannat år utbildas också personalen inom ämnet ”anmälningsplikt” på 
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hennes skola. Louise säger att hon inte vet hur hon ska gå tillväga vid en anmälan. Hon 

hoppas att det finns papper hos rektorn som man kan fylla i.   

 

Clara, Louise, Maria och Lisbeth menar att uppföljningen från socialtjänsten efter en anmälan 

är en viktig del i anmälandet, ifråga om vilken återkoppling fritidspedagogerna får, det vill 

säga vad som händer och hur det går för barnet.  
Maria:  Man har ju olika sekretessregler och sånt, dom [socialtjänsten] får 

väl inte berätta för oss vad dom gör, men vi känner det väldigt 

frustrerande att vi inte vet om någonting händer 

 

Maria berättar att hon vet att det finns olika sekretessregler men att det är viktigt att få veta 

vad som händer med barnet. Louise tycker att det är viktigt att anmälan följs upp på ett bra 

sätt och att de som tar över anmälan sköter sitt jobb på rätt sätt. Hon tycker att det skulle 

kännas konstigt om hon inte får veta hur det går för barnet efter anmälan.  

 

Även att vara anonym när man ska göra en anmälning är viktigt för Anna och Louise. Maria 

berättar att när hon var vikarie så mötte hon barn som på ett eller annat sätt for illa. Hon anser 

nu i efter hand att hon kanske skulle ha gjort något för att hjälpa dessa barn och situationer om 

hon arbetat där, men eftersom hon bara var vikarie lät hon det passera. Hon säger att hon 

kunde ha frågat personalen ”brukar det va så här” men hon säger att hon inte skulle ha gjort 

något mer.  

4.3 Stöd och samarbete  

Samtliga fritidspedagoger tycker att det är viktigt att ha stöd från annan personal eller från 

skolledningen då de upptäcker att ett barn far illa och att en anmälan måste göras. Karin, 

Louise och Lisbeth är osäkra på om de skulle göra en anmälan om de inte hade något stöd. 
Lisbeth:  Asså, jag tycker nog att … jag hoppas att jag gör anmälan ändå, men 

jag tycker att det är skönt att ha både arbetskollegor och framförallt min 

chef i ryggen, det tycker jag nog, att dom stöttar mig i det jag tänker 

och tycker, men hade dom inte gjort det så hoppas jag att jag hade gjort 

det i alla fall.  

 

Här visar det att stödet är viktigt för att göra en anmälan. Göran och Clara menar att det är 

även en trygghet för pedagogerna att arbeta i arbetslag och ha stöd därifrån. 
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Göran och Maria har ringt anonymt till socialen för att rådfråga och få stöd och direktiv på 

huruvida de skulle göra en anmälan eller inte. De känner att detta stöd har varit viktigt. 

Lisbeth har upplevt, vid en anmälan via telefon, att en socialtjänsteman har frågat ”har du sett 

det?”. Hon upplevde därför det som fruktansvärt obehagligt när hon anmälde en misstanke. 

Clara tycker att samarbetet med socialen inte gynnar båda parterna. Hon anser att 

pedagogerna/skolan lämnar ifrån sig mycket information kring barnen och visar en öppenhet 

gentemot socialtjänsten medan socialtjänsten inte berättar hur det går för barnet eller om 

barnet varit i kontakt med socialtjänsten tidigare. Hon menar att det känns som de får ”lite” 

information tillbaka i förhållande till hur mycket de ger ifrån sig, även om hon är medveten 

om sekretesslagen.    
Clara:  Ibland hade det hjälpt om man till exempel har en ett barn i klassen 

som man undrar över, och så skulle bilden av situationen bli 

tydligare om man visste att familjen hade stöd av 

socialförvaltningen. 

 

Clara beskriver att det hade varit lättare att stödja ett barn om man hade fått veta från 

socialtjänsten hur barnet har det och på vilket sätt man som pedagog kan hjälpa till.  

4.4 Personligt känslomässigt engagemang  

Det här avsnittet handlar om de känslor som pedagoger kan få om de märker att ett barn far 

illa. Känslor som väcks i samband med att ett barn far illa är olika former av rädslor, känslan 

av att det är ofattbart att barn kan fara illa samt känslor kring ett givet förtroende gentemot 

barnet, dessa känslor kan leda till att pedagogerna inte anmäler. Men att inte låta sina egna 

känslor påverka yrkesrollen utan ha barnet i fokus kan leda till att pedagogerna gör fler 

anmälningar. 

 

Samtliga fritidspedagoger har i intervjuerna nämnt något om att föräldrarna kan vara en faktor 

som hindrar dem från att göra anmälan. Fritidspedagogerna berättar hur föräldrarna kan 

reagera, hur olika relationer kan skapa hinder samt om de hot som kan förekomma vid en 

anmälan. Anna, Göran, Clara, Louise och Maria nämner att föräldrarna kan bli upprörda och 

vända sig mot pedagogen. Anna, Göran och Louise upplever detta som besvärligt.    
Louise: Så som jag ser det, det här med att familjer, att om nån kommer 

utifrån och ifrågasätter det, så tror jag att man som förälder blir 

väldigt taggarna utåt och därför tror jag att folk drar sig för det. För 

om nån skulle komma och ifrågasätta mitt liv, så tror jag att jag är så.  
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Hon anser att det kan vara förståligt att föräldrarna har ”taggarna utåt” ifall någon kommer 

och ifrågasätter deras liv.  

 

De hot från föräldrar som kan uppstå vid en anmälan säger Clara, Louise och Lisbethatt de är 

rädda för eller upplever att andra pedagoger också är rädda för detta. Clara och Lisbeth har 

upplevt hot mot sig själva eller kollegor på deras skola. En nära relationen till föräldrar kan 

också vara ett hinder. Clara och Louise tror att om man har en nära relation till föräldrarna 

kan det vara svårt att tro att den föräldern eller de föräldrarna kan skada sitt/sina barn. Maria 

har varit med om en situation där föräldrarna varit tacksamma för anmälningen för det var ett 

sätt för dem att få hjälp med de problemen som de hade i familjen.  

 

Känslan eller tanken att ett barn kan fara illa kan vara ofattbart menar Clara, Anna och Göran.   
Clara:  Jag tror att det beror på en osäkerhet hos personalen och känslan av 

att det är ofattbart. Anmälan är ett allvarligt förfarande som man går 

in och blir aktiv i, och det är också någonting som en del av oss slår i 

från då.  

 

Clara skildrar att när något är ofattbart, som att ett barn kan fara illa, är det en del som ”slår” 

ifrån sig den känslan för att inte behöva gå in i en anmälan och vara aktiv. Anna beskriver att 

förtroende gentemot barnen är viktigt. Man bryter inte ett löfte där man lovat barnet att inte 

säga något till någon. Anna anser att det är viktigt att man pratar mycket med barnet och 

berättar att om det fortsätter måste man prata med mamman och få barnet att förstå hur fel det 

är mamman slår honom/henne. Vidare berättar Anna att det kan gå mer illa för barnet om 

barnen säger något i förtroende och man sedan pratar med föräldrarna om det. Istället ska man 

fråga barnet ”Vad tycker du? Tycker du att vi ska anmäla? Vill du att vi ska prata med någon 

annan?” anser Anna.   

 

En annan faktor som kan spela in huruvida fritidspedagoger gör anmälan eller inte kan vara 

utifrån vilket perspektiv pedagogerna upplever situationen. Karin och Maria ser på barnen 

utifrån ett barnperspektiv, för dem är de problem som kan uppstå vid en anmälan utifrån 

barnens perspektiv till exempel att barnen sluter sig.  
Karin:  Jag jobbar ju för barnet. Och det är barnet som ska må gott. Ett barn 

är väldigt spontant … Och den säger bara blöööööhöe bara blabbar 
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ut utan att ha någon baktanke, utan dom är bara så spontana. Så 

försök prata med barnet, inte så jasså, utan gör det som en lek.  

 

Maria:  Om jag hör eller ser någonting som jag ser inte stämmer, då tycker 

jag att det är självklart att man anmäler, jag anmäler heller för 

mycket än för lite. Det får ju socialen utreda, i så fall. Har man en 

misstanke så tycker jag att man ska anmäla, det är ju så mycket 

viktigare för barnet. Jag vill inte träffa någon på stan om tio år och 

få höra ”varför gjorde du ingenting?”.  

 

Karin beskriver att barnen är spontana och att de berättar ganska mycket för pedagoger, då 

gäller det att ta tag i saker som verkar vara anmärkningsvärda på ett lekfullt sätt för att sedan 

eventuellt gå vidare med det. Maria beskriver att det är en självklarhet att anmäla om 

någonting inte stämmer. Hon tycker att det är bättre att anmäla för mycket än för lite. Clara 

och Louise menar att det är viktigt att det finns tid för pedagogens egna tankar, att det finns 

tid i skolan att reflektera och bearbeta det som man varit med om.  
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5 Analys 
Det visar sig att det finns en stor variation mellan vad fritidspedagogerna menar med 

begreppet far illa. Enligt anmälningsplikten är alla pedagoger skyldiga att anmäla vid 

kännedom om att ett barn far illa.  

 

Resultatet tyder på att fritidspedagoger anmäler när de;  

 ser att barnet har fysiska skador eller är ovårdat (Anna, Karin, Göran och Louise). 

 ser på barnets beteende att det far illa (Karin, Göran, Louise och Lisbeth). 

 får en känsla att något inte står rätt till (Karin, Clara och Maria) 

 upptäcker att föräldrarna är alkoholister (Karin och Lisbeth) 

 får reda på något genom att någon eller barnet berättar (Karin) 

 

Flera av fritidspedagogerna beskriver att det är synliga tecken som gör att de anmäler, 

antingen genom fysiska skador eller genom barnets beteende, men det finns även de 

fritidspedagoger som skildrar att far illa är en känsla, vilket antyder att de ser hela barnet, för 

två fritidspedagoger är känslan det enda som spelar in för att de ska få en uppfattning om att 

ett barn far illa. Resultatet tyder även på att två fritidspedagoger är osäkra på hur de ska tolka 

barnets blåmärken ifall barnet har trillat eller blivit slaget. Detta kan bero på att pedagogerna 

inte vet hur eller var blåmärken efter misshandel yttrar sig. Enligt anmälningsplikten ska man 

anmäla vid misstanke och hur den misstanken sen yttrar sig är svårt att få svar på. Det kan 

vara genom synliga tecken eller genom en känsla. En fritidspedagog tar upp att hon är osäker 

på om man kan göra en anmälan som grundar sig på hur föräldrarna talar till barnet eller om 

de stressar barnet eller ifall föräldrarna inte ger barnet den sömn eller mat som det behöver, 

även detta visar tecken på en bristande kunskap eftersom även kränkningar räknas till att ett 

barn far illa.  

  

Informanterna anser att det är viktigt att det finns rutiner och regler för hur man ska gå 

tillväga vid en anmälan. Det framgår att fritidspedagogerna anser att det är deras plikt och 

skyldighet att anmäla om något barn far illa. En fritidspedagog berättade att det är lättare att 

anmäla en misstanke om det finns tydliga rutiner. Om det sedan är för rutinerna eller det stöd 

som finns bakom rutinerna som gör att det är lättare att anmäla vill jag låta vara öppet. 

Informanterna anser också att det är viktigt att man ska vara säker innan man anmäler och att 
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man kan anmäla anonymt. Enligt anmälningsplikten är pedagoger skyldiga att anmäla vid 

kännedom om och inte när man är säker. Detta antyder att det finns en bristande kunskap 

kring pedagogers plikter och skyldigheter. Resultatet tyder även på att det finns en bristande 

kunskap hos vissa av fritidspedagogerna kring huruvida anmälan kan ske anonymt eller inte. 

Enligt anmälningsplikten har den som anmäler en skyldighet att vittna om fallet kommer till 

domstol, det vill säga att man måste uppge sitt namn och vara offentlig. En fritidspedagog 

berättade att hon inte anmälde för att hon var vikarie. Även om man som pedagog endast är 

vikarie är man enligt anmälningsplikten skyldig att anmäla eftersom ”var och en” som får 

kännedom om att ett barn far illa och arbetar inom en myndighet som arbetar med barn har 

skyldighet att anmäla.  

 

Även om det är pedagogens plikt och skyldighet att anmäla visar det sig i resultatet att stödet 

från kollegor och skolledning är en mycket viktig faktor för om pedagoger ska anmäla. Om de 

inte har stöd är det inte säkert att de anmäler. Oavsett om pedagogen har stöd eller inte är det 

pedagogens skyldighet att anmäla eftersom anmälningsplikten säger att alla som arbetar med 

barn och ungdomar är skyldiga att anmäla, därför måste pedagogen själv anmäla och på så 

sätt ansvara för anmälan. Resultatet tyder också på att det är viktigt att man som pedagog kan 

rådfråga socialtjänsten om huruvida man ska göra en anmälan eller inte. Det är också viktigt 

att socialtjänsten bemöter en på rätt sätt för att man i fortsättningen ska anmäla. Detta antyder 

att samarbetet och kontakten med socialtjänsten är en viktig del för pedagogerna huruvida de 

ska anmäla eller inte. Finns det ett gott samarbete och pedagogerna blir bemötta på ett bra sätt 

ökar förutsättningarna för att pedagogerna anmäler. Det kan även vara så att pedagogerna 

anmäler oftare ifall återkoppling från socialtjänsten ses som en viktig del i processen, 

eftersom det i resultatet framgår att det är viktigt för pedagogerna med någon form av 

återkoppling. Detta kan tyda på att det kan finnas en bristande kunskap kring sekretesslagen 

eftersom olika myndigheter har olika stark sekretess. Men det kan även vara så att 

pedagogerna skulle vilja få mer återkoppling oavsett sekretesslagen, att de blir nöjda för den 

återkoppling de får.  

 

Resultatet pekar på att om fritidspedagogerna är rädda för att något ska hända dem själva eller 

deras familj något, väljer fritidspedagogerna antagligen att inte anmäla. Om man som 

pedagog inte kan tänka sig att ett barn kan fara illa är också risken stor att de inte anmäler. 

Anledningen till att pedagogerna inte anmäler trots att det är deras skyldighet kan bero på att 

pedagogerna inte har en professionell syn på läraryrket. Resultatet antyder att perspektivet jag 



 31

som person är viktigare än jag som pedagog. Resultatet visar även på att om det finns en för 

kamratlig relation till föräldrarna känns det jobbigt för fritidspedagogerna att anmäla.  

 

Resultatet tyder även på att det är viktigt att det finns tid för pedagogens egna tankar och 

bearbetning av del hela, vilket kan knytas an till de rutiner och den återkoppling som kan 

finnas kring en anmälan. Finns det rutiner och tid för detta kan det med stor säkerhet leda till 

att pedagoger är villigare att göra anmälan. Finns det däremot ingen tid eller ingen 

återkoppling finns det en risk att pedagogerna väljer att inte anmäla. Resultatet tyder även på 

att de skyldigheter man som pedagog har att anmäla vid kännedom om inte heller tas på allvar 

ifall man som pedagog har fått veta något i förtroende av ett barn. Detta tyder på en bristande 

kunskap kring anmälningsplikten eftersom man som pedagog ska enligt anmälningsplikten så 

fort man får kännedom om att ett barn far illa, oavsett om det sägs i förtroende eller inte. I 

resultatet framgår det att några fritidspedagoger inte är rädda för de konsekvenser som kan 

uppstå vid en anmälan, för dem är det inte jag som är viktigt utan fokus ligger på att det är 

barnet som är viktigt. Dessa fritidspedagoger har ett barnperspektiv. Har pedagogerna ett 

barnperspektiv är det bara att barnet ska må och få det bättre som är det viktiga. Här har 

rutiner, stöd eller rädsla ingen betydelse.  

5.1 Slutsatser   

I denna undersökning har jag kommit fram till att de största anledningarna till att 

fritidspedagoger inte anmäler är för att jag som person är viktigare än de plikter och 

skyldigheter som finns i anmälningsplikten. Om fritidspedagogerna har en rädsla för att 

anmäla eller att anmälan på något sätt kan påverka dem personligen, kan de välja att inte göra 

en anmälan. Jag har även kommit fram till att det finns bristande kunskaper kring 

anmälningsplikten och dess betydelse. Vissa fritidspedagoger vet inte när och på vilket sätt de 

ska anmäla eller har bristande kunskap kring pedagogens ansvar och skyldigheter. Detta 

antyder att pedagogerna saknar den profession som lärare och pedagoger måste ha i sitt yrke. 

 

Undersökningen visar också att de största anledningarna till att fritidspedagoger anmäler är att 

de har ett barnperspektiv och kan se utifrån barnets bästa, samt att det finns tydliga rutiner för 

hur man som pedagog ska gå tillväga vid en anmälan. Rutiner underlättar för anmälaren. I den 

här undersökningen framkom även att fritidspedagogerna anmäler ifall de har goda kunskaper 

kring professionellt ansvar och skyldigheter och ifall de har stöd från kollegor, ledning eller 

socialtjänsten.  
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6 Diskussion  
Detta kapitel börjar med en metoddiskussion där olika problem som har uppstått/kan uppstå 

kritiskt granskas. Vidare diskuteras undersökningens resultat. Slutligen tas några 

konsekvenser som kan uppstå om pedagoger inte anmäler samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

Enligt Denscombe (2000:260) kan en kvalitativ undersökning, i det här fallet genom 

intervjuer, vara ett hinder om man vill jämföra det som man forskar kring eftersom man 

endast har en liten och begränsad grupp som man intervjuar. Eftersom de olika 

fritidspedagogernas svar inte har jämfört, utan endast lyft de förutsättningar och de hinder 

som fritidspedagogerna berättat om, har en kvalitativ undersökning inte varit ett hinder för 

undersökningen. Vidare beskriver Denscombe (2000:260) att det kan vara en risk att plocka ut 

delar ur intervjuerna eftersom de kan ha tagits ut ur deras sammanhang, kontexten. Detta gör 

att informanterna kan känna att de blivit fel citerade eller fel refererade. Så kan fallet vara i 

denna uppsats trots att jag eftersträvat att på ett så korrekt sätt efterlikna uttalet.  

 

Patel (2003:79) beskriver att det är viktigt att forskaren är väl förberedd, är påläst och har god 

kunskap kring ämnet. Jag anser att mina förkunskaper och min förförståelse om ämnet har 

varit mycket god. Detta var en viktig del under intervjuerna eftersom det antagligen var lättare 

att ställa följdfrågor då jag var väl förberedd. En fritidspedagog har efter intervjun tyckt att 

jag skulle ha förberett henne på vilka frågor som skulle komma upp i intervjun så att hon 

bättre kunnat förbereda sig. Den information informanterna fick var endast att det skulle 

handla om anmälningsplikten och ”barn som far illa”. Jag valde att inte ge mer information 

eftersom det hade kunnat ge missvisande resultatet eftersom fritidspedagogerna hade kunna 

läsa på mer om anmälningsplikten.   

 

Eftersom Vetenskapsrådet (2002) har beskrivit vilka regler som ska följas vid en intervju har 

jag valt att följa dessa regler. Informanterna har informerats om att deras intervju endast 

kommer att finnas i uppsatsen, och därefter kommer allt material förstöras, för att skydda 

informanternas identitet. Informanterna har även fått välja sin egen grad av deltagande vilket 

har gjort att jag stängt av bandspelaren de tillfällena som informanterna bad mig om detta. Det 

har varit tillfällen efter intervjuerna då informanterna inte ville berätta specifika händelser 

som de varit med om ifall dessa skulle spelas in på band. Jag valde att stänga av bandspelaren 
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och istället anteckna för hand, vilket informanterna accepterade. Därmed fick informanterna 

välja deras grad av deltagande och eftersom ämnet kan ha upplevts som känsligt anser jag att 

det var etiskt rätt att stänga av bandspelaren och ta hänsyn till informanternas önskemål. I och 

med att jag stängde av bandspelaren och istället antecknade för hand fick jag den information 

som jag kanske inte annars hade fått om jag valt att fortsätta spela in på band. Så dels för 

informanternas skull och dels för min egen undersökning så var det en fördel att stänga av 

bandspelaren, då detta gav undersökningen djupare information. 

 

Anledningen till att jag valde intervjuer var för att Denscombe (2000:132 ff) beskriver att 

intervju är en bra form ifall frågorna är känsliga. Jag var förberedd på att alla fritidspedagoger 

kanske inte skulle vilja svara på alla frågorna eftersom vissa av frågorna var känsligare än 

andra och handlade om fritidspedagogens eget handlande i en situation där ett barn som far 

illa. Till exempel frågan ”Har du varit med om en situation där du i efterhand känt att du 

skulle ha anmält?”. Jag blev överraskad över de ärliga svaren som jag fick av informanterna 

under mina intervjuer och att samtliga svarade, enligt min mening, ärligt och personligt. Jag 

har fått raka svar på att fritidspedagogen inte har kunnat eller vetat hur de ska handla i olika 

situationer samt svar på varför fritidspedagogen inte anmält i situationer hon/han borde. Jag 

var inte alltid beredd på att informanterna skulle vara så ärliga som de var, vilket gjorde att 

jag blev lite ställd i vissa situationer. Det var i situationer då jag fick reda på olika fall som 

pedagogerna varit med om där ett barn for illa. Även om jag hade läst på mycket och anser 

mig ha en god kunskap kring ämnet var det annorlunda att höra de situationer som berört 

fritidspedagogerna, men jag anser att jag behöll min professionalitet som intervjuare hela 

tiden. Men detta är något som man bör tänka på kring känsliga frågor; att man kan få tillbaka 

känsliga svar! Jag tror inte att informanterna eller resultatet har påverkats av att jag blev lite 

ställd eftersom intervjuerna fortsatte på liknande sätt.  

 

Jag valde att intervjua fritidspedagoger som jag hade någon form av koppling till samt 

slumpmässigt utvalda fritidspedagoger. Jag märkte ingen skillnad mellan informanterna utan 

förtroendet och öppenheten var lika stor hos alla fritidspedagogerna.  

 

Att fem av sju fritidspedagoger blev avbrutna under intervjun är inget som jag kunde göra 

något åt, jag frågade efter ett enskilt rum, och där satt vi. Men eftersom varken jag eller 

informanterna upplevde det som irriterande, anser jag inte att det har påverkat resultatet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

”Varför ser vi inte barnen? Varför gjordes inget tidigare? Varför misslyckas vi som samhälle 

om och om igen att ta signaler på allvar och skydda utsatta barn? Den viktigaste uppgiften ett 

samhälle har är att skydda de som inte kan skydda sig själv. […] Var fanns alla vuxna som 

skulle hjälpa?” (Acketoft 2006 [www] ). Detta citat inleder min uppsats och har hela tiden 

funnits i mitt bakhuvud under uppsatsens gång och även legat till grund för mitt syfte och min 

forskningsfråga; ”Vilka faktorer avgör om fritidspedagoger anmäler att barn far illa?”. 

 

Denna undersökning visar att vissa fritidspedagoger har bristande kunskap kring 

anmälningsplikten, vilket är en anledning till att de inte anmäler. En annan anledning till att 

de inte anmäler är att de på något sätt är rädda. Förutsättningar för att fritidspedagogerna ska 

anmäla är att det finns stöd och rutiner samt att de har ett barnperspektiv, men även att de har 

goda kunskaper kring anmälningsplikten och de skyldigheter fritidspedagogen har.    

6.2.1 Kunskap och bristande kunskap  

Det råder en bristande kunskap kring anmälningsplikten och dess innebörd (Sylwander 1998 

[www] ) vilket även stämmer överrens med mitt resultat. Det har även framkommit i mitt 

resultat att pedagogerna inte vet hur och på vilket sätt de ska anmäla vilket även Ekelund och 

Dahlöf (2005) menar. Pedagoger ska anmäla vid misstanke om att ett barn far illa (Rimsten, 

2006:144), men eftersom det framkom i denna undersökning att några fritidspedagoger inte 

visste att de skulle anmäla vid ”kännedom om ” att barn far illa kan man anta att detta är en 

anledning till att det görs få anmälningar. Även fritidspedagogernas definition av begreppet 

far illa skiljer sig åt. Två fritidspedagoger anser att det endast räcker med en känsla för att de 

ska anmäla. Men de synliga tecken som förekommer, dels genom fysiska skador som 

blåmärken eller att barnet är ovårdat samt det som fritidspedagogerna kan se på barnets 

beteende är en avgörande faktor till att pedagogerna misstänker att ett barn far illa. Men 

eftersom resultatet också visar på att det finns en osäkerhet på hur de ska tolka barnens 

blåmärke visar detta också på ett det finns en bristande kunskap kring begreppet ”att fara illa”.  

 

Vad kan vi förvänta oss av pedagoger som har bristande kunskaper kring anmälningsplikten? 

Och hur ska vi kunna förvänta oss att pedagogerna ska kunna anmäla vid kännedom om om de 

inte vet vad far illa är? 
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I resultatet framkom det också att det finns en osäkerhet kring om man som pedagog kan göra 

en anmälan ifall föräldrarna talar till barnet på ett kränkande sätt eller om de stressar barnet. 

Det finns även en osäkerhet om man som pedagog kan anmäla ifall barnet inte får den sömn 

eller mat som barnet behöver. Enligt Kommittén mot barnmisshandel (2001) far ett barn illa 

om det utsätts för fysisk misshandel, psykisk misshandel, sexuella övergrepp, missbruk och 

kränkningar.  

 

De fysiska tecken som kan synas på ett barn som far illa är fysisk misshandel och sexuella 

övergrepp. Och det är antagligen dessa tecken som fritidspedagogerna menar då de beskriver 

att de ser att barnet far illa (hur de olika tecknen kan yttra sig lyfts i 2.3.5 Vilka barn far illa 

och hur kan man se det). Eftersom det verkar som om det fanns fritidspedagoger som inte såg 

skillnad på blåmärken efter att ett barn har trillat och misshandel så kan detta tyda på en 

bristande kunskap hos dessa fritidspedagoger. Ekelund och Dahlöf (2005:70) tar också upp att 

fysisk misshandel är ifall barnet är ovårdat eller inte har rätt kläder för årstiden samt om 

barnet inte får tillräckligt med mat. Det visar att det fanns en bristande kunskap kring vad 

fysisk misshandel egentligen är eftersom det i resultatet framkom att en fritidspedagog inte 

visste om detta var en anledning till att anmäla. Enligt Hindberg (1999:66 ff) är det också 

psykisk misshandel om föräldrarna försummar eller får barnet att känna sig dum, oönskad, 

värdelös eller om föräldrarna behandlar barnet som luft. Även Ekelund och Dahlöf (2005) tar 

upp att förlöjliganden, nedvärderingar och utfrysning räknas till att ett barn far illa. Eftersom 

Socialdepartementet (2003 [www] ) tar upp att olika former av kränkningar av barnet också är 

anledningar till att ett barn far illa är detta anledningar till att man som pedagog ska anmäla.  

 

Det har varit svårt att tolka fritidspedagogernas definition av vad far illa är för dem. Deras 

tolkning kan innehålla mycket mer än vad min tolkning gör. Det som är svårt att tolka är när 

de menar att de kan ”se” att ett barn far illa, det är ju inget fel med att ”se” att någon far illa 

men för mig kan det finnas mer. Det kan vara att fritidspedagogerna inte tänkte på att säga 

mer eller helt enkelt inte tänkte mera kring det. Det var även svårt att försöka dela på själva 

begreppet far illa och på de tecken kring hur det kan yttra sig. Vissa fritidspedagoger lyfte 

endast de tecken som de kan/kunde se på barnen och vissa beskrev begreppet far illa som en 

helhet. Detta kan ha lett till att någon fritidspedagog har menat något ”djupare” än vad min 

analys kan ge svar på. 
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De tecken som pedagogerna kan se på barnets beteende kan vara de tecken som Ekelund och 

Dahlöf (2005) tar upp; att barnen kan vara rädda för att ha kroppslig kontakt med sina 

föräldrar och att de kan vara oroliga i sitt beteende. Detta kan vara tecken som yttrar sig vid 

fysisk misshandel, men kan ha andra orsaker också. Vid psykisk misshandel kan barnet ha 

dåliga kamratkontakter eller svårigheter att följa med i undervisningen. Tecken i barnets 

beteende vid sexuella övergrepp kan vara att barnet visar tecken på ett ökat sexuellt intresse 

och vill rita eller leka lekar som anspelar på sex. Att fritidspedagogerna inte bara ser fysiska 

tecken kan betyda att de har djupare kunskaper kring barnen och på så sätt lättare kan tolka 

om de far illa.   

 

I resultatet framkom det att två fritidspedagoger anser att ett barn far illa om de upptäcker att 

föräldrarna är alkoholister. Detta är något som pedagogerna märker på föräldrarna och inte på 

barnens beteende. Ekelund och Dahlöf (2005) tar upp att barn till missbrukare kan ha 

speciella överlevnadsstrategier för att de har det så svårt hemma. Dessa barn blir oftast 

duktigast, bråkigast, tystast eller roligast, men de är ofta oroliga för hur deras föräldrar mår 

och i vilket skick de är i när barnet kommer hem. Barnen får också ta hand om sig själva och 

sina småsyskon men även sin förälder eller sina föräldrar. Barn till missbrukare har också 

svårt att lita på vuxna. Detta är eventuella tecken som fritidspedagogerna ovan kan ha menat. 

Men eftersom ingen av dem förknippade barnens beteende med föräldrar som missbrukar, 

(och inte heller de två fritidspedagoger som nämnde det) tolkas det som att de inte syftade på 

barnets beteende. Detta kan tolkas som att det finns en bristande kunskap kring att barn som 

lever med föräldrar som är missbrukare far illa. Något annat som kan uppmärksammas är att 

det endast var alkoholmissbruk som togs upp i resultatet, inte narkotikamissbruk och 

tablettmissbruk som också räknas till missbruk enligt Ekelund och Dahlöf (2005:187 ff). 

Ytterligare en anledning till att barn far illa är enligt Ekelund och Dahlöf (2005) att barn ser 

eller hör att en av föräldrarna blir slagen. Detta utsätter barnet för en väldigt stor psykisk 

press, dock var det ingen av fritidspedagogerna som nämnde något om barn som upplever 

våld hemma, detta kan tyda på bristande kunskap men även att fritidspedagogerna menat detta 

då de berättat om barns beteende.   

 

Resultatet i denna undersökning tyder på bristande kunskaper hos fritidspedagogerna i flera 

avseenden. Bristande kunskaper kring förtroendet som ett barn kan vilja ha med en pedagog 

och enligt Colnerud (2002:106 ff) saknar lärare den kompetens som behövs för att kunna 

distansera sig till eleverna. I resultatet finns det även bristande kunskap kring 
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anmälningsplikten och sekretesslagen men även bristande kunskap då fritidspedagogerna vill 

vara helt säkra innan de anmäler. Frost och Sköld (1995) menar att barnen kan fara mer illa av 

att pedagoger väntar med att anmäla tills de är helt säkra. Enligt Socialdepartementet (2003 

[www] ) är det viktigt att de som arbetar i skolan är väl rustade när det gäller kunskaper för att 

kunna hjälpa och stötta de barn som lever i utsatta situationer.  

 

Vems ansvar är det att se till att fritidspedagoger, och andra pedagoger har den kunskapen de 

behöver ha kring anmälningsplikten? Lärarutbildningen? Skolan där pedagogerna får en 

anställning? Kommunen? Vem? Och varför brister ansvaret? 

6.2.2 Rädsla 

I analysen lyfts perspektivet jag som person är vikigare än jag som pedagog. Med andra ord 

att fritidspedagogerna har svårt att skilja på sin professionellitet som pedagog och som 

privatperson. Colnerud (2002:106 ff) tar upp att andra yrken som arbetar med människor som 

psykologer och terapeuter tränas för att kunna skilja på sin yrkesroll och sin roll som 

privatperson men att pedagogen inte får denna träning. Följden blir att de har svårt att hantera 

sina egna känslor i jobbiga situationer.   

 

I resultatet framkom det att fritidspedagogerna är rädda för att något ska hända dem något 

eller deras familjer om de gör en anmälan. Ekelund och Dahlöf (2005) tar också upp att rädsla 

är ett stort hinder för att pedagoger inte ska anmäla och att det är viktigt att man som pedagog 

litar på sig själv och sin förmåga när det gäller att anmäla. Som pedagog måste man tänka att 

”[…] det är sin oro man anmäler, inte föräldrarna” (Ekelund & Dahlöf 2005:76). Både 

Ekelund och Dahlöf (2005:77) samt Olsson (2006:150 ff) anser att kännedom om att ett barn 

far illa grundar sig på en oro, och det är när oron når pedagogerna som de är skyldiga att 

anmäla. BRIS [www] beskriver att pedagoger kan ha svårt att identifiera sig med barnen 

eftersom det är lättare att identifiera sig med föräldrarna. Detta kan vi se exempel på i 

resultatet då Louise framställer ”att man som förälder blir taggarna utåt […] så tror jag att jag 

är”. Ett hinder för anmälan kan vara att det finns en för kamratlig relation till föräldrarna 

eftersom det då kan var svårt som pedagog att tro att de föräldrarna kan skada sina barn. 

Resultatet visar också på att vissa fritidspedagoger har svårt att tänka sig att ett barn kan fara 

illa, att det är ofattbart att det kan hända. Berlin (2006) tar upp att man måste vara öppen för 

att barn kan fara illa och att föräldrar eller andra vuxna missköter eller skadar barn. Om man 

inte kan var öppen att se detta kan man inte heller hjälpa barnet. Enligt BRIS [www] kan det 
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vara lättare att leta efter andra förklaringar till det man ser så att man slipper inse att ett barn 

far illa. Göran yttrade ”har den [barnet] ett blåmärke för den har sprungit å snubblat eller nåt, 

tredje dan i sträck” kan vara ett exempel på en sådan förklaring eller en osäkerhet. Hindberg 

(2006:129) tar upp att vissa pedagoger inte vågar möta de känslor som ilska, frustration, sorg 

och otillräcklighet som väcks hos oss då ett barn far illa och att det då är enklare att tänka att 

barnen klarar sig nog ändå.  

 

Hur kan man få pedagogernas rädsla för att anmäla eller rädsla inför föräldrarna att inte vara 

ett hinder för anmälan? 

6.2.3 Stöd och rutiner  

Att det ska finnas tid för pedagogens tankar och bearbetning är också viktigt för pedagogerna. 

Detta hänger samman med vilka rutiner det finns på skolan och hur de går till väga. Att det 

inte finns tid till egen reflektion och bearbetning kan bero på de nedskärningar som finns i 

skolan anser Hindberg (1999:136), att schemat är pressat och att det finns brist på personal 

som kan hjälpa stötta upp i klasserna vid samtal eller att det finns nedskärningar av de 

elevvårdsgrupper som kan finnas på skolan. Detta kan då leda till att pedagoger upplever att 

det är tidskrävande och jobbigt att anmäla. 

 

Både enligt resultatet och Frost och Sköld (1995:78) är det viktigt att det finns rutiner och en 

beredskap på skolan för hur man ska agera om ett barn far illa eller behöver någon form av 

skydd eller hjälp. Även Socialdepartementet (2003 [www] ) menar att det är viktigt att det 

finns utarbetade strategier och rutiner för hur man ska göra om något barn far illa. Trots detta 

finns det fritidspedagoger i resultatet som är osäkra på hur de ska göra och gå tillväga vid en 

anmälan.  

 

 I resultatet framkom det att det inte är säkert att fritidspedagogerna anmäler om de inte får 

stöd från arbetskollegor eller skolledning, vilket stämmer väl med vad Ekelund och Dahlöf 

(2005) säger. De redogör att pedagoger tycket att det är jobbigt att orka med alla krav som en 

anmälning medför om man inte kan få något stöd från någon.  

 

Det samarbete med socialtjänsten som kan finnas på en skola är också viktigt för 

pedagogerna, att de kan rådfråga och får hjälp om det är något. Fungerar samarbetat med 

socialtjänsten och pedagogerna blir bemötta på ett korrekt sätt kan det vara så att de anmäler 
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även i fortsättningen. Frost och Sköld (1995) tar upp att man som pedagog kan rådfråga 

socialtjänsten om hur man ska agera eller om man måste handla snabbt. Men om samarbetet 

inte fungerar eller om pedagogerna blir bemötta på ett felaktigt sätt kan detta resultera i att 

pedagogerna väljer att inte anmäla i framtiden. En dålig återkoppling från socialtjänsten kan 

bidra till att pedagogerna inte vill anmäla igen (Olsson 2006:150 ff).  

 

Hur kan man ge fritidspedagogerna det stöd som de saknar eller den säkerhet som krävs för 

att de ska göra anmälningar på egen hand? 

6.2.4 Barnperspektiv 

För tre fritidspedagoger var far illa en känsla av att något inte stod rätt till. En av dessa menar 

också att ”Jag jobbar ju för barnet. Och det är barnet som ska må gott” (Karin). Detta kan 

tolkas som att hon har ett barnperspektiv. Resultatet visar att om man har ett barnperspektiv så 

har bristande rutiner, stöd eller rädsla ingen betydelse. Enligt Ekelund och Dahlöf (2005) ska 

pedagoger se barnen utifrån ett barnperspektiv och se världen utifrån deras perspektiv. Det är 

pedagogerna som ska arbeta för att sätta barnet i första hand, lyssna på dem, hjälpa dem i sin 

utveckling men även se till att de har det bra och är skyddade. En fritidspedagog beskriver 

”jag anmäler heller för mycket än för lite […], det är ju så mycket viktigare för barnet. Jag vill 

inte träffa någon på stan om tio år och få höra varför gjorde du ingenting?” (Maria). Detta är 

att agera utifrån ett barnperspektiv. Enligt Hindberg (1999:140) är det omgivningens ansvar 

att reagera när något inte står rätt till med ett barn, och ju tidigare man upptäcker att ett barn 

far illa desto större är möjligheterna för barnet att få goda förutsättningar i livet även Berlin 

(2006) anser att det är viktigt att samhället markerar att all typ av våld är fel, detta för att inte 

barnen ska förlora tilliten till vuxna.  

6.3 Konsekvenser för läraryrket  

I skolan möts barn och vuxna dagligen i olika vardagssammanhang och tillbringar större delen 

av dagen tillsammans. För några barn är denna kontakt den viktigaste kontakten de får med 

vuxna. Det är dessa vuxna som lär dem regler, tröstar dem och stöttar dem. Det är dessa 

vuxna som kan hjälpa till att se om man inte mår så bra. För att läraryrket ska betraktas som 

ett professionellt yrke innebär det att man som lärare måste börja med att ta ansvar för de 

yrkesmässiga fel som kan uppstå (Colnerud 2002:19 ff). Det är även viktigt att lyfta fram 

frågan ”barn som far illa” inom forskningen och statistiken för att barn och ungdomar ska få 
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det bättre. Man signalerar till samhället att det är accepterat att barn far illa om man sopar 

problemen under mattan (Hindberg (2006:17 ff).  

 

Konsekvenserna av att pedagoger inte anmäler oavsett om det beror på bristande kunskaper, 

rädslor eller något annat, kan leda till att det görs färre anmälningar kring barn som far illa. 

Att barn som far illa inte uppmärksammas kan leda till att barnet fortsätter att bli misshandlat, 

sexuellt utnyttjat, kränkt eller utsatt för missbruk är också konsekvenser som kan uppstå om 

pedagoger inte anmäler.  

6.3.1 Vidare forskning 

I detta stycke lyfts de frågor som dykt upp i diskussionen och andra frågor som kan igga till 

grund inför nya forskningsfrågor kring ämnet anmälningsplikt eller hinder för att pedagoger 

anmäler.   

 

Vad kan vi förvänta oss av pedagoger som har bristande kunskaper kring anmälningsplikten? 

Och hur ska vi kunna förvänta oss att pedagogerna ska kunna anmäla vid kännedom om om de 

inte vet vad far illa är? 

 

Vems ansvar är det att se till att fritidspedagoger, och andra pedagoger har den kunskapen de 

behöver ha kring anmälningsplikten? Lärarutbildningen? Skolan där pedagogerna får en 

anställning? Kommunen? Vem? Och varför brister ansvaret? 

 

Hur kan man ge fritidspedagogerna det stöd som de saknar eller den säkerhet som krävs för 

att de ska göra anmälningar på egen hand? 

 

Hur vanligt är det att man som nyanställd informeras om anmälningsplikten och skolans 

handlingsplan hur det fungerar? 
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Sammanfattning  
Forskningen tyder på att det att det finns för lite kunskap, forskning och statistik kring barn 

som far illa, samtidigt som rapporter visar på att pedagoger inte anmäler i den utsträckning 

som de borde enligt anmälningsplikten.  Endast 30-40 % av de barn som far illa anmäls 

(föreläsning 060926, Staffan Olsson). Min undersökning utgick ifrån forskningsfrågan ”Vilka 

faktorer avgör om och när fritidspedagoger anmäler att barn far illa?”. För att få reda på vilka 

faktorer som avgör har jag använt mig av intervjuer som metod och totalt har sju 

fritidspedagoger varit med i min undersökning.  

 

Huvudfaktorerna som framkom i resultatet var att fritidspedagogerna inte anmäler på grund 

av bristande kunskap kring anmälningsplikten och de olika skyldigheter som pedagoger har 

samt att de väljer att inte anmäla på grund av rädsla att något ska hända dem personligen. 

Förutsättningarna för att fritidspedagoger ska anmäla är att de har stöd från kollegor eller 

skolledning men även att pedagogerna har ett barnperspektiv och ser vikten av att anmäla 

utifrån barnet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

  
Intervju frågor       

 

 Hur länge har du jobbat inom skolverksamhet?  

Inom fritidsverksamheten?  

 Vad betyder begreppet ”far illa” för dig?  

 Har du någon gång varit med om en anmälan som gjorts när ett barn far illa?  

JA NEJ 

Var det på den här skolan?   

Vem/vilka var det som anmälde?  

Du? Arbetslag? Skola? Annan?  

 

 

 Hur gick du/ni till väga ? - - - - - - - - - - Hur skulle du gå till väga för att anmäla? 

Vilka var involverade Vilka är involverade 

Vad såg du/ni? Hur yttrade det sig? Vilka var 

dina/era misstankar? 

Hur kan det yttra sig? 

När anmälde du/ni? Vilket skede? Vilka kan misstankarna vara? 

På vilket sätt? Hur gick det till? När anser du att man ska anmäla? 

Vilka samarbetade ni med? I skolan, 

skolsyster, kurator, socialtjänsten osv. 

På vilket sätt? Hur sker en anmälan? 

Tillvägagångssätt. 

SYFTE: Syfte med min undersökning är att titta närmare på de faktorer som kan påverka 

huruvida pedagoger anmäler eller ej då barn far illa  

 

Du är anonym Avbryta din medverkan  Din intervju, endast i mitt arbete.  

Semistrukturerad intervju;  

Utgår från färdiga frågor som man följer 

Frågorna kan utvecklas och ändras 

Utveckla dina svar och berätta som du känner 
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Hade ni kunnat göra det annorlunda? Varför? Vilka samarbetar du med? I skolan, 

skolsyster, kurator, socialtjänsten osv. 

Uppföljning? Vad hände? Om du fick önska? 

Uppföljning från socialtjänsten? 

Uppföljning? 

Uppstod det några problem vid anmälan? Finns det några problem som kan uppstå vid 

en anmälan? 

 Vilka förutsättningar är viktiga för dig om du ska göra en anmälan? 

För att du ska känna dig trygg i din anmälning? 

 Har du varit med om en situation där du i efterhand känt att du skulle ha 

anmält? 

JA NEJ 

Vad var det för en situation? Har du någon gång haft en misstanke om att 

ett barn farit illa? 

Vad hindrade dig?  

Varför?  

 

 Har du någon gång rådfrågat med annan kunnig personal när det gäller barn 

som far illa?  

Vem? På vilket sätt?  

 Hur ser ert samarbete ut mellan olika myndigheter? 

Socialtjänsten 

Polis 

Sjukhus 

Förälder 

 Vem har huvudansvaret på er skolan när ett barn far illa? 

 Annordnas det någon form av utbildning av för personalen inom detta ämne? 

 Finns det någon elevvårdsgrupp på skolan? Vem ansvar för denna? 

 Finns det någon plan – policy på skolan som ni kan använda er av om ett barn 

far illa? 

 

Kan jag få planen – policyn? 

 

Tusen tack för din medverkan!!!   
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Bilaga 2  
Utdrag ur intervju 

 
Intervjuare:  Nej, Har det dykt upp några nya grejor bland dom här barnen eller allt har vatt 

soc har haft koll på dom grejorna där det vatt inkopplat 

Karin:  Mmm, asså dom har ju fått hjälp, dom har fått gå på - - - - skolan som är en 

skola för barn som inte klara av skolan. Men där är ju säkert nån som man har 

vatt fruktansvärt irriterad på som ”ta fatt i problemet för tusan” ”se problemet” 

”se barnet” sånna grejor har där ju funnits som man försökt jobba med  

Intervjuare:  Mm 

Karin:  Som man vatt i kontakt med som på förra skolan, vatt i kontakt med lärarna, 

psykologen och ää man märkt att dom, att dom vet, att ett problem finns mens 

att dom inte gör nånting åt det, det har vatt fruktansvärt frustrerande många 

gånger 

Intervjuare:  Vad kan du tänka dig hindrade dom från att ta tag i det? 

Karin:  Jag vet inte om det var inkompetens, jag vet inte, att de inte klarade, asså jag 

tycker att dom inte klarade AV, man vill liksom ”JA”. Jag var faktiskt med på 

ett möte då var jag väldigt irriterad åå är följde med på det här mötet med 

psykologen och pågen i fråga satt också med och hans mamma, för oftast är det 

också aå att mödrarna inte klarar av att ta situationen, dom orkar inte prata, dom 

är redan så utkörda, dom är glada att det är nån annan som tar fatt i problemen 

men ää komma vidare det är svårt. Och där var jag med och ”bankade i bordet, 

jamen så här är det , här måste vi gjörra nånting” 

Intervjuare:  Mm 

Karin:  Så det känns jätte skönt att va med på det 

Intervjuare:  Var du med på fler möte sen eller det var bara det? 

Karin:  Det var bara ett möte ja 

Intervjuare:  Mm har du nån gång frågat annan kunnig personal om ett barn far illa? 

Karin:  Absolut 

Intervjuare:  Vilka då eller? 

Karin:  Ja asså det är ju med lärarna ju 

Intervjuare:  Mm 


