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Sammanfattning 

I detta arbete har vi undersökt hur mycket kunskap det finns om den rådande 

anmälningsplikten i två kommuner. Syftet med detta var att undersöka hur anmälningsplikten 

uppfattas av fem verksamma pedagoger. Vi har tagit del av deras berättelser och upplevelser 

genom att intervjua dem angående hur de uppfattar anmälningsplikten och det ansvar som det 

innebär. Av resultatet som framkom konstaterade vi att det behövs mer kunskap och 

fortbildning inom ämnet hos pedagogerna för att kunna säkerställa barnens välbefinnande. 

Barnomsorgen har gått från att ha varit en förvaringsplats för barn till förvärvsarbetande 

föräldrar till en verksamhet med pedagogiska mål och riktlinjer. Även synen på barn har 

drastiskt förändras från att barnen tidigare setts och behandlats som ”små” vuxna till att få 

lagar och rättigheter som är mer anpassade för barn.  
 

 

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, barn som far illa, förskollärare, försummelse, förskola, 

pedagogik, socialtjänsten, specialpedagogik. 
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Inledning 

 

Som alla vet finns det barn som far illa, både i Sverige och i resten av världen. I Sverige har vi 

en lagstadgad anmälningsplikt som säkerställer barns rättighet till trygghet. Det finns liknande 

lagar i andra länder också som t.ex. Canada, Danmark och USA. Vi har som medmänniskor 

en skyldighet att anmäla när vi ser att det finns ett barn som inte mår bra. Det finns vissa 

yrkesverksamma som har mer än en skyldighet att anmäla, då är det en plikt. Ett av dessa 

yrken är förskollärare. Förskolans pedagogiska tanke är att behandla alla barn lika och att 

barnen då får kunskap om sina rättigheter som barn. Förskolans skyldighet är att verka för 

barnens bästa i alla situationer, därför är uppdateringar som berör anmälningsplikt och barns 

rättigheter en viktig del i det pedagogiska arbetet.   Vi som skriver denna c-uppsats ska snart 

kasta oss ut i arbetslivet som just förskollärare och började därför fundera över hur mycket 

kunskap det egentligen finns ute på förskolorna om anmälningsplikten. Den svenska historien 

över barnomsorg startade omkring 1845 då den första barnkrubban öppnades, men istället för 

att vara en pedagogisk verksamhet med tydliga mål och riktlinjer fungerade barngrubban till 

en början mer som en förvaringsplats åt barn till förvärvsarbetande föräldrar. År 1924 kom 

den första lagen om anmälningsplikt och de styrande i Sverige började fundera över hur 

barnomsorgen skulle utvecklas vidare. Först 1970 började det läggas mer vikt på hur barnet 

egentligen mår, främst med kost, hygien och hälsa. Men det var ett stort problem som 

fortfarande fans kvar, barnagan. Det var något som ofta förekom inom hemmet. 1979 

fastslogs det att det var förbjudet att aga barn(att fysiskt göra sina barn illa), men än i dag 

förekommer det ganska ofta. Forskning har visat att av alla fall som skulle behöva anmälas 

inom förskolor och skolor i Sverige så anmäls bara 30-40. Förskollärare har ett styrdokument 

(Lpfö 98 reviderad 2010)som verksamheten bygger på, en av punkterna som främjar barnet 

till att utvecklas till en stark individ är: 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde” (Lpfö 98 sid 8). 

Som förskollärare är det då av största vikt att verkligen se till barnets bästa i alla lägen, samt 

att verksamheten ska bygga på barns lika värde.  
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1 Bakgrund 

 

I detta avsnitt har vi valt att presentera en kort historik kring förskolans uppkomst. Detta gör 

vi för att skapa en bakgrundsbeskrivning inom vilken kontext förskolans skapats och 

utvecklats. Speciellt fokuserar vi på förskolans historia i relation till den anmälningsplikt som 

finns inom förskolan, vad den innebär, samt vilka som har skyldighet att anmäla.  
 

1.1 Förskolans historiska bakgrund 

Barns tillvaro har i Sverige förändrats om man ser på situationen i ett längre historiskt 

perspektiv, trots detta är det många barn som far illa i dagens samhälle. Under 1800-talets slut 

genomgick Sverige stora förändringar, från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle 

(Johansson 1994). Detta medförde även förändringar för barnen och deras status i samhället. I 

städerna, där många av mödrarna arbetade inom industrin, blev barnpassning ett stort 

problem. Istället för att barnen skulle driva omkring på gatorna undertiden föräldrarna 

arbetade såg man därför ett stort behov av barnomsorg.  Den första så kallade barnkrubban, 

som är föregångaren till dagens förskolor, öppnades 1854 i Stockholm av läkaren Magnus 

Huss (Holmlund 1996). Barnkrubborna var till en början främst en förvaringsplats för fattiga 

barn eller barn till ensamstående mödrar, men med tiden förändrades barnkrubborna. 

Förändringen ledde till att även mödrar som arbetade kunde lämna sina barn för barnpassning 

(Johansson 1994). En granskning av barnavården startade i början av 1900-talet och var enligt 

Socialstyrelsen (2004) nödvändig för att säkerställa barnens trygghet. Lagen om 

anmälningsplikt lagstiftades dock först år 1924 (Olsson 2012, Rädda barnen 2012). På 1940-

talet fick barnomsorgen sitt stora genombrott. Regeringen beslutade då att ge stöd åt 

barnomsorgsverksamhet vilket enligt Johansson (1994), gjorde att många kvinnor kunde börja 

arbeta när deras barn fick en plats inom barnomsorgen. Utbyggnaden av barnomsorgen tog 

inte full fart förrän i början av 1970-talet (Johansson 1994). Enligt Korpi (2006) valde man då 

att sätta fokus på barnens välbefinnande genom att lägga stor vikt på utevistelse, hygien, kost 

och vila. I och med att barnen var mer i fokus, än tidigare, kom även fler lagar och regler för 

att säkerhetsställa barnens välmående både i förskolan och i hemmet (Olsson 2012). 1965 

tyckte 53 procent av föräldrarna att det var fullt tillåtet att aga sina barn (Dahlöf & Ekelund 

2009), en stor förändring blev dock lagen mot barnaga, där man 1979 fastslog att man enligt 

lag inte fysiskt fick bestraffa barn. Den 15 mars 1979 lades därför denna mening till i 

föräldrabalken från 1949. ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 
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skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling” (Föräldrabalk 1949:381). Enligt Dahlöf & 

Eklund tycker sju procent av föräldrarna att det är acceptabelt att aga sina barn. Enligt statistik 

är ett barn i var tredje klass som utsätts för misshandel i hemmet (Dahlöf & Eklund 2009). 

I juni 1998 fick förskolan sin första läroplan kallad– Lpfö 98 (Skolverket 2010). Läroplanen 

är ett styrdokument som alla svenska förskolor måste rätta sig efter. Den är en bindande 

förordning som säkerställer det pedagogiska innehållet som skall finnas på förskolan (Korpi 

2006). I läroplanen finns det tydliga riktlinjer om hur barnomsorgen ska förse barnen med en 

trygg miljö som främjar deras utveckling och nyfikenhet, men även hur pedagogerna kan vara 

till stöd för föräldrarna i barnens fostran (Skolverket 2010).  

 

1.2 Lagen om anmälningsplikt 

Redan år 1924 kom lagen om anmälningsplikt. Då infattade den läkare, sjuksköterskor och 

kommunala myndigheter. I en lagändring från1966 uppmanades även allmänheten att anmäla 

eventuella missförhållanden som rörde barn. Inte förrän år1982 kom den nuvarande lagen om 

att det ska anmälas vid minsta misstanke. Sverige är ett av få länder som har en lagstadgad 

anmälningsplikt. Danmark, Canada och USA är några av de länder som i någon form har en 

anmälningsplikt. Däremot finns det länder som helt saknar anmälningsplikt, t.ex. Belgien, 

Storbritannien och Nederländerna (Backlund, Å., Wiklund, S., & Östberg, F., 2012).  

I SoL (Socialtjänstlagen 2012, kap14. 1§) står det följande om anmälningsplikten: 

1 § 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 

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. För familjerådgivning gäller i 

stället vad som sägs i tredje stycket.  



8 
 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för 

fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.  

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som 

anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden 

alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett 

barns behov av skydd. (Socialtjänstlagen 2012, kap14. 1§ 
s.170) 

Anställda inom förskolan har även en skyldighet att lämna uppgifter om ett enskilt barn till 

socialtjänsten under pågående utredning trots att hon/han inte själv har gjort den gällande 

anmälan. 

Lagen om anmälningsplikt har under åren förändrats. I den nya lagrådsremissen (2012) finns 

ett nytt lagförslag till SoL (Socialtjänstlagen 2012) Där Justitieombudsmannen (JO), 

Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket och Barnombudsmannen m.fl. anser att ett 

förtydligande behövs angående anmälningar och anmälningsplikt. I regeringens förslag till 

ändring blir vissa myndigheter och yrkesverksamma (t.ex. kriminalvården, hälso- och 

sjukvård, psykiatri m.fl.) skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får misstanke 

om eller om de anser att ett barn far illa. För allmänheten är det fortfarande ”Var och en som 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden”, 

(Lagrådsremissen 2012 s 40).  Socialnämnden och skolinspektionen föreslår att det ska 

skrivas in ”riskerar att fara illa” (Lagrådsremissen 2012 s 41) så att det ska kunna vara möjligt 

att anmäla tidigare. Skolverket önskar fler exempel på när barn far illa men tyvärr så kan det 

inte bli så eftersom symtomen ändras och ser olika ut beroende på åldern på barnet, hem- och 

skolsituation m.m. Däremot finns andra skrivelser och propositioner som kan ge mer 

vägledning t.ex. de båda skrifterna: - Stärkt skydd för barn i utsatta situationer (Prop. 

2002/03:53) och Barn och unga i socialtjänsten – Utreda planera och följa upp planerade 

slutsatser (Socialstyrelsen 2006). 

 

Enligt Socialtjänstlagen (2012) finns en anmälningsskyldighet inom förskola och skola som 

innebär att var och en som får en misstanke om att ett barn far illa i hemmet har skyldighet att 

anmäla det till socialtjänsten. Detta gäller även exempelvis vaktmästare och kökspersonal. 

Enligt Lunden (2010) så är förskolans personal många gånger nyckelpersoner när det gäller 

att upptäcka olika former av missförhållanden. Detta kan leda till att barnen/familjen tidigt 
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kan få hjälp innan problemen växer och blir värre. Till skillnad från vad många tror så är det 

är inte enbart blåmärken eller andra uppenbara fysiska märken som ska anmälas.  

Enligt Lunden (2010) ska man även anmäla tecken på: 

 

• Känslomässig otillgänglighet t.ex. barnen hotas med våld eller att lämnas bort 

• Försummelse t.ex. barnen uteblir från förskolan i längre perioder eller att många olika 

vuxna står för barn passningen 

• Fysisk vanvård t.ex. barnets hygien sköts på ett ofullständigt sätt eller har inte kläder som 

passar barnet eller årstiden  

• Fysiska övergrepp t.ex. har ofta oförklarliga blåmärken samt rivsår eller andra ”konstiga” 

rodnader (Lunden 2010).  

 

Men som förskollärare har man även en skyldighet att lyssna på barnen. I många fall så kan 

barnen anförtro sig till personalen på förskolan och då är det viktigt att dessa påståenden tas 

på allvar, och att det tas tid till att lyssna på barnet.  

 

En anmälan kan vara både muntlig eller skriftlig. Så fort barnets namn nämns muntligt eller 

skriftligt anses det som en anmälan. Detta gäller alla privata och offentligt anställda personer 

inom verksamheter som rör barn och ungdomar det vill säga alla individer i Sverige som ännu 

inte fyllt 18 år. (Bergstrand 2012, Barnkonventionen artikel 1). Men enligt JO 

(Justitieombudsmannen) bör en anmälan inkomma skriftligt. Den dokumentation som 

socialtjänsten får in ska ligga till grund för vidare bedömning i ärendet vilket gör att processen 

kan påskyndas. Inom förskolan kan man inte göra en anmälan anonymt. Namn måste alltid 

uppges vid en anmälan inom de verksamheter som har en tvingande anmälningsplikt så som 

t.ex. förskolan. Däremot kan man rådfråga socialtjänsten anonymt gällande om en anmälan 

bör göras. Eftersom namnet på anmälaren inte blir skyddat kan hot förekomma från anhöriga 

till det anmälda barnet. Dessa hot kan anmälas till polisen (Olsson 2011). Anmälan skall 

endast ske i de fall det kommer till kännedom inom den gällande verksamheten. Man ska inte 

anmäla rykten eller om man privat får kännedom om att ett barn inom den verksamhet man 

arbetar i far illa. Är ärendet av privata skäl skall en anmälan göras enligt lagens första stycke, 

d.v.s. var och en bör anmäla (Olsson 2011). Om man fattar misstanke om att ett barn far illa i 

sin hemmiljö så är det viktigt att anmäla, men framför allt är det av vikt att inte vänta för 

länge. Pedagogerna vill gärna ha riktiga bevis på att barnet verkligen far illa, men 
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anmälningsskyldigheten trycker hårt på att det ska vara vid minsta misstanke som en anmälan 

måste göras. Det är socialtjänstens arbete att undersöka om missförhållanden råder för barnet, 

därför behövs inte bevis för att en anmälan ska göras. Om det finns en osäkerhet angående en 

anmälan ska i först hand arbetslaget rådfrågas. Om oenighet kvarstår så kan socialtjänsten 

rådfrågas anonymt och då ska inte några namn nämnas. Om anmälaren inte får stöd av 

arbetslag eller av ledningen så är det enligt lag den egnes ansvar att en anmälan kommer in till 

socialtjänsten.  

Barnskyddsutredningen har gjort undersökningar om hur det kommer sig att det inte kommer 

in så många anmälningar som det egentligen skulle behövas. Speciellt från förskolans sida, 

där fall kommer till Socialnämndens kännedom först långt senare(Regeringen, 2012). En 

förklaring kan vara att det kan vara svårt att avgöra på så pass små barn om det inte enbart 

handlar om blåmärken etc.  Det kan även till stor del vara för att det i den nuvarande lagen 

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

ingripa till ett barns skydd” (Regeringen, 2012 s. 43). Det betyder alltså att den som anmäler 

måste ha lite insyn i hur socialnämnden arbetar innan det görs en anmälan. Enligt den nya 

Lagrådsremissen (Regeringen, 2012) vill regeringen ha till ändringarna som utgår mer ifrån 

anmälarens egna iakttagelser och oro för barnet. Det blir lättare att anmäla eftersom det då 

inte ligger på anmälaren om det är en giltig anmälan utan på Socialtjänsten. 

 

I Socialstyrelsens skrivelse Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 

(Socialstyrelsen 2004) - skrivs det att det är viktigt att den som anmäler får reda på vad som 

sker under anmälans gång så att pedagogerna kan vara som stöd för föräldrarna. Detta sker 

endast med föräldrarnas godkännande. Enligt Eklund & Dahlöf (2005) sker det sällan någon 

återkoppling av ärendet till anmälaren vilket kan göra att personalen inte känner sig delaktig. 

Detta kan leda till att personalen känner en oro och en förvirring när barnen kommer tillbaka 

till förskolan.  Att så få återkopplingar görs kan ha att göra med att det endast får ske vid 

föräldrarnas godkännande (Socialstyrelsen, 2004). Att man som förskollärare i ett tidigt 

stadium tar kontakt med vårdnadshavarna till det gällande barnet gör att föräldrarna känner 

sig mer delaktiga. Detta gäller inte i de fall man misstänker att barnet utsätts för fysiska 

övergrepp. Tillsammans med föräldrarna kan man diskutera barnets problem och komma fram 

till lämpliga stödåtgärder. Har man bra kontakt med föräldrarna brukar det vara lättare för 

dem att acceptera eventuella stödåtgärder man föreslår för barnet, samt att man lättare kan få 

föräldrarnas godkännande till återkoppling i ärendet (Janson & Svensson, 2008). Det är 

viktigt att skilja på de problem som rör förskolan eller skolan och de problem som finns i 
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hemmet. Det är endast de problem som finns i hemmet som skall anmälas till socialtjänsten 

och som täcks av anmälningsplikten. Problem som rör förskolan/skolan är man inte skyldig 

att anmäla till socialtjänsten. Men man bör tänka på att många problem som uppstår på 

förskolan/skolan kan ha ett samband med problem i hemmet (Bergstrand, 2012). 

 

I Sverige görs det få anmälningar, detta påpekar Olsson (2011) betydligt färre än vad som 

borde göras tror socialtjänsten. Enligt forskning anmäls endast 30-40 procent av alla 

anmälningspliktiga fall inom förskola och skola (Olsson 2011). Några anledningar till detta 

kan vara att det finns en rädsla för att anmäla, eller för hur man senare ska kunna möta 

föräldrarna till det anmälda barnet. Det kan också vara att det inte finns kunskap om gällande 

lagstiftning eller hur det går till att göra en anmälan.  

 

1.3Tidigare forskning 

 
En studie har genomförts på barnomsorgspersonal i tre socialdistrikt i Stockholm (Lunden 

2010). Studien gjordes på 3767 barn som var inskrivna i de tre socialdistrikten. I 

undersökningen framkom det att 112 barn kunde identifieras som utsatta barn. Personalen 

ombads att observera kännetecken eller olika beteenden som kan verka misstänkt. De ombads 

att observera: om barnet antyder något de varit med om genom ord eller lek, fin- och 

grovmotoriska svårigheter, dålig självkänsla, svårigheter att visa känslor eller att uttrycka sig, 

tyst och inåtvänd, skador eller spår efter fysisk misshandel, aggressivitet och utåtagerande, 

brist på omvårdnad, tvångsmässig onanering, dålig hygien och kläder, barnet tar för stort eget 

ansvar samt koncentrationssvårigheter. Hos 91 barn (två procent) av de 112 som man ansåg 

for illa var kännetecknet beteende betingat. De vanligaste tecknen var 

koncentrationssvårigheter, utåtagerande och dålig självkänsla. En procent av barnen hade brist 

på omvårdnad, dålig hygien m.m. Spår eller skador efter fysiskmisshandel förekom hos en 

promille.  I undersökningen framkom det även att ytterst få barn från villa området 

identifierades som att de for illa i hemmet samt att lika många flickor som pojkar 

identifierades i undersökningen. Tre år senare gjordes en uppföljning av undersökningen. Det 

framkom då att nära hälften av de fall som framkom i den tidigare undersökningen fortfarande 

inte var anmälda hos socialtjänsten. Men undersökningen visade dock att hälften av de barn 

som anmälts hade blivit föremål för utredning. Sexton procent av fallen ledde till att en 

utredning startade hos socialtjänsten (Lunden 2010). 
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2004 gjordes ett forskningsprojekt/pilotprojekt Hur mår förskolebarnen (Lunden 2004). 

Syftet med projektet var att ta fram och pröva ut undersökningsmetoder, bearbeta 

sekretessfrågor, undersöka förutsättningar för ett samarbete med berörda myndigheter samt att 

välja ut områden och institutioner för en mer omfattande studie. I enkät studien medverkade 

17 förskollärare/barnskötare. Enkäten besvarades i närvaro av forskningspersonalen och hade 

som syfte att se om personalen vid tillfället hade någon misstanke om att något barn utsattes 

för omsorgssvikt i hemmet. Lundén (2010) menar att omsorgssvikt uppstår när föräldrarna 

inte ger sina barn tillräcklig god fysisk och psykisk omsorg. Studien visade att oron kunde 

delas upp i tre olika orosnivåer: 

 

1. En oro om att ”allt inte stod rätt till” men saknade grund för sin oro genom att man 

inte kunde peka på specifika beteende. 

2. Pedagogerna tror sig veta att barnet utsätts för omsorgssvikt, oron är dock inte så stor 

att man väljer att göra en anmälan till socialtjänsten  

3. Pedagogerna hade konkreta bevis för att omsorgssvikt förekom i hemmet (Lunden 

2010). 

 

 Den personal som hade en misstanke om, orosnivå 2 samt konkreta bevis, orosnivå 3 om att 

omsorgssvikt förekom blev sedan intervjuade. Sammanlagt 27 intervjuer genomfördes. I 

undersökningen krävdes en viss form av integritetskränkning för att se om personalen talade 

om samma barn. För att kunna genomföra projektet informerades därför föräldrarna om det 

pågående forskningsprojektet. Samtliga av de 27 barnen låg inom ramen för att en anmälan 

måste göras. Studien visade att en osäkerhet hos personalen fanns om betydelsen av begreppet 

”fara illa” och vad det innebär samt vad och när man skall anmäla. De flesta fall som 

personalen genast anmälde gällde fysiskt våld och sexuella övergrepp. Men vid omsorgssvikt 

vidtog man gärna egna åtgärder istället för att anmäla till socialtjänsten. Detta kunde enligt 

Lunden (2010) bero på en osäkerhet och rädsla hos personalen. I vissa fall kunde det även 

bero på negativa erfarenheter ifrån tidigare kontakter med socialtjänsten, där personalen har 

känt sig missförstådda eller blivit illa hanterad eller behandlad av personal på socialtjänsten. 

Detta ansågs vara ett stort problem och många i personalen efterlyste ett bättre samarbete 

mellan förskolan och socialtjänsten. Detta skulle kanske leda till en minskad oro och rädsla 

för att anmäla (Lunden 2010). Omfattande undersökningar angående barns hemförhållanden 

har även gjorts i USA som även de har en form av anmälningsplikt som kan liknas med vår. 

The National Incidence Study of Child Abuse and Neglect (NIS) har gjort fyra omfattande 
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studier i USA vad det gäller barn misshandel och försummelse i hemmet 1980, 1986, 1993 

samt 2005-2006. I den senaste undersökningen, 2005-2006, kom man fram till att endast 

fyrtiotre procent av de anmälningar som gällde omsorgssvikt utreddes. När det gällde 

övergrepp utreddes de oftare än tillexempel vanvård. Med olika former av omsorgssvikt avser 

NIS-4: fysiska övergrepp, vanvård/försummelse, emotionella övergrepp samt känslomässig 

vanvård och försummelse .  Undersökningen visade även att fyra procent av cirka 3 miljoner 

barn hade varit utsatta för någon form av omsorgssvikt.  Tre procent av dessa hade varit 

utsatta för någon form av vanvård och knappt en procent hade utsatts för övergrepp så som 

fysiskt våld, sexuella övergrepp eller känslomässiga övergrepp (Health and Human Services, 

2010). Liknande undersökningar har gjorts i USA. I den undersökningen framkom det att 

870,000 barn hade fått professionell hjälp pågrund av missförhållanden i hemmet. Av de 870 

000 barnen var 60 procent utsatta för försummelse, 18 procent för psykisk misshandel, 

10procent för sexuellt utnyttjande samt 7 procent känslomässig misshandel. Under året 2004 

dog 1490 barn pågrund av försummelse och misshandel i hemmet. Fler pojkar än flickor dog 

och en tredjedel av dödsfallen berodde på försummelse. Av dessa var 80 procent av barnen 

yngre än fyra år (Creamer, Valkyrie & Vaughn 2008).  
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2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur anmälningsplikten uppfattas av ett antal intervjuade 

verksamma pedagoger. Området är intressant dels utifrån vår framtida yrkesroll som 

förskollärare, men också utifrån att kunskapen om förskolans anmälningsplikt yttrligare 

behöver lyftas för diskussion. 

 

För att besvara studiens syfte använder vi oss av följande forskningsfrågor  

 

• Vilken förståelse uppvisar ett antal intervjuade verksamma pedagoger om 

anmälningspliktens syfte och innehåll? 

 

• Vilka möjligheter och problem uppfattar ett antal intervjuade verksamma pedagoger att 

det finns med förskolans anmälningsplikt? 

 

• Vilken kunskap angående hur en anmälan går till eller skall göras uppvisar ett antal 

intervjuade verksamma pedagoger? 
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3 Metod 

 

I det här kapitlet redovisar vi vilken metod vi valt att använda oss av, hur urvalet av 

respondenterna gått till, genomförande samt hur vi bearbetat materialet. 

  

3.1Val av metod 

Vi har valt att göra en intervjustudie där fem pedagoger, verksamma i två mindre orter i 

mellersta Sverige har intervjuats. Eftersom vi är två som skriver tillsammans så har vi valt att 

dela upp intervjuerna mellan oss för att sedan sitta tillsammans för att lyssna igenom och 

skriva samman intervjuerna till en text. Vi undersökte vad som redan fanns skrivet om vårt 

valda ämne, för att sedan välja vilken inriktning vårt arbete skulle få. Efter det påbörjade vi 

vårt litteratursök. Vi utformade även ett missiv samt några frågor som vi använde som stöd 

under intervjuerna. För att få svar på vår fråga om förskollärarnas förståelse av 

anmälningsplikten såg vi det nödvändigt att använda intervju med öppna frågor som metod. 

Den intervjumetod vi har valt att använt oss av är intervjuer där syftet är att med hjälp av raka 

och enkla frågor få intressanta och innehållsrika svar som vi sedan kan analysera och jämföra 

(Trots 2005). Enligt Bjørndal (2005) är kvalitativa intervjuer en bra metod när man intervjuar 

ett mindre antal personer, men det är även en bra metod att använda sig av när exakta siffror 

har mindre betydelse. Syftet med kvalitativa metoder är att få fram en djupare förståelse och 

kunskap om det ämne man valt att studera (Bjørndal, 2005). Nackdelen med intervjuer kan 

vara att både frågor och svar kan tolkas fel, speciellt om man som intervjuare har mycket 

kunskap om eller ”brinner” för ämnet. Enligt Dalen (2007) är det lätt att tolka resultatet mot 

sina egna åsikter och tankar. Därför är det viktigt att man som intervjuare inte påverkar med 

personliga åsikter och tankar under intervjun. För att de som ska bli intervjuade skall känna 

sig trygga får de först skriva på ett missiv (se bilaga nr2) där det lite kort står förklarat vad 

intervjun kommer att handla om och vilka etiska regler som gäller enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Intervjun kan när som helst avbrytas om den som blir intervjuad känner sig osäker 

eller inte längre vill delta. De blir även informerade om att inga namn kommer att nämnas i 

det slutliga resultatet och ingen skall kunna lista ut vem det är som har blivit intervjuad (Trost 

2005, Vetenskapsrådet 2002). Det är viktigt att tänka på att den som intervjuar inte berätta för 

någon om vilka som blivit tillfrågade eller som blivit intervjuade. Om respondenten själv vill 

berätta att de deltagit är det helt upp till honom eller henne men som intervjuare har man 

ingen rättighet att göra det. Som intervjuare har man tystnadsplikt (Trost 2005). Det är också 
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viktigt att låta den som blir intervjuad välja tid och plats, för att intervjun skall kännas 

avslappnad och utan stress.  

 

3.2 Urval 

Vi har valt att intervjua pedagoger i olika åldrar som varit verksamma inom förskolan olika 

lång tid för att se om det är någon skillnad på kunskaperna beroende på hur länge man har 

arbetat inom förskolan samt när man tog sin examen. Vi har även valt att intervjua pedagoger 

på förskolor där vi har eller har haft en anknytning till. De fem pedagogerna vi valt att 

intervjua har ingen anknytning till varandra och arbetar på olika förskolor i två olika små 

kommuner. Vi har varit noga med att endast tillfråga pedagoger som har en utbildning som 

förskollärare eftersom att det endast är dessa som har relevans i vår undersökning.    

 

3.3 Genomförande 

När valet av metod var bestämt gjordes passande intervjufrågor som skulle ligga till grund för 

intervjuerna (bilaga 1) samt det missiv (bilaga 2) som intervjupersonerna skulle ta del av samt 

skriva på. Vi valde att kontakta dem via telefon eller vid ett personligt besök. Vi berättade för 

pedagogerna vilket ämne intervjun skulle beröra, ungefär hur långtid den skulle ta samt att de 

kommer att få ett missiv som ska godkännas och skrivas på. De pedagoger som kontaktades 

genom personligt besök fick redan då ta del av missivet. De som kontaktades via telefon blev 

informerade om missivet och vad det innebar. Vid önskemål mejlades missivet till 

intervjupersonen, men de flesta valde att ta del av det vid intervjutillfället. Att den som skall 

bli intervjuad redan i förväg vet inom vilket ämne intervjun skall behandla och vilken 

tidsåtgång intervjun har är enligt Trost (2005) ett bra sätt att förbereda och informera de 

utvalda intervjupersonerna på. Det kan även vara lättare för dem att ta ställning till om de vill 

medverka om de vet vad intervjun skall handlar om samt hur lång tid den kommer att ta.  

 

Vi valde att dela upp intervjuerna vilket gjorde att en gjorde två intervjuer och den andra 

gjorde tre intervjuer. Intervjuerna inleddes med att pedagogen fick läsa igenom samt skriva på 

det missiv vi utformat. För att vi lättare skulle kunna sammanställa intervjuerna valde vi att 

med intervjuarens samtycke spela in samtalet. En pedagog gav dock inte sitt samtycke. I vissa 

fall och med pedagogens samtycke gjordes även kompletterande anteckningar efter att 

intervjun avslutats och bandspelaren stängts av. Detta pågrund av att diskussionen 

tillsammans med pedagogen fortsatte. För att inte missa viktig information som kunde ha 
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relevans för vår undersökning såg vi det nödvändigt att även anteckna detta. När en intervju 

spelas in är det lättare att behålla koncentrationen på respondenten istället för att koncentrera 

sig på att föra korrekta anteckningar. En annan fördel med att spela in är att inspelningen kan 

lyssnas på flera gånger vilket kan underlätta bearbetningen av materialet (Bjørndal, 2005). En 

nackdel med att inte föra anteckningar under intervjun kan vara ljud kvalitén. Om kvalitén är 

dålig kanske vissa delar av samtalet inte kan höras tydligt och viktig information som kanske 

har stor relevans för undersökning kan förbises. Därför genomfördes noggranna tester av 

utrustningen som skulle användas under intervjuerna. Vi provintervjuade varandra samt 

anhöriga för att se till att kvalitén inte skulle bli ett hinder för oss. 

 

Intervjuerna ägde rum på de förskolor där de arbetade, men en intervju skedde i hemma miljö 

där pedagogen ifråga besöktes. Vi var noga med att intervjuerna skedde i en lugn och 

avslappnad miljö utan störande moment. Respondenten hade då chans att ställa frågor 

angående detta eller om de hade andra funderingar gällande intervjun. När de fått den 

information de ville ha och kände sig trygga, fick de skriva på missivet. Intervjun började med 

att beröra frågor om respondenten, så som hur länge de varit verksamma inom barnomsorgen 

samt när de tog sin förskollärarexamen. Intervjuns andra del handlade om anmälningsplikten, 

om de tidigare gjort en anmälan och om de visste vart de skulle vända sig om de ville göra en 

anmälan eller för att få stöd och rådgivning angående en anmälan eller om en anmälan bör 

göras. De intervjuer vi utförde tog cirka 20 minuter beroende om de gjort en anmälan.  

 

3.5 Bearbetning av materialet  

Efter intervjun lyssnade vi på inspelningen och skrev ned det som var relevant för vår 

undersökning. Vi valde att lyssna på varandras inspelningar och tillsammans tolka de svar vi 

fått. Eftersom vi gjorde intervjuerna enskilt informerades intervjupersonerna att inspelningen 

även kommer att höras och analyseras av medforskaren. Vi renskrev även de kompletterande 

anteckningarna för att vi lättare skulle kunna läsa och analysera dem. Det första vi gjorde var 

att analysera svaren från intervjuerna för att se om dessa uppnått vårt syfte med studien. Om 

inte hade ytterligare intervjuer behövt göras. I detta fall ansåg vi att ytterligare intervjuer inte 

behövdes göras. Efter att intervjuerna skrivits ut och blivit genomlästa flera gånger försökte vi 

hitta likheter och olikheter i svaren. Det bästa sättet att göra det på tyckte vi var att vi klippte 

ut varje svar i remsor som vi sedan sorterade upp i olika högar. De remsorna med liknande 

svar sorterades i samma hög. När det var klart fick vi en bra överblick av svaren, vilka som 
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liknade varandra samt de som inte överensstämde med varandra. Utifrån dessa högar kunde vi 

sedan urskilja vad som var relevant för vår undersökning samt analysera ett resultat.  

 

3.6 Etik 

Genom att informera om de etiska aspekterna som gäller vid en intervjustudie har man enligt 

Trost (2005) ökat sin reliabilitet (trovärdighet) av resultatet. Trost (2005) menar att 

intervjuaren skall undvika att påverka eller delge egna åsikter och tankar i frågan. Det är 

respondentens svar som är relevanta för det slutliga resultatet (Trost, 2005). Att vara 

intersubjektiv är ett måste när man utför kvalitativa intervjuer. Detta betyder att som 

intervjuare har man en plikt att tolka intervjun på ett sådant sätt att informationen som 

framkommer är så nära svaret och den förståelsen för ämnet som intervjupersonen uppgav 

(Dalen, 2007).  

 

Alla praktiska ansträngningar från forskarens sida leds av den 

principiella uppfattningen att intersubjektiviteten är en 

förutsättning för att det ska vara möjligt att tolka vad något 

betyder för andra (Haavind, 2001:19).  

 

Genom att skapa intersubjektivitet ökar validiteten på de tolkningar man gör som forskare 

(Dalen, 2007). På grund av att vi inte bor i samma kommun har vi valt att utföra intervjuerna 

var för sig. Detta kan vara negativt i den aspekten att tolkningen av intervjuerna inte blir den 

samma eftersom att var och en kan tolka och uppfatta svaren olika (Dalen, 2001). Detta har vi 

löst genom att vi tillsammans har lyssnat på intervjuerna samt transkriberat de svar vi fått. På 

detta sätt ökar vår validitet (giltighet) samt att intersubjektivitet uppnås. Även att vi spelade in 

samtalen gör att vi även där har en giltighet i vår undersökning (Trost, 2005).   
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4 Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. Vi kommer att koppla resultatet till 

vårt syfte samt vår frågeställning. Vårt syfte är att undersöka fem förskollärares kunskap om 

den gällande anmälningsplikten. Våra frågeställningar är: Vilken förståelse uppvisar ett antal 

intervjuade verksamma pedagoger om anmälningspliktens syfte och innehåll? Hur uppfattas 

anmälningsplikten av ett antal intervjuade verksamma pedagoger? Vilka möjligheter och 

problem uppfattar ett antal intervjuade verksamma pedagoger att det finns med förskolans 

anmälningsplikt? Vilken kunskap angående hur en anmälan går till eller skall göras uppvisar 

ett antal intervjuade verksamma pedagoger? 

 

4.1 Förståelse för anmälningspliktens syfte och innehåll 

Av vår undersökning framkom det att alla pedagogerna visste att det finns en lagstadgad 

anmälningsplikt, men kunskapen om vad den innebär eller vad det är man ska anmäla 

varierade. Samtliga pedagoger svarade att en anmälan ska göras om ett barn ofta har 

blåmärken på oförklarliga ställen eller ovanligt mycket blåmärken, även konstiga uttalanden 

eller påståenden från barnen skall tas på största allvar. Även missbruk eller andra 

oroväckande beteenden hos föräldrarna som kan skada barnens trygghet skall anmälas.  En av 

pedagogerna var till en början osäker på vad vi menade med anmälningsplikt och trodde att 

det hade mer med skadeanmälan man gör när någon gjort illa sig, men när vi pratade vidare 

förstod hon vad det var vi menade och svarade som de övriga pedagogerna. Två av 

pedagogerna nämnde att bristande hygien och ständigt dålig klädsel är en sak man bör anmäla 

till socialtjänsten men båda pedagogerna tyckte att det var något man tog direkt med 

föräldrarna istället för att blanda in socialtjänsten. Om problemet kvarstod trots påtryckningar 

från personalen kunde de överväga att göra en anmälan. Pedagogerna tyckte att det var 

onödigt att ”förstöra” en hel familj bara för att barnet är lite smutsigt eller har dåliga kläder. 

När det gäller bristande hygien eller dålig klädsel brukar det räcka med att man pratar med 

föräldrarna. En av pedagogerna sa att om ett barn är utåtagerande, drar sig undan eller har 

andra avvikande beteendemönster bör man vara extra vaksam. Många av dessa beteenden kan 

bero på missförhållanden i hemmet. Hon poängterade dock att man inte ska anmäla alla barn 

som har ett avvikande beteendemönster, bara att man skall vara extra vaksam. Hon tyckte att 

sådana situationer kan vara mycket svåra att bedöma om en anmälan bör göras. Om 

anledningen är att barnet utsätts för våld eller andra kränkande behandlingar i hemmet kan 

situationen för barnet försämras om man väljer att pratar med föräldrarna. En av pedagogerna 
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sa att om ett barn har avvikande beteendemönster brukar de i första hand kontakta 

specialpedagogen. Utifrån specialpedagogens och deras egna observationer brukar de sedan ta 

ställning till om en anmälan behöver göras. 

 

4.2 Hur uppfattas anmälningsplikten 

Samtliga pedagoger som vi intervjuade tyckte att anmälningsplikten är svår att tolka och 

tillämpa. Gäller det misshandel eller andra uppenbara händelser är lagen inte svår att tillämpa 

men när det gäller känslomässig otillgänglighet, försummelse och fysisk vanvård uppstår det 

problem. Man väljer gärna att ta det direkt med föräldrarna eller att ”se mellan fingrarna”. 

Trots att lagen säger ”vid minsta misstanke” vill pedagogerna gärna ha bevis. En annan orsak 

enligt pedagogerna att man väljer att inte anmäla känslomässig otillgänglighet, försummelse 

och fysisk vanvård kan vara att det är svårt att upptäcka och se, speciellt på de mindre barnen 

på grund av olika faser i utvecklingen och deras förmåga till att kommunicera. De tre 

pedagoger som tidigare gjort en anmälan är alla överens om att processen är både påfrestande 

och jobbig att genomföra. Det värsta tyckte pedagogerna var att sedan behöva möta 

föräldrarna till det berörda barnet. Trots att det är en påfrestande och jobbig process att 

genomgå var de alla överens om att det är ett måste om ett barn far illa. Brist på fortbildning 

gör att pedagogerna är osäkra på vad det är som gäller när man ska göra en anmälan. Samtliga 

vi intervjuade hade fått mycket lite information och kunskap om anmälningsplikten under sin 

utbildning oavsett om de gick sin utbildning för 20 år sedan eller alldeles nyligen. Samtliga 

pedagoger påpekade att det var upp till dem själva att söka information om den gällande 

anmälningsplikten. Mer fortbildning och uppdateringar gällande anmälningsplikten 

eftersöktes bland pedagogerna. Vissa eftersökte även ett bättre samarbete mellan förskolan 

och socialtjänsten. Uppfattningen vi fick efter undersökningen är att pedagogerna vet att det 

finns en anmälningsplikt och att den är lagstadgad men man tillämpar den inte så gärna 

pågrund av okunskap och rädsla.    

 

4.3 Möjligheter och problem med förskolans anmälningsplikt 

Pedagogerna fick även frågan om de någon gång misstänkt att ett barn far illa men ändå valt 

att inte göra en anmälan? Tre av pedagogerna svarade att de inte haft någon misstanke som de 

inte gjort någon anmälan på, en av dessa hade bara varit verksam inom yrket en kort tid, de 

övriga två har valt att anmäla sina misstankar. En pedagog sa att hon aldrig haft en misstanke, 

hon trodde att det var mer vanligt inom skolan, hon har valt att tala direkt med föräldrarna om 

den har handlat om dålig hygien eller bristfälliga kläder. En pedagog tyckte att det var svårt 
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att göra en anmälan som vikarie, speciellt om man bara arbetade en kortare period på 

förskolan. En orsak kan vara att vikarierande pedagoger kanske inte har tillräckligt med 

bakgrundsfakta för att anmäla, eller så kan det bero på att man inte vill komma som vikarie 

och ”inkräkta” på de ordinarie pedagogernas omdöme. ”Det kan ju var ett känsligt ämne och 

därför väljer man att inte lägga sig i”, istället för att delge sin oro hoppas man på att någon av 

de ordinarie anställda skulle se problemet”. Pedagogen påpekade även att det är fel att som 

vikarie, oavsett om det är en barnskötare eller förskollärare, att inte delge sin oro om något 

barn för en ordinarie pedagog. Hon påpekade även att informationen till vikarier är väldigt 

bristfälliga inom yrket. Vi kontaktade även socialtjänsten för att få en intervju angående den 

rådande anmälningsplikten tyvärr utan resultat. Efter många samtal och påtryckningar fick vi i 

alla fall veta att mycket få anmälningar kommer från förskolan. 

 
4.4 Hur en anmälan går till 

Samtliga pedagoger svarade att när man anser att en anmälan bör göras diskuterar man det 

med sitt arbetslag samt med chefen/rektorn. Det är chefen/rektorn som ska gör den slutliga 

anmälan. Hur en anmälan går till var det bara en som visste genom att hon själv har gjort en, 

de övriga visste bara att chefen/rektorn anmäler det till socialtjänsten som i sin tur utreder om 

ytterligare åtgärder bör vidtas. Två pedagoger sa att man kan bli kallad att vittna eller att 

lämna ytterligare upplysningar till socialtjänsten under pågående utredning. Tre av 

pedagogerna som vi intervjuade hade tidigare gjort en anmälan enskilt eller tillsammans med 

sitt arbetslag. En av dem har gjort flera anmälningar, de övriga har bara gjort en. En av 

pedagogerna tyckte att det var jobbigt att möta föräldrarna på förskolan, men det hon 

upplevde som värst var telefonsamtalen hon mottog hemma från den berörda familjen. När 

man arbetar på en förskola kan inte anmälan vara anonym, därför får föräldrarna tillgång till 

alla uppgifter som lämnats till socialtjänsten. Pedagogen blev inte direkt hotad men kände 

ändå obehag av att bli kontaktad. Hon kände inget stöd från socialtjänsten och föräldrarna 

ville inte att pedagogerna skulle få ta del av utredningen. Hon tyckte att det skulle ha varit bra 

med någon form av återkoppling. Föräldrarna valde att byta förskola utan att informera 

personalen, det upplevdes jobbigt att inte veta hur det sedan gick för barnet. ”När man gör en 

anmälan och man inte får så mycket stöd i den tror jag att många drar sig för att göra det, men 

jag tvekar inte en sekund att anmäla igen. Far ett barn illa ska det anmälas.” Är en utsaga som 

en av pedagogerna ger kring bristen av återkoppling. En annan pedagog berättade att hon 

valde att ringa socialtjänsten anonymt för att rådfråga kring ett barn. Därefter gjordes en 

anmälan efter att det diskuterats i arbetslaget. När anmälan var gjord informerades föräldrarna 
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av pedagogen att en anmälan blivit gjord. Socialtjänsten ordnade sedan ett möte där familjen 

och pedagogerna tillsammans fick diskutera barnets situation. Hon tyckte att det var skönt att 

först rådfråga trots att hon visste att det skulle göras en anmälan. Hon tycker att bemötandet 

från socialtjänsten var mycket bra samt att hon fått mycket stöd och hjälp av dem. Att anmäla 

kändes då mycket lättare.  

 

4.5 Sammanfattning 

Intervjuer har gjorts med fem förskollärare i två olika kommuner. Undersöknings personerna 

har ingen anknytning till varandra och har arbetat som förskollärare olika länge allt från 8 

månader upp till 40 år. Alla visste att det finns en anmälningsplikt inom förskolan men endast 

en nämnde att en anmälan skall göras vid minsta misstanke. Alla ansåg att man skulle anmäla 

om man såg att ett barn hade mycket blåmärken eller att barnet berättade att något var fel. 

Pedagogerna nämner att även missbruk hos föräldrarna kan vara en anledning till oro för 

barnets säkerhet och bör anmälas. Två av pedagogerna nämnde att även dålig hygien eller 

dålig klädsel är något man bör anmäla men pedagogerna ansåg att detta är något man gärna 

först tar upp direkt med föräldrarna istället för att göra en anmälan. En pedagog nämnde även 

att ett avvikande beteendemönster är något man bör vara extra vaksam över eftersom att det 

kan tyda på problem i hemmet. Samtliga intervjuade pedagoger påpekar att man först 

diskuterar med sitt arbetslag eller med rektorn/chefen innan en anmälan görs, det är 

rektorn/chefen som sedan gör den slutliga anmälan. De tre pedagogerna som tidigare gjort en 

anmälan är alla överens om att det är en både jobbig och svår process att genomgå, men att 

med mer fortbildning kanske oron för att anmäla minskar, men även att processen att anmäla 

går lättare om man har mer kunskap och förståelse för dess innehåll, detta är även något som 

Olsson (2011) påpekar är av vikt för verksamheten. Även ett närmare samarbete mellan 

förskolan och socialtjänsten eftersöktes bland pedagogerna. De tyckte även att rutinerna för 

vikarierna borde ses över. Många gånger tyckte pedagogerna att det inte verkade som om 

vikarierna visste att anmälningsplikten även gäller för dem. 
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5 Diskussion/analys 

I kapitlet som följer diskuterar och analyserar vi vårt arbete utifrån redovisad litteratur, 

tidigare forskning samt vad vi dragit för slutsatser utifrån vårt resultat. Vårt syfte har varit att 

studera hur verksamma pedagoger uppfattar anmälningsplikten samt diskutera vilka 

svårigheter och problem det kan finnas med den rådande anmälningsplikten. Vårt syfte har 

även varit att belysa och väcka ett intresse för ett ämne som gärna glöms bort trots att vi har 

en lagstadgad anmälningsplikt inom förskolan.  

 

5.1 Förståelse kring anmälningspliktens syfte och innehåll 

Av de fem pedagogerna vi intervjuade var det tre som hade praktisk kunskap om att anmäla. 

Om man då ska tro på statistiken så bör det finnas ett barn i var tredje grupp som utsätts för 

misshandel (Dahlöf & Ekelund, 2009). Studerar man pedagogerna som deltagit i vår 

undersökning och som har arbetat som förskollärare mellan 15 till 20 år (3 st.) bör dessa tre 

någon gång gjort en, eller flera anmälningar. I vår undersökning visade det sig att av dessa tre 

var det en som hade gjort en anmält, en hade anmält flera gånger och den tredje hade aldrig 

själv gjort en anmälan, men varit delaktig i en anmälan inom arbetslaget. Antingen mår 

barnen bra i de båda kommunerna där undersökningen gjordes eller så har pedagogerna missat 

eller inte tagit allvarligt på sina misstankar och har därför inte anmält. De övriga två 

pedagogerna har inte gjort anmälan av olika orsaker, en hade bara varit verksam i 8 månader 

och därför ännu inte haft någon misstanke. Med den andre pedagogen anser vi att det kan bero 

på okunskap. Men oro samt rädsla inför att göra en anmälan tror vi kan vara en bidragande 

orsak till att man väljer att antingen inte se problemet eller att inte göra en anmälan. Vi menar 

inte att pedagogerna ljuger eller inte gör sitt jobb bara ett konstaterande utifrån statistiken. En 

anledning kan ju vara att dessa problem är vanligare på större orter eller i större städer. Gör 

man undersökningen i en stor stad eller i en större ort blir kanske resultatet något helt annat.  

 

5.2 Hur uppfattas anmälningsplikten 

Det vi kunnat se i vår undersökning är att många pedagoger upplever den rådande 

anmälningsplikten som svår att förstå och tolka, samt att det inte verkar finns tillräckligt stort 

utbud av fortbildning inom ämnet. Detta gör det svårt för pedagogerna att tillämpa den som de 

kanske bör. Vi såg tendenser till att pedagoger anmälde omsorgssvikt så som försummelse i 

mindre utsträckning än misshandel, pedagogerna uttryckte att det kan vara ett känsligare ämne 

att anklaga en förälder för att inte bry sig tillräckligt om sitt barn än när det gäller misshandel. 
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Detta påpekar även Lunden (2010). Detta är inte något som är unikt för Sverige utan även för 

barn i andra delar av världen, som t.ex. USA, är försummelse ett stort problem (Creamer, 

Valkyrie & Vaughn, 2008). Trots att forskningen säger att försummelse är den vanligaste 

företeelsen som anmäls så vill pedagoger inte så gärna anmäla detta. Detta tycker vi är 

oroande, vilken grad av försummelse måste det då inte upp till innan pedagogerna anmäler 

och hur mycket lidande blir det för barnen under tiden? Vi tror att om pedagogerna erbjuds 

mer fortbildning inom ämnet så blir det lättare för dem att anmäla tidigare. Samtliga 

pedagoger som deltog i vår undersökning efterlyste mer fortbildning inom ämnet. 

 

5.3 Möjligheter och problem med förskolans anmälningsplikt 

Problematiken med anmälningsplikten kan vara att avgöra vem det är som har ansvaret att gå 

vidare med anmälningar, om det är en vikarierande pedagog så kan det vara ett känsligt ämne 

att ta upp med de ordinarie i rädsla för att påpeka sådant som de inte har sett. Det vanligaste är 

då att vikarier väljer att inte prata om sina misstankar. Detta tror vi kan undvikas med mer 

utbildning och fortbildning samt bättre information till vikarier om anmälningsplikten.  

Karin Lunden (2010) talar även om att en utökad kontakt med socialtjänsten kan ha en positiv 

påverkan på antalet anmälningar. Detta har även vi sett i vår undersökning, att pedagogerna 

önskar ett närmare samarbete med socialtjänsten.  

 
5.4 Hur en anmälan går till 

Samtliga pedagoger svarade att man först diskuterar fallet tillsammans med sitt arbetslag samt 

chef/rektor. Om en anmälan bör göras är det i första hand chefen/rektorn som sedan gör den 

slutliga anmälan.  Det vi fick berättat för oss var att pedagogerna tyckte det var jobbigt när de 

inte kunde vara anonyma i sin anmälan gentemot föräldrarna, från tidigare anmälningar har de 

upplevt det som jobbigt att få påtryckningar från föräldrarna och inte sedan fått stöd från 

socialtjänsten. Vi tror att detta kunde lösas ganska smidigt med att ha en bättre kontakt med 

socialtjänsten och kanske att de kan medverka på något föräldramöte samt personalmöte. 

 
5.5 Metod diskussion 

Att använda intervjuer kände passade vårt arbete bäst. Vi ville verkligen få veta hur mycket 

kunskaper det finns ute i arbetslivet just nu och valde därför att bege oss ut och se 

”verkligheten”. Vi valde att dela upp oss under intervjuerna eftersom vi bor i olika 

kommuner, dels kan kunskaperna se olika ut i de olika kommunerna men även på grund av 

avståndet mellan våra hem. Under sammanställningen var vi noga med att ta del av varandras 

intervjuer för att binda samman vårt arbete. Trots omständigheterna känner vi att vi har hittat 
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ett arbetssätt som fungerar för oss, och där arbetsbördan har varit jämnt fördelad mellan oss. 

Intervjuerna flöt på bra och eftersom vi var med och tolkade varandras intervjuer så anser vi 

att vi har fått fram ett i stora stycken trovärdigt resultat. Vi hörde av oss till socialtjänsten för 

en intervju och inhämtning av lite mer statistik, vi blev lovad en intervju samt att bli uppringd 

av någon som hade kunskap om ämnet men detta uteblev även efter flera samtal. Vi kan 

därför förstå hur en pedagog i en pressad situation kan känna att det inte finns så mycket stöd 

från sociala myndigheter när inte ens vi blev bemötta på ett tillmötesgående sätt. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Något som vi har funderat på är vad denna undersökning skulle få för resultat i en större stad. 

Det skulle vara intressant att se om kunskapen varierar beroende på var i landet man är 

verksam eller är det bara det egna intresset som styr om kunskapen finns.  
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7 Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

• Hur länge har du varit verksam inom barnomsorgen? 

 

• När tog du din förskollärarexamen? 

 

• Vad innebär anmälningsplikten? 

 

• Hur går en anmälan till?  

 

• Vart ska du vända dig med frågor och om du behöver göra en anmälan? 

 

• Har du någon gång gjort en anmälan? 

 

• Om ja, har du fått någon återkoppling från socialtjänsten? 

 
• Har du någon gång haft en liten misstanke men inte gjort anmälan? 

 

• Vad hände? 

 
• Om kunskapen finns, var har de då fått den? Utbildning eller eget intresse? 
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7.2 Missiv  

                                                           
 
Vi heter Sofie Berg och Katarina Ström och vi läser nu vår sista termin på lärarutbildningen 

med inriktning mot förskolan vid Högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva vårt examensarbete 

inom ämnet specialpedagogik. Arbetet behandlar anmälningsplikten på förskolan där syftet är 

att ta reda på vilken kunskap förskolepersonalen har kring anmälningsplikten . 

För att uppnå syftet kommer vi att genomföra intervjuer med förskolelärare som kommer att 

vid samtycke spelas in. Vid deltagande garanteras att de forskningsetiska principerna som 

fastställts av Vetenskapsrådet 2002 följas. Detta innebär att anonymiteten garanteras och att 

deltagandet är frivilligt samt att intervjun kommer endast att användas vid denna 

undersökning för att därefter förvaras på ett säkert ställe. Beräknad tid för intervjuerna är 

mellan 20-30 min. 

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss via e-mail eller per telefon.  
 

Med vänlig hälsning Sofie Berg och Katarina Ström 

Vid funderingar kontakta oss gärna 

Sofie Berg 

-------------- 

plutofi@hotmail.com 

Katarina Ström 

------------------- 

Katarina.hammarlund@soderhamn.com 

Handledare 

-------- ----- 

--------- 

--------- 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information:  
 
____________________________________ 
Underskrift  


