Examensarbete
Våren 2010
Sektionen för Hälsa och samhälle
Socialt arbete

För barnets bästa?
En kvalitativ undersökning om
förskollärare och rektorers tankar kring
sin anmälningsskyldighet.

Författare

Rebecca Ander
Sara Tuovila
Handledare

Weddig Runquist
Examinator

Elizabeth Martinell Barfoed

Förord

Denna uppsats har tagit tid, både vår egen och andras och det är de som hjälpt oss som vi vill
tacka. Först och främst ett stort tack till våra respondenter som ställde upp och svarade på våra
frågor och tack till er andra som hjälpte oss med de funderingar som svaren från
respondenterna gav oss.
Tack till vår handledare, Weddig Runquist, som gett oss många kloka råd och tips.
Sist men inte minst vill vi tacka familj och vänner som stöttat och uppmuntrat oss under den
här tiden, för att ni läst uppsatsen och för ert tålamod.

Sara Tuovila och Rebecca Ander
Augusti 2010

2

Abstract
Title: For the best of the child? A qualitative study on pre-school teachers and principals view
of their duty to report.
Author: Rebecca Ander and Sara Tuovila
Supervisor: Weddig Runquist
Assessor:
We came across the discussion about the so-called duty to report (14 kap 1 § SoL) and we
found some previous research, showing that preschool teachers are hesitant to report, and that
they want real evidence that children are being mistreated, even though the duty to report
clearly states that they have to report as soon as they suspect that a child is being mistreated.
Our purpose became to study what tendencies and conditions preschool teachers and
principals, placed in the municipalities of Hässleholm and Kristianstad, have to fulfil their
duty to report according to the social services act, when there is a well founded suspicion that
a child is being mistreated. We split the purpose into the following research questions:




Do local guidelines about how preschool teachers should act when suspecting that a
child is being mistreated exist, and are they being followed? To what degree does the
staff has knowledge about these guidelines?
How do preschool teachers experience the treatment from colleagues, principals and
social welfare officers when they´ve done or wanted to do a report?
How do preschool teachers experience the reactions of a report from custodians?

We did conversational interviews with two principals, one from the municipality of
Hässleholm, and one from the municipality of Kristianstad. We also made focusgroup
interviews with the staff, three persons each from one of their respective preschools. Our
conclusion is that preschool teachers are unwilling to report mistreatment. They prefer to,
together with the principal and other professional people in the municipality, attempt to solve
the problems within the organization of the school. The teachers do not stand behind the
report themselves, instead it´s the principal. Unless the principal, who´s not always around to
see the children in first-hand, thinks that a report should be made, a report will not be done.
We also have seen that the view on reports is homogenous for all the staff within the same
workgroup. The staff affects each other, thus creating a norm telling them how to act in
situations concerning a mistreated child.
Keywords: Abuse, pre-school, duty to report, neglect.

3

Innehållsförteckning
Förord
Abstract

1. Problemformulering ............................................................................................................... 6
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 7
1.3 Begrepp och definitioner .................................................................................................. 7
2. Bakgrund och tidigare forskning .......................................................................................... 10
2.1 Barnavårdslagen och dess utveckling............................................................................. 10
2. 2 FN:s barnkonvention ..................................................................................................... 11
2.3 Socialtjänstlagen ............................................................................................................. 12
2.4 Sekretesslagstiftningen ................................................................................................... 13
2.5 Tidigare forskning kring att göra en anmälan ................................................................ 14
3. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................... 16
3.1 Symbolisk interaktionism ............................................................................................... 16
3.2 Gruppsykologi - en teori ................................................................................................ 17
4. Metod och metodologiska överväganden ............................................................................. 19
4.1 Val av metod .................................................................................................................. 19
4.2 Val av kommuner och intervjupersoner ......................................................................... 20
4.3 Litteratursökning ............................................................................................................ 21
4.4 Arbetsprocessen ............................................................................................................ 21
4.5 Bearbetning och analys .................................................................................................. 22
4.6 Generaliserbarhet, tillförlitlighet och validitet ............................................................... 23
4.7 Etiska överväganden ...................................................................................................... 23
5. De två kommunerna ............................................................................................................. 25
5.1 Hässleholms kommun .................................................................................................... 25
5.2 Kristianstads kommun .................................................................................................... 25
6. Resultat och analys ............................................................................................................... 26
6.1 Rektorerna ...................................................................................................................... 26
6.1.1 Om begreppet ”barn som far illa” ............................................................................... 26
6.1.2 Samarbetet med socialtjänsten .................................................................................... 27
6.1.3 Stöd från andra kring en anmälan ............................................................................... 28
6.1.4 Kommunens riktlinjer och rutiner samt rektorernas kunskap om dessa ..................... 29
4

6.1.5 Rutiner vid förskolorna .............................................................................................. 30
6.1.6 Anmälan och föräldrars reaktioner .............................................................................. 31
6.2 Förskolepersonal ................................................................................................................ 33
6.2.1 Något konkret .............................................................................................................. 33
6.2.2 Förhandlingar .............................................................................................................. 34
6.2.3 Kunskapsbrist .............................................................................................................. 35
6.2.4 Bra relationer ............................................................................................................... 36
6.2.5 Lösa det inom förskolan .............................................................................................. 37
6.3 Sammanfattande analys och diskussion ............................................................................. 38
6.3.1 Riktlinjer...................................................................................................................... 38
6.3.2 Att våga se ................................................................................................................... 39
6.3.3 Att samla bevis ............................................................................................................ 40
7. Slutdiskussion....................................................................................................................... 42
Referenser............................................................................................................................. 44
Bilaga 1 ................................................................................................................................ 46
Bilaga 2 ................................................................................................................................ 47
Bilaga 3 ................................................................................................................................ 48
Bilaga 4 ................................................................................................................................ 49
Bilaga 5 ................................................................................................................................ 50
Bilaga 6 ................................................................................................................................ 51

5

1. Problemformulering
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och möjlighet att utvecklas och Sverige har därför
bestämmelser i socialtjänstlagen och LVU som ger samhället rätt att gripa in för att skydda
och stötta de barn som misstänks fara illa. Ett aktuellt tema är anmälningsskyldigheten enligt
14 kap 1 § socialtjänstlagen och hur den tillämpas ute i förskolverksamheten. I nuläget utreds
inom regeringskansliet om det ska införas en lex sarah bestämmelse (direktiv 2010:44) inom
skolan för att ytterligare stärka skyddet för eleverna, eftersom studier i både Sverige och
utlandet visar att lärare inte anmäler barn som far illa och missförhållanden i skolmiljön i den
utsträckning som de borde (Länsstyrelserna 2008; Haj-Yahia & Attar-Schwartz 2008).

Förskollärare har en unik position i det svenska samhället då de som yrkesgrupp möter de
flesta barnen i förskolan, vilket enbart kan jämföras med personal inom barnhälsovården som
med en viss regelbundenhet möter barn upp till sex års ålder. Förskollärare har av denna
anledning också, precis som övriga personalgrupper som i sin yrkesutövning kommer i
kontakt med barn och unga, en skyldighet att anmäla om de misstänker att ett barn far illa (14
kap 1 § SoL). Skyldigheten att anmäla misstanke om att ett barn far illa har funnits med i
svensk lagstiftning sedan 1924 års barnavårdslag och har sedan dess genomgått flera
förändringar. FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989
och Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen.
Barnkonventionen består av fyra huvudprinciper av vilka en anges i artikel 3, enligt vilken
barnets bästa alltid ska stå i fokus i verksamheter när man möter barn, samt i rättsliga
processer då barn är inblandade.

Studier gjorda av Olsson (2009) samt Bengtsson (2002) tar upp komplexiteten kring att göra
en anmälan. Bengtsson menar att förskollärarna ser på problematiken ur ett vuxenperspektiv
när de istället bör se det utifrån ett barnperspektiv, vilket är grunden för att ingripa i syfte att
skydda ett barn. Förskollärarna ifrågasätter sig själva och huruvida det finns tillräckliga skäl
att göra en anmälan, men även hur föräldrarna kommer att reagera och om en anmälan är en
hjälp i den situation som barnet befinner sig i. Obehaget inför dessa frågeställningar gör att en
anmälan kan utebli trots att förskollärarna ska anmäla vid misstanke om att barn far illa.
Olsson menar även att förskollärare har dålig kunskap kring gällande lagstiftning samt att det
finns brister i arbetsledningen, rutiner och det interna stödet i skolan inför en anmälan samt
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efter det att en anmälan har gjorts (Olsson 2009; Bengtsson 2000).

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med vår undersökning är att studera vilken benägenhet och vilka förutsättningar
förskollärare och rektorer, med placering i Hässleholms och Kristianstads kommun, har att
fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen när det finns en grundad misstanke
om att barn far illa i sitt hem.

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar:


Finns det lokala riktlinjer kring hur förskollärare samt rektorer ska agera när de
misstänker att ett barn far illa och följs riktlinjerna? I vilken mån har personalen
kunskap om dessa?



Hur

upplever

förskollärare

bemötandet

från

kollegor,

arbetsledning

samt

socialsekreterare när de gjort/vill göra en anmälan?


Hur upplever förskollärarna att föräldrar/vårdnadshavare reagerar på en anmälan?

1.3 Begrepp och definitioner
I detta avsnitt redogör vi för vissa begrepp som är återkommande i uppsatsen när det gäller
olika aspekter på anmälningsskyldigheten när barn och unga misstänks fara illa.

Anmälningsskyldigheten
Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, där det stadgas följande:

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 ungdomar samt andra
myndigheter

inom

hälso-

och

sjukvården,

annan

rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänst och kriminalvård 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 inom sådana myndigheter.
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Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdomar
eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och
sjukvården eller på socialtjänstens område.

Barn som far illa
Kommittén mot barnmisshandel föreslog i sitt betänkande Barnmisshandel - Att förebygga
och åtgärda (SOU 2001:72) att begreppet ”barn som far illa” ska innefatta följande; när vuxna
utsätter barn för fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp, kränkningar eller
försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. Detta är även den definition vi har
valt att använda oss av i vårt examensarbete. Definitionen tar dock enbart sikte på vuxnas
agerande och beteende gentemot barn och unga, och inte alls hur barnen senare uppträder
gentemot andra barn och unga (exempelvis syskon eller kamrater på förskola etc.).

Barnets bästa och barnperspektiv
Flera forskare (Andersson & Hollander 1996; SOU 2009:68) menar att barnperspektivet idag
ses som ett självklart begrepp inom barnforskning, barnpolitik och olika barnverksamheter.
Denna självklarhet gör att inte alla funderar kring hur varierande innebörden av detta begrepp
kan vara. Barnperspektivet som begrepp kan spåras i vetenskapliga artiklar, texter och statliga
utredningar sedan 1990-talet vilket är strax efter att barnkonventionen ratificerats av Sverige.
Hindberg (2001) hänvisar i diskussionen kring barnperspektivet till 6 kap. 1 § i
föräldrabalken:

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Hindberg anser att ovanstående lagrum visar vad ett barn behöver och detta kan då också ses
som idealtypen för vad som ska anses vara ”barnets bästa”. Enligt FN:s barnkonvention
innebär detta begrepp att barn har fullt skydd och lika människovärde som vuxna samt att
barn behöver särskilt skydd och stöd. Barnkonventionen syftar även till att barnets bästa alltid
ska beaktas när socialtjänsten fattar beslut om vilket skydd och stöd ett barn ska få, men
barnets bästa behöver inte vara utslagsgivande i beslutsfattandet. Dock måste beslutande
myndighet försäkra sig om och redovisa att barnets bästa har kommit med i beslutsprocessen.
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I regeringens proposition Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop
2009/10:232) klargörs att när beslut fattas som bedöms få konsekvenser för barnet ska hänsyn
tas till de mänskliga rättigheter som barnet har enligt bland annat barnkonventionen.
Under 1990-talet var begreppen ”barnperspektiv” och ”barnets bästa” begrepp som forskare
och myndigheter tolkade på samma sätt; det fanns ett gemensamt intresse för att ge barnfrågor
ett större utrymme. I början av 2000-talet började dock forskare problematisera och kritiskt
granska barnpolitiken och menade att samhällets snabba förändringar påverkade de barn som
inte själva kunde hävda sina intressen på grund av ålder eller andra skäl (SOU 2009:68).
Regeringen definierar i propositionen 2009/10:232 myndigheternas syn på barnperspektivet
och menar att för att anamma ett barnperspektiv måste myndigheterna tänka på attityder,
kunskap och arbetssätt. Barnperspektivet innebär att se på barn som fullvärdiga medborgare
och kompetenta individer (prop. 2009/10:232). Anderson och Hollander (1996) framhåller att
innebörden av barnperspektivet inte är entydig, utan hävdar att flera barnperspektiv är
vuxenkonstruktioner baserade på forskningsmetoder samt den vuxnes kulturella och
personliga förutsättningar. Detta kan kopplas till det vi nämner ovan, att myndigheterna måste
tänka på sin kunskap och vilken attityd de möter barnen med för att få ett barnperspektiv. De
anser att barnperspektiv borde innebära att man betonar barnets bästa, att man ser saker ur
barnets synvinkel utifrån en dialog med barnet. De vuxna borde se världen genom barnets
ögon för att få ett barnperspektiv.

För vuxna är det naturligt att utgå från ett vuxenperspektiv. Det sker mer
eller mindre automatiskt. Ett barnperspektiv måste man däremot välja och
även om man medvetet har valt, kan det vara svårt att hålla fast vid det.
(Barbro Hindberg i Socialmedicinsk tidskrift nr 9-10/1993)

I vårt examensarbete väljer vi att definiera barnets bästa som att hänsyn ska tas till barnets
intressen vid alla beslut och insatser som rör dem (FN´s barnkonvention, artikel 3). Den
definitionen av begreppet barnperspektiv som vi ansluter oss till är ovannämnda av Andersson
och Hollander (1996).
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2. Bakgrund och tidigare forskning
I bakgrundsbeskrivningen har vi valt att lyfta fram hur lagbestämmelsen om
anmälningsskyldighet har förändrats och utvecklats sedan den ursprungliga lagen antogs år
1902, samt att sammanfatta och diskutera den nuvarande regleringen i socialtjänstlagen och
hur den har påverkats av FN:s barnkonvention. I detta kapitel redogör vi även för tidigare
forskning om hur förskollärare ser på sin anmälningsskyldighet.

2.1 Barnavårdslagen och dess utveckling
Lundström (1996) beskriver hur den sociala barnavården kom i fokus i samband med den
tilltagande industrialiseringen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, vilket ledde fram
till landets första moderna barnavårdslag från 1902, Lag angående uppfostran av vanartade
och i sedligt avseende försummade barn (SFS 1902:67) Diskussioner hade förts i riksdagen
angående hur brottslighet och förvildning, som började synas bland barn och ungdomar i
storstäderna, skulle tyglas och kontrolleras (Lundström 1996). Barnen ansågs kunna skadas av
trångboddhet, arbetslöshet och alkoholmissbruk i uppväxtmiljön. Ett annat hot mot barnen i
arbetarklassen var enligt barnavårdsreformatorerna att barnen skulle fördärvas av de
socialistiska lärorna och på så sätt tappa tron på en gudomlig och samhällig ordning. För att få
dessa barn på rätt köl igen skulle varje kommun ha en nämnd som övervakade dessa barn och
vid behov kunde tillrättavisa barn och föräldrar, upphäva föräldramyndigheten eller
omhänderta barnen och placera dem i fosterhem, barnhem eller skolhem (Swärd 1992). Lagen
gällde barn under femton år och tanken var att barnen skulle fostras och tvångsomhändertagande kunde komma ifråga om myndigheterna tyckte sig kunna förutse att barnen
skulle utveckla vanart eller om barnet redan var vanartigt. Denna lag kritiserades för att barn
inte kunde omhändertas för deras egen skull, exempelvis på grund av misshandel i hemmet
eller vanvård. År 1924 skedde en del organisatoriska förändringar i den svenska barnavården
som innebar att varje kommun skulle upprätta en barnavårdnämnd, dock sköttes ofta
kommunernas barnavård av lekmän, ofta en lärare eller präst, som utredde och verkställde
beslut. I 1924 års barnavårdlag infördes även att barn kunde omhändertas om de for illa
genom

misshandel

eller

vanvård.

Det

var

även

nu

som

lagbestämmelser

om

anmälningsskyldigheten infördes (Lundström 1996).

1924 års barnavårdslag var i huvudsak intakt fram till 1970-talet, även om vissa betydelsefulla
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förändringar och reformer genomfördes på 1960-talet, vilket enligt Lundström (1996) ledde
till en mer korrekt handläggning av bland annat sociala barnavårdsärenden. Det skedde även
förändringar i samhället och diskussionerna i barnavårdnämnderna handlade bland annat om
hur kvinnors ökade förvärvsarbete påverkade ungdomarna, men även om hur föräldrarnas
auktoritet gentemot ungdomarna minskade (Swärd 1992). Stor vikt lades vid denna tiden på
allmänt förebyggande åtgärder samt tidiga individuellt förebyggande åtgärder. Men trots
frivilliga åtgärder i form av råd och stöd användes i slutänden ändå i stor utsträckning
tvångsomhändertagandet som en lösning på sociala problem (Lundström 1996).

Under 1980-talet började man se till hela familjen, inte enbart barnet, och därför
genomsyrades socialtjänstreformen av honnörsord som frivillighet, service, klienternas
självbestämmande och integritet. Det sociala arbetet skulle fungera som en samverkan mellan
familjen och socialarbetaren. I den nya lagbestämmelsen var omhändertagande enligt Lagen
om vård av unga (1990:52) den enda tvingande lagstiftningen som fanns kvar. Övriga
åtgärder i form av bland annat övervakning och varning inför nämnden utmönstrades genom
den nya lagstiftningen. Trots att arbetet blev mer flexibelt eller pragmatiskt till följd av att
socialtjänstlagens karaktär som ramlag visste både klienter och socialarbetare att
tvångsomhändertagande av barn alltjämt var en sistahandsåtgärd (Lundström 1996).
I socialtjänstlagen poängterades – och gör så fortfarande – kommunens ansvar för barn och
ungdomar, dock var och är lagtexten mycket allmänt hållen: socialnämnden ska arbeta för att
barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, understödja personlig
utveckling, gynnsam fysisk och social utveckling. De barn som utvecklas ogynnsamt ska få
det skydd och stöd som de är i behov av (Lundström 1996).

2. 2 FN:s barnkonvention
Konventionen om barnets rättigheter med dess två tilläggsprotokoll, det fakultativa
protokollet om barn i väpnade konflikter och det fakultativa protokollet om försäljning av
barn, barnprostitution och barnpornografi ratificerades 1990 av Sverige. Genom ratificeringen
blev Sverige som stat bunden att respektera barnets rättigheter. Regeringen är ytterst ansvarig
men även riksdagen samt övriga myndigheter (till exempel kommuner, landsting och statliga
myndigheter) har fullt ansvar för att inom sin verksamhet och befogenheter främja och skydda
barnets rättigheter enligt de internationella åtaganden som finns (prop 2009/10:232).
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I samband med att Sverige ratificerade barnkonventionen tillsattes en statlig Barnkommitté
med uppdrag att göra en översyn kring hur svensk lagstiftning och praxis förhöll sig till
bestämmelserna i barnkonventionen. Utredningen ledde fram till att riksdagen 1999 fastställde
regeringens förslag till strategi för att förverkliga barnkonventionen (prop. 1997/98:182)
vilket innebar att barnkonventionen ska sätta sin prägel på alla beslut som fattas i
regeringskansliet och som rör barn. Barnpolitik blev även ett eget område och separerades
därmed från familjepolitiken som den tidigare ingått i (SOU 2009:68).

Både

riksrevisionsverket och Statskontoret har granskat strategin och hur den förverkligats ute i
verksamheterna och det har framkommit att kommuner och landsting anser att strategin känns
otydlig och svår att omsätta i praktiken. Därför presenterades nyligen ett nytt regeringsförslag,
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop 2009/10:232), där regeringens
politik för barnets rättigheter syftar till att ta tillvara och stärka barnets rättigheter och
intressen i samhället, med utgångspunkt i barnkonventionen. Avsikten med den nya strategin
är att det ska finnas tydligare mål för hur myndigheter, kommuner och landsting ska arbeta för
att stärka barns rättigheter och intressen (prop 2009/10:232).

2.3 Socialtjänstlagen
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § SoL). Genom anmälningsskyldigheten
får kommunen vetskap om vilka barn i kommunen som behöver hjälp och stöd. Socialtjänsten
är skyldig att gå igenom och utreda varje anmälan, eftersom socialnämnden utan dröjsmål ska
inleda utredning av vad som genom ansökan eller annat sätt har kommit till nämndens
kännedom (11 kap. 1 § SoL). Utredningsarbetet ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd
inom fyra månader (11 kap. 2 § SoL).

Socialstyrelsen har gett ut Anmälningsskyldighet om missförhållande som rör barn (2004)
som förtydligar vad det innebär att anmäla när en yrkesverksam person misstänker att ett barn
far illa enligt 14 kap 1 § SoL. Anmälningsskyldigheten kan kopplas till barnets miljö eller
beteende men en anmälan kan även behöva göras vid misstanke om att barnets grundläggande
behov inte kan tillgodoses i hemmet. Anmälningsskyldigheten gäller redan när man
misstänker att socialnämnden kan behöva ingripa för att skydda barnet (Socialstyrelsen 2004).
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Om uppgifter är svårbedömda eller obestyrkta men ändå tyder på att ett barn
kan vara i behov av hjälp och stöd från socialtjänstens sida skall de anmälas.
Det ankommer därefter på socialtjänsten att utreda ärendet och ta ställning
till vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas. (Prop. 1996/1997:124 s. 106)

Propositionen Ändring i socialtjänstlagen (prop. 1996/1997:124) förtydligar att barnets bästa
ska stå i centrum, speciellt i en anmälningssituation. En anmälan ska ske så fort ett barn
behöver stöd eller skydd och för att de som omfattas av anmälningsskyldigheten ska veta vad
detta innebär så ska dessa myndigheter informeras. Regeringen framhäver i propositionen att
det är av största vikt att alla yrkesverksamma som berörs av anmälningsskyldigheten
informeras och utbildas samt att socialtjänsten har en skyldighet enligt 5 § SoL att informera
om sin verksamhet (prop. 1996/1997:124).

2.4 Sekretesslagstiftningen
Sverige har enligt tryckfrihetsförordningen en offentlighetsprincip som innebär att alla
medborgare har rätt att erhålla och ta del av myndigheters allmänna handlingar, såvitt
uppgifterna inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). I juni 2009
kom det en ny offentlighets - och sekretesslag där den gamla lagstiftningen från 1980
bearbetades och gjordes om för att göras mer lättförståelig och lättillämpad (prop
2008/2009:150). I detta arbete berör vi först och främst diskussionen kring socialtjänstens
sekretess som regleras i 26 kap. § 1 Sekretesslagen (SFS 2009:400) och innebär att
socialtjänsten har sekretess enligt följande:

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Dock får socialtjänsten enligt 1 kap 5 § och 14 kap 1 § i sekretesslagen bryta sekretessen då
nämnden agerar utan den enskildes samtycke. Är utlämnandet av uppgifter nödvändig för att
nämnden ska kunna fullfölja sina uppgifter eller om de har uppgiftsskyldigheten på grund av
lag eller förordning så ska uppgifter då lämnas ut. Ifall socialtjänsten får samtycke från den
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enskilde får de lämna ut information av vikt till personer den enskilde godkänt (SFS
2009:400).

När förskolepersonal inkommer med en anmälan till socialtjänsten har de sekretess kring vem
som gjort anmälan utifall de bedömer att förskolläraren som lämnat uppgifter kan lida fara,
utsättas för våld eller andra allvarliga men ifall uppgiften röjs (Offentlighets och sekretesslag
26 kap 5 §).

2.5 Tidigare forskning kring att göra en anmälan
Det har gjorts flera studier kring förskollärares syn på sin anmälningsskyldighet samt hur ett
fördröjande av en anmälan kan påverka barnet negativt. Haj-Yahia och Attar-Schwartz (2008)
har gjort en studie bland israeliska förskollärare som visar att förskollärare har lättare för att
se när barn blir utnyttjade fysiskt än att uppmärksamma tecken på psykisk vanvård. Studien
visar även att det finns rutiner för hur förskollärarna ska hantera sådana situationer; de ska när
de misstänker att ett barn far illa rapportera till föreståndaren som i sin tur anmäler till sociala
myndigheter. Förskollärarna kan dock enligt studien känna tveksamhet inför att rapportera sin
misstanke då föreståndaren och förskollärarna inte alltid har samma åsikt om huruvida det ska
anmälas eller ej. Förskollärarna är också oroliga för hur en anmälan kommer att påverka
barnet och dess familj och låter därför bli att rapportera när de misstänker att ett barn far illa.
Haj-Yahias och Attar-Schwartz (2008) israeliska studie visar att det inte finns någon skillnad i
hur en nyutbildad eller rutinerad förskollärare ser på ett barn som far illa. Däremot visar
studier att förskollärare som arbetat länge inom yrket oftare anmäler än mer oerfarna kollegor.
Studien indikerar att sociokulturella normer styr benägenheten att anmäla, men forskarna
anser att det krävs mer ingående studier kring ämnet för att kunna dra några mer säkra
slutsatser (Haj-Yahia & Attar-Schwartz 2008).

I de fall en anmälan inte görs till socialtjänsten kan effekterna av fysisk och psykisk vanvård
av barn påverka barnet en lång tid framöver och leda till att de får beteendeproblem samt även
påverka deras sociala och ekonomiska välmående. En longitudinell studie av Reynolds och
Robertson (2003) visar att interventioner som sker tidigt i ett barns liv för att minska risken
för vanvård påverkar barnet positivt i många avseenden. Det är därför viktigt att föräldrar och
lärare försöker ha en dialog kring barnet och vilket stöd barnet behöver (Reynolds &
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Robertson 2003). Culp, Howell, McDonald & Blankemeyer (2001) studie kring hur lärare och
terapeuter samt föräldrarna till 33 barn som blivit misshandlade fysiskt eller pysiskt såg på
barnen och deras beteende kan kopplas samman till Reynolds och Robertsons (2003)
forskning på så sätt att de kom fram till att inblandade parter har olika syn på barnen och
deras välmående. Detta beror på att lärare och föräldrar ser barnen i olika miljöer och därför
uppfattar olika beteenden som ett problem (Culp, Howell, McDonald & Blankemeyer 2001).

Länsstyrelsernas granskning (2008) visar att huruvida en anmälan som inkommer till
socialtjänsten från förskola utreds eller ej beror helt på vilken kommun barnet är bosatt i. Den
enskilda kommunen påverkar även hur lång tid det tar innan socialtjänsten gör en
förhandsbedömning och avgör om en utredning ska inledas eller ej. Ett problem med
anmälningar från förskolan och övrig skolverksamhet är att det finns så pass bristfällig
statistik kring antalet anmälningar vilket gör att varken socialtjänsten eller andra myndigheter
kan se utvecklingen kring anmälningsskyldigheten. I länsstyrelsernas granskning framkom att
några länsstyrelser ansåg att anmälningarna från skolan hade ökat, men det saknades statistik
om anmälningars omfattning från förskolor. Barbro Hindberg, tidigare ämnessakkunnig vid
Socialstyrelsen, lyfter fram att det är märkligt att det inte finns någon statistik som är
jämförbar mellan kommuner och på nationell nivå trots att lagen om anmälningsskyldighet
har existerat i olika varianter alltsedan 1924 (muntlig kommunikation, Barbro Hindberg 201005-27). Länsstyrelserna (2008) framhåller även de att det är viktigt med någon form av
nationell statistik samt att socialtjänsten måste ha mer fokus på barnets bästa när det sker en
anmälan.

Vid en förfrågan till JO-ämbetet angående hur många anmälningar det inkommit till dem
angående att förskollärare frångått sin anmälningsskyldighet så fick vi veta att detta ytterst
sällan händer, oftast är det föräldrarna som anmäler förskolan för i deras tycke felaktiga
anmälningar till socialtjänsten. Det har hänt vid något tillfälle att klagomål har inkommit till
JO på att rektor eller liknande befattningshavare inte har gjort en anmälan, dock hade JO inte
utrett någon sådan anmälan. Byrådirektör Carl-Gustav Tryblom menade att om inte förskolan
eller annan yrkesverksam personal uppmärksammar att barnen far illa och anmäler det så
händer det ingenting och det blir inga anmälningar till JO (muntlig kommunikation, CarlGustav Tryblom 2010-08-20). I de fall barn som far illa inte uppmärksammas kan det leda till
långtgående men för barnen (Reynolds & Robertson 2003).
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3. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i de teorier vi valt att använda i uppsatsen,
symbolisk interaktionism och hur människor i grupp påverkar varandra.
3.1 Symbolisk interaktionism
Herbert Blumer myntade begreppet symbolisk interaktionism 1937 och var starkt influerad av
Georg Herbert Mead (1863-1931) och utvecklade hans teorier. Symbolisk interaktionism är
en teori som handlar om perspektiv och synsätt vi människor har av den sociala verkligheten.
Teorin är ett sätt att studera mänskliga grupper och beteenden som är en del av samhället.
Syftet med studierna är inte att förklara och förutsäga utan att förstå skeenden och för detta
finns det fem viktiga grundpelare (Trost & Levin 1999):


Definition av situationen innebär att det en människa varseblir inte bara styr hennes
verklighet utan även beteendet. Hon omdefinierar hela tiden verkligheten beroende på
de intryck hon får och har också möjlighet att ändra uppfattning och beteende utifrån
dessa intryck. Den sociala verkligheten är subjektiv, ingen människa upplever den
likadan men vissa upplevelser är pragmatiska och får en objektiv prägel då vi lärt oss
gemensamma namn på företeelser.



Social interaktion eller interaktion sker hela tiden genom gester, minspel och tal. När
vi tänker har vi en interaktion med oss själva.



Symboler finns bara när de betyder samma sak för flera olika personer i omgivningen.
Ord är de vanligaste symbolerna men även minspel och gester hör hit och är inlärda.



Aktivitet innebär att vara med i en process som innebär att vi alla är föränderliga,
ingenting är statiskt och stabilt. Människan är inte utan människan gör, vi är
föränderliga i nuet. Människor handlar baserat på känslor och det gör det svårt att
förutsäga hur vi kommer att agera.



Nuet befinner vi oss ständigt i och det är i nuet vi definierar och omdefinierar vårt
perspektiv utifrån de symboler vi upplever. Det är en ständig process och förändring
vilket gör att människans beteende är en produkt av hela historien (Trost & Levin
1999).

Symbolisk interaktionism innebär att alla gruppmedlemmar har olika positioner och roller och
dessa står i relation till andra. De olika positionerna har olika förväntningar, normer och
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regler som de ska förhålla sig till i den sociala interaktionen. Vissa förväntningar är
formaliserade och vissa diffusa. Beteendet och att agera i förhållande till andra positioner är
viktigt och att förstå vad man får och inte får göra. Varje roll sänder och tar emot
förväntningar och normer. Rollerna kopplas till dessa förväntningar och påverkar hur personer
beter sig. En människa kan ha flera roller, de som är aktiva i nuet och de som ligger latenta i
bakgrunden. Huvudtesen för symbolisk interaktionism kan sammanfattas som att symbolisk
interaktion sker när agerandet innehåller en tolkningsprocess. Människor agerar utifrån den
mening de skapar av världen. Detta meningsskapande sker tillsammans med andra människor
genom att man visar sina avsikter för andra och genom att andras avsikter tolkas (Trost &
Levin 1999; Engdahl & Larsson 2006).

Denna teori är lämplig för oss att använda då den hjälper oss att förstå varför förskollärarna
och rektorerna agerar som de gör när de misstänker att ett barn far illa och hur de påverkas av
varandra i personalgruppen.

3.2 Gruppsykologi - en teori
En grupp är två människor eller fler som interagerar och är beroende av varandra på så sätt att
deras mål och behov får dem att påverka varandra (Aronson, Wilson & Akert 2010). Det går
att definiera flera olika grupper; primärgrupper är små grupper med nära personliga
relationer, exempelvis familjer och vänner. Sekundärgrupper har större distans till övriga
medlemmar men dessa medlemmar kan ändå vara betydelsefulla för varandra i vissa
avseenden. Sekundärgrupp är en grupp grundad på gemensamma målsättningar eller liknande
sociala positioner. Förskollärare som grupp kan räknas som sekundär men även som formell
då de har ett uttalat syfte, regler, rutiner och oftast ett formellt ledarskap (Svedberg 2003).

När människor möts och arbetar tillsammans i grupper formar de gemensamma normer och
uppfattningar, t.ex. huruvida ett blåmärke hos ett barn ”egentligen” är så allvarligt att det
behöver anmälas. Alla människor har åsikter och tankar kring olika ämnen och vissa av dessa
tankar är medvetna och andra omedvetna. Att de är omedvetna betyder dock inte att de inte
kan förändras. Individers åsikter kan förändras beroende på vad andra individer tycker, ofta på
grund av att när vi inte vet vad vi ska tycka så undersöker vi hur andra människor beter sig
och agerar därefter. Människor vill gärna veta vad som är rätt men när de vi lyssnar på har fel
så kan även vi göra fel (Aronson, Wilson & Akert 2010).
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Det är inte enbart vår vilja att ha rätt information som gör att vi anpassar oss efter andra utan
även viljan att bli accepterad av gruppen och det blir vi genom att acceptera gruppnormerna.
Människor är sociala och i en grupp får vi emotionellt stöd, tillgivenhet och kärlek vilket gör
det viktigt för oss att tillhöra en grupp. I de fall vi väljer att inte anpassa oss till gruppens
norm kommer gruppen först att försöka övertala oss att följa normen, fungerar inte det
kommer de att reta oss, efter det följer att de drar sig tillbaka och utesluter oss från gruppen.
Hur viktig gruppen är för oss avgör ifall vi följer normen eller ej men även vilken fråga det
handlar om, är det filmen vi ska se med vännerna eller en diskussion kring ifall ett barn far illa
eller ej (Aronson, Wilson & Akert 2010).

Gruppsykologi är en teori som även den, precis som symbolisk interaktionism, kan hjälpa oss
att förstå hur det kommer sig att våra respondenter reagerar som de gör i förhållande till
varandra och hur detta sedan påverkar deras tankar kring sin anmälningsskyldighet.
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4. Metod och metodologiska överväganden
I detta kapitel kommer vi att gå igenom vilka metoder som har använts vid genomförandet av
studien, hur urvalet av respondenter gick till samt de etiska överväganden som vi har gjort.
4.1 Val av metod
Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod eftersom vi är intresserade av de olika
uppfattningar som finns bland förskollärare och rektorer när det gäller synen och
tillämpningen av anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen (jfr Patel & Davidsson
2003).

Vi

har

valt

att

använda

oss

av

fokusgrupper

och

samtalsintervjuer.

Fokusgruppsintervju anses vara en lämplig forskningsmetod för att bland annat utforska
människors erfarenheter, uppfattningar, önskemål eller svårigheter (Tillgren & Wallin 1999).
Metoden bedöms vara väl anpassad för att kunna besvara våra forskningsfrågor. En
fokusgruppsintervju är en typ av gruppintervju där respondenterna av moderatorn,
samtalsledaren eller motsvarande, får ett ämne att diskutera. Ämnet diskuteras fritt av
deltagarna, men samtalsledaren ställer om nödvändigt följdfrågor så att diskussionen hålls
levande. Diskussionen spelas in på exempelvis bandspelare eller annan inspelningsutrustning
för vidare analys. Genom en fokusgruppsintervju kan man se vad respondenterna har för
åsikter, attityder, uppfattningar, tankar och funderingar (Wibeck 2000; Hylander 2001).
Fokusgrupper bedöms som en fruktbar metod i denna typ av undersökning, eftersom de ger
oss möjligheten att höra vanliga och legitima argument och motargument inom ämnet (Sahlin
2009).

Ett samtal i grupp fungerar på ett annat sätt jämfört med ett samtal mellan två personer i en
vanlig samtalsintervju. I ett tillåtande gruppklimat släpper deltagarnas ”hämningar” och fler
åsikter lyfts fram på bordet. Respondenterna inspirerar varandra att våga berätta om sina
upplevelser och påminner varandra (omedvetet) om saker som annars inte skulle kommits
ihåg. Om diskussionen i en fokusgrupp blir bra får man fram mycket information på kort tid
så för oss var sättet en bra tidsinvestering då flera åsikter kommer fram på kort tid (Wibeck
2000; Hylander 2001).

Utöver fokusgruppsintervjuerna genomförde vi enskilda samtalsintervjuer med två rektorer
över de områden där vi genomförde fokusgrupperna. Samtalsintervjuer är kommunikation
mellan tre personer: intervjuaren, respondenten och åhöraren. Åhöraren sitter med och
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upplever samtalet, antecknar och kommer in med vissa frågor men annars observerar den
bara. En intervju kan förmedla kunskap, upplevelser, erfarenheter och åsikter. Samtalet ger
information genom frågor (Krag Jacobsen 1993; Patel & Davidsson 2003).

4.2 Val av kommuner och intervjupersoner
Kristianstad och Hässleholm är våra undersökningskommuner då dessa låg geografiskt
närmast i förhållande till våra respektive bostadsorter. Möjligheten att snabbt och enkelt få
tillgång till lokala riktlinjer samt vår egen kunskap och kännedom om den lokala kontexten
påverkade också valet av kommuner. Vi ringde runt till olika rektorer i våra utvalda
kommuner och de första som gav positiv respons tog vi med i vår studie, en vardera i
Hässleholm och Kristianstad.

Vi genomförde två samtalsintervjuer med rektorerna på de båda förskolorna och
fokusgruppsintervjuer med sammanlagt sex förskollärare ur personalgrupperna på
förskolorna. I Hässleholm kontaktade vi först rektorn per telefon och fick då klartecken att
genomföra studien på den aktuella förskolan. Vi besökte förskolan där vi presenterade
bakgrunden till undersökningen och hur den var avsedd att genomföras. Personalen kom då
överens tillsammans om vilka som skulle delta i fokusgruppsintervjun eftersom det var många
som önskade medverka. Deltagande förskollärare hade sin hemvist på olika avdelningar inom
förskolan. De tre som kom med hade olika lång erfarenhet. En hade 29 år en annan 21 år och
den tredje hade 5 års erfarenhet. I Kristianstad kontaktades rektorn likaså i det initiala skedet
och efter rektorns klartecken tog rektorn själv kontakt med en förskola där deltagarna i
fokusgruppsintervjun utsågs utan att vi dessförinnan hade besökt förskolan och presenterat
bakgrunden till studien. Av de tre medverkande förskollärarna hade två stycken arbetat 25 år
och en hade arbetat 16 år.

Utöver rektorerna och förskolepersonalen tog vi också kontakt med en socialsekreterare på
skola i Hässleholms kommun eftersom rektorn i Hässleholm berättade mycket om samarbetet
mellan socialtjänsten och skolan. Vi genomförde en samtalsintervju med denne och fick
mycket bra information om arbetssättet i kommunen. För att få bakgrundinformation till
uppsatsen genomförde vi en telefonbaserad samtalsintervju med Barbro Hindberg, tidigare
ämnessakkunnig vid Socialstyrelsen och skribent/författare som det sista året själv har arbetat
vid en förskola i Stockholm, detta för att få bakgrundsinformation och för att stämma av med
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henne om rutiner och tillämpning av anmälningsskyldigheten vid en förskola i en
storstadsregion. Vi valde även att kontakta byrådirektör Carl-Gustaf Tryblom vid JO-ämbetet
via telefon för att få information kring huruvida det fanns några JO-anmälningar mot personal
som inte fullgjort sin anmälningsskyldighet.

4.3 Litteratursökning
Vi gjorde sökningar efter böcker på Högskolan Kristianstads bibliotek, stadsbiblioteket i
Hässleholm samt Högskolan i Halmstads bibliotek. Vi använde oss av databasen EBSCO vid
sökning

efter

vetenskapliga

artiklar

(sökord:

abuse,

pre-school,

omsorgssvikt,

anmälningsskyldighet, förskola, anmälningsplikt).
4.4 Arbetsprocessen
Vi började studien med att göra en bred litteratursökning och skrev en bakgrund om
barnavårdslagens

utveckling,

FN:s

barnkonvention,

socialtjänstlagen

och

sekretesslagstiftningen samt tidigare forskning kring hur förskollärare tänker kring att anmäla
barn som far illa. Litteratur sökte vi genom hela studien då vi letade upp nytt material som
kunde förstärka eller bekräfta olika uppgifter som kom fram under samtalsintervjuerna och
fokusgrupperna. Vi har använt oss av en del vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i andra
länder och därmed också andra kulturer och är medvetna om att vissa jämförelser med studien
i exempelvis Israel (Hay-Yahia & Attar-Schwartz 2008) kan ifrågasättas då vi inte har samma
samhällsuppbyggnad och kulturella normer. Dock har vi valt att ändå ha med denna studie
eftersom vi anser att resultaten stämmer väl överrens med de i vår studie. En sak vi upptäckt i
efterhand är att vi inte sökte efter någon litteratur kring rektorer och deras
anmälningsskyldighet vilket kunde ha styrkt våra resultat kring de frågeställningarna. Efter
litteratursökningen skrev vi ner våra funderingar och gjorde en problemformulering. Vi
formulerade vårt syfte och våra frågeställningar.

Vi tog kontakt med rektorerna för förskolorna och fick klartecken att komma till de aktuella
förskolorna för att genomföra fokusgruppsintervjuer med personalen på respektive förskola.
Problemet som uppstod, när dessa genomfördes var att många av de deltagande förskollärarna
inte hade varit med om att göra en anmälan och därför inte funderat så mycket över
problemet. Det gjorde att diskussionerna inte riktigt blev som vi hade tänkt oss, utan
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utvecklades snarare till gruppintervjuer där personalen fyllde ut varandras svar för att
informera oss snarare än att diskutera vissa givna teman. Utifrån dessa annorlunda
förutsättningar blev intervjuerna väldigt korta, men vi kände ändå att vi fick en del material
att arbeta med.

Efter varje fokusgrupp genomfördes samtalsintervjuer med rektorn för respektive förskola.
Vid dessa intervjuer tog vi också upp olika aspekter som personalen hade berört i
fokusgruppsintervjun. Samtliga intervjuer gjorde vi tillsammans. Vid fokusgrupperna valde vi
att inta olika roller som kompletterade varandra: en av oss förde samtalet framåt medan den
andra gjorde anteckningar om i vilken ordning respondenterna talade för att underlätta
transkriberingen. Det var inte alltid helt lätt att höra vem som sade vad varför dessa noteringar
var ovärderliga. Även vid samtalsintervjuerna med rektorerna var vi både närvarande, en av
oss hade som huvudsaklig uppgift att ha rollen som ”åhörare” och ställa följdfrågor av
intresse som den andre av oss inte tänkte på. Under nästa samtalsintervju bytte vi roller.

Intervjun med socialsekreterare på skolan genomfördes däremot enbart med en av oss
närvarande och skedde vid ett möte på dennes arbetsplats och spelades in med hjälp av
diktafon.

I uppsatsen har vi redigerat citaten för att öka läsförståligheten och exempelvis strukit olika
småord i stil med ”hm”, ”äh”, ”va” och ”asså” .

4.5 Bearbetning och analys
Fokusgruppintervjuerna och de samtalsintervjuer som spelades in med diktafon
transkriberades så snabbt som möjligt efter intervjun. Vi delade upp utskriftsarbetet mellan
oss där var och en transkriberade lika många intervjuer. Vid bearbetningen av det utskrivna
materialet valde vi ut lämpliga citat och sorterade in dem under olika rubriker för en fortsatt
analys. En av oss analyserade samtalsintervjuerna med rektorerna och den andre analyserade
fokusgruppsintervjuerna med förskollärarna. När vi gjort dessa egna analyser skrev vi en
gemensam analys där vi jämförde förskollärarna och rektorerna utsagor. Här tog vi också
med den information vi fick i intervjuerna med Barbro Hindberg och socialsekreteraren i
skolan.
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4.6 Generaliserbarhet, tillförlitlighet och validitet
Studien utger sig inte för att vara representativ för förskollärares uppfattning och tillämpning
av socialtjänstlagens

anmälningsskyldighet.

Med andra

deltagande förskollärare i

fokusgrupperna är det inte otänkbart att någon av dessa hade haft andra erfarenheter av
anmälningsförfarandet. Å andra sidan är syftet med en kvalitativ metod inte att uppnå ett
generaliserbart resultat, utan snarare att peka på bredd och djup. Vi hade dock naturligtvis
önskat att fler av deltagarna i respektive fokusgrupp hade haft en aktiv erfarenhet av att ha
gjort en anmälan av barn som misstänks fara illa.

I kvalitativa intervjuer finns alltid en ömsesidig interaktion mellan intervjuare och intervjuade
vilket påverkar intervjun och i slutänden även analysen (May 2001). Intervjuarens sätt att
ställa frågor och uppträda under intervjun har därför stor betydelse. Vi har vinnlagt oss att
vara så pass ”neutrala” som möjligt under intervjuerna och varit noga med att inte torgföra
våra egna värderingar.

Undersökningen har en hög grad av tillförlitlighet, bland annat beroende på att samtliga
intervjuer har spelats in och transkriberats ordagrant, att vi ställt följdfrågor som givit
respondenterna möjlighet att förtydliga sina svar samt att vi vid analysen har varit observanta
på om samma respondent återkommit till samma sak i olika delar av intervjun etc.

4.7 Etiska överväganden
För att forskare inte ska utnyttja sina respondenter är det väsentligt att forskaren har en hög
grad av etisk medvetenhet som genomsyrar planering och genomförandet av undersökningen.
Detta gäller inte bara forskning som bedrivs på avancerad nivå, utan även studenter vid
högskolor och universitet som på grundnivå genomför olika typer av undersökning i likhet
med detta examensarbete. Vetenskapsrådet (1990) uppställer fyra olika forskningsetiska krav:
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet som i
korthet innebär följande:


Informationskravet innebär att personerna som medverkar i forskningen ska få
information om deras roll i undersökningen samt vilka villkor som gäller för deras
medverkan. De ska få veta att deras medverkan är frivillig samt att de kan avbryta sin
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medverkan när de vill samt annan information som kan påverka deras villighet att
medverka.


Konfidentialitetskravet innebär att enskilda individer som medverkar i forskningen
inte ska kunna identifieras av utomstående. Detta är extra viktigt när det gäller etiskt
känsliga ämnen.



Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från personerna som
deltar där de säger att de fått den information de anser att de behöver och är medvetna
om vad forskningen innebär för deras del. De ska även kunna avbryta sin medverkan i
forskningen utan att detta medför några negativa konsekvenser för dem. Deltagaren får
inte utsättas för påtryckningar vad gäller att påbörja eller avsluta sin medverkan i
forskningen.



Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in för forskningsändamål inte får
användas i icke-vetenskapliga syften.

När vi infann oss till intervjuerna med rektorerna hade vi inte träffat dem tidigare och hade
därför inte kunnat ge dem informationsbrevet. Vi gav dem därför tid att läsa igenom brevet
innan samtalsintervjun började. I brevet skrev vi om de forskningsetiska principerna och
vilken roll informanterna skulle ha i vårt arbete. Informationsbrevet framgår av bilaga 1.

I det ena fallet, i Kristianstads kommun, då rektorn själv tillfrågade förskollärarna vilka som
ville medverka i vår studie, kan detta ha påverkat förskollärarnas benägenhet att delta i fokusgruppen. De kan eventuellt ha känt sig ”tvingade” att delta samtidigt som rektorn fick
kunskap om vilka personer som avsåg att delta. I efterhand kan man ställa sig frågan om
förskollärarnas medverkan var att se som frivillig eller inte, och om det påverkade
informationen som personalen fick innan de kom till fokusgruppen och träffade oss. Deras
eventuella förkunskap kring deras uppgift i fokusgruppen och deras medvetenhet kring att
rektorn visst att de medverkade kan ha påverkat vårt resultat och vad de valde att berätta
under fokusgruppsintervjuerna.
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5. De två kommunerna
5.1 Hässleholms kommun
Hässleholm ligger i norra Skåne och har cirka 50 000 invånare varav cirka 20 000 i
centralorten. Hässleholm är indelad i fem skolområden med tillsammans cirka 55 förskolor.
Rektorn som vi har intervjuat i Hässleholms kommun sitter som rektor över både en förskola
och en skola med årskurserna 0-6. Rektorn sitter placerad på skolan som ligger precis intill
förskolan.

5.2 Kristianstads kommun
Kristianstad kommun är till ytan Skånes största och ligger i nordöstra Skåne. Här bor närmare
80 000 personer varav cirka 30 000 i centralorten. Kristianstad är indelad i fyra skolområden
med tillsammans cirka 70 förskolor. Rektorn som vi intervjuade till denna uppsats sitter som
rektor över ett område med bara förskolor i centralorten Kristianstad. Rektorn har sitt kontor i
en av förskolebyggnaderna. Det var i den förskolan som vi genomförde vår fokusgrupp i
Kristianstad.
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6. Resultat och analys
Vi har valt att spegla vårt resultat genom att visa citat från intervjuerna som vi anser
reflekterar resultaten. Resultatet av intervjuerna med rektorerna och förskollärarna analyseras
inledningsvis var för sig varefter resultaten diskuteras i sin helhet. Vi har även valt att i detta
kapitel koppla våra resultat direkt till litteraturen och teorierna för att få ett sammanhang.

6.1 Rektorerna
I det följande kapitlet benämns rektorn från Hässleholms kommun som ”R1” och rektorn från
Kristianstads kommun som ”R2” när vi redovisar citaten från intervjuerna. Under intervjun
med rektorn i Hässleholms kommun märks det tydligt att den rektorn även ansvarar för en
skola med årskurs 0-6. De flesta svaren som denna rektorn gav var utifrån skolan, då det är
där som rektorn varit med om flest situationer när socialtjänsten blivit inblandade och dessa
svar har vi valt att inte ha med då de inte speglar vårt syfte och frågeställningar. Ingen av
rektorerna har varit med om fler än tre anmälningar på förskolan. Rektorn i Kristianstads
kommun har arbetat som rektor i 37 år och rektorn i Hässleholm har arbetat i 4 år.

6.1.1 Om begreppet ”barn som far illa”
I intervjuerna med rektorerna berättade de hur de såg på barn som far illa allmänt sett, inte
enbart när det gäller förskolebarn. De framhöll att de kan iaktta barn som far illa men som inte
omfattas av anmälningsskyldighet till socialtjästen enligt 14 kap 1 § SoL. Exempel på sådana
situationer kan gälla barn vars kompisrelationer inte fungerar eller om barnet inte når upp till
skolans mål. Barn kan också, framhöll rektorerna, fara illa när kommunikationen inte fungerar
med vuxna på skolan. Detta försöker skolan reda ut genom handledning och samtal med både
personalen och eleven. Barn med s.k. bokstavsdiagnoser kan också hänföras till gruppen barn
som far illa, och detsamma gäller barn till missbrukande föräldrar.

Rektorerna ansåg

sammanfattningsvis att begreppet ”barn som far illa” egentligen är betydligt vidare än det som
många i första hand kommer att tänka på och att de barn som omfattas av
anmälningsskyldigheten är en mindre andel av alla de som faktiskt ”far illa”. Rektorernas syn
på barn som far illa kan präglas av den organisation de befinner sig i, men även av den
bakgrund de har med sig, rektorn i Hässleholms kommun som tidigare arbetat som lärare hade
exempelvis en vidare definition av barn som far illa än rektorn i Kristianstad kommun.
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6.1.2 Samarbetet med socialtjänsten
Rektorerna ansåg att socialtjänsten var mycket dåliga på att informera men insåg också att
detta berodde på socialtjänstens sekretessbestämmelser som innebär att de inte får ge ut
information så till vida de inte fått medgivande från den utredningen gäller, i detta fallet från
barnets vårdnadshavare (SFS 2009:400; Thunved 2010). Vid de anmälningar som de båda
rektorerna själva tagit initiativ till inom förskolan var deras allmänna uppfattning att de inte
hade fått veta någonting om vad som hänt i ärendet efter att de hade gjort sin anmälan till
socialtjänsten. Rektorn i Kristianstad hade lämnat in en anmälan cirka tre veckor innan vår
intervju och hade än så länge inte hört någonting från socialtjänsten. Rektorn visste inte ens
om socialtjänsten hade mottagit anmälan. Rektorn i Hässleholm var kritisk till socialtjänstens
sätt att hålla förskolan utanför med hänvisning till sekretessbestämmelserna:

Jag förstår inte varför jag som rektor inte skulle kunna få del av eller
omfattas av socialsekreterarnas sekretess, konstigare än så hade det inte
behövt vara. (R1)

Båda rektorerna ansåg att samarbetet skulle kunna förbättras avsevärt om socialsekreterarna
fick dela med sig av informationen i ärendet, inte i alla dess delar men i varje fall att
socialtjänsten borde kunna få meddela förskolan eller rektorn om att en utredning pågick så
att förskolan känner till om de ska anmäla, anmäla igen eller om ärendet är avslutat. Rektorn i
Hässleholms kommun ansåg att det inte fanns någon anledning att göra en anmälan om
föräldrarna själva sökte hjälp på frivillig basis. Denne rektor ville kunna kontakta
socialtjänsten och få vetskap om föräldrarna själva hade tagit kontakt eller om rektorn skulle
lämna in en anmälan. Båda rektorerna ansåg att de inte fick någon som helst återkoppling från
socialtjänsten. På frågan om hur kontakten med socialtjänsten fungerar efter en anmälan gav
de uttryck för följande spontana reaktioner:

Uselt, man får ju inte veta någonting egentligen. (R1)
Ofta har man ingen aning om vad som händer. (R2)
Det är en väldigt ensidig kommunikation med socialtjänsten. (R1)
Vi får ju ingen feedback på dom [anmälningarna] ju. (R1)

Rektorerna framhöll att informationsbenägenheten från socialtjänstens sida varierade från
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kommun till kommun och beroende på socialsekreteraren. Från några kunde man få viss
information medan det var helt omöjligt i andra kommuner. I Kristianstads kommun har
socialtjänsten gett ut en checklista på hur socialtjänsten ska agera vid en extern anmälan:

Den som anmäler ska få en bekräftelse på att anmälan inkommit samt vem som är
ansvarig handläggare/arbetsledare. Det finns också möjlighet att kontakta
socialtjänsten för att höra hur ärendet hanteras. Hänsyn måste alltid tas till
sekretesslagstiftningens från socialtjänstens sida, dvs. vårdnadshavare måste
godkänna att information lämnas ut (Riktlinjer Kristianstads kommun, bilaga 4).

Trots dessa riktlinjer väntade rektorn i Kristianstads kommun fortfarande efter tre veckor, som
framhölls ovan, på att få en bekräftelse att anmälan över huvud taget hade inkommit till
socialtjänsten:

Ja denna anmälan som vi gjorde för några veckor sedan har vi inte hört någonting om
än så länge från socialtjänsten. Jag väntar på att vi i alla fall ska få svar på att den har
kommit in och att det kanske har hänt någonting. (R2)

Rektorn i Hässleholms kommun har liknande uppfattning:
Oftast skulle man önska att man samordnar insatser med insatser i skolan… Sen är
det ju väldigt olika också, olika socialsekreterare är olika duktiga tror jag på att fråga
om det är okej att informera skolan, det gör ju faktiskt en del. (R1)

6.1.3 Stöd från andra kring en anmälan
Rektorerna får olika stöd av chefer, kollegor och personalgrupper vid en anmälan om barn
som far illa.
Jag har aldrig blivit nekad stöd men jag har heller inte sökt det…. Jag tycker att om
jag gör en anmälan som jag tror på, så är det inte så svårt att rättfärdiga den för sig
själv eller vad man ska säja. (R1)

Innan en anmälan skickas in är den ofta diskuterad i olika personalgrupper inom förskolan.
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Hässleholms kommun har en elevhälsa där man med jämna mellanrum diskuterar igenom
problem som uppstår. När anmälan väl görs är det många som står bakom den. I Kristianstads
kommun tar man upp aktuella fall i ledningsgrupper där flera rektorer och skolchefen ingår,
vilket innebär att när anmälan väl görs står de samlade bakom den. Det finns olika nätverk i
olika kommuner, men rektorerna har alltid någon att bolla problemen med innan en anmälan
görs. Organisationen och de förväntningar rektorerna upplever att de har på sig därifrån kan
påverka rektorernas benägenhet att stödja förskollärarna i deras vilja att anmäla att ett barn far
illa (jfr Trost & Levin 1999). Rektorerna arbetar ensamma men samtidigt är de en del av en
grupp i form av personalen på förskolan, elevvårdsteam och socialsekreterare på skolan och
dessa kan vara ett stöd för varandra när ett barn far illa men samtidigt kan de i osäkra ärenden
tillsammans som grupp komma fram till beslut som är felaktiga, men även korrekta, om
gruppen förlitar sig mycket på en person, exempelvis socialsekreteraren i skolan (Aronson,
Wilson & Akert 2010).

6.1.4 Kommunens riktlinjer och rutiner samt rektorernas kunskap om dessa

Det är ju inte så att vi är jätteinsatta i grejer utan det är ju när det händer
saker, då får vi fördjupa oss i det liksom. Vet ju var den finns… men så i
detalj kan jag inte. (R2)
Alla har ju en skyldighet att anmäla, anmälningsplikt vid misstanke. (R1)

Kunskapen om den aktuella lagstiftningen ser olika ut mellan rektorerna. En av dessa verkar
ha god kunskap, medan den andra respondenten förklarade att denne sätter sig in i frågan först
”när det behövs”. Båda rektorerna talar om att alla som arbetar med barn har en skyldighet att
anmäla och att detta gäller vid misstanke om att ett barn far illa. Riktlinjer om
tillvägagångssätt vid en anmälan finns i de båda undersökta kommunerna, men verkade vara
mer levande i Kristianstads kommun. Med ”mindre levande” avser vi här att rektorn i
Hässleholms kommun överhuvud taget saknade nämnvärd kunskap om kommunens riktlinjer
och rutiner, med ”levande” avses att rektorn i Kristianstad exakt kände till innehållet och
visste exakt var de fanns. Men i Hässleholms kommun där riktlinjerna var ”mindre levande”
fanns istället socialsekreterare i skolan som rektorn bollade situationer med så fort de
inträffade. Socialsekreteraren i skolan hjälpte sedan rektorn framåt och de kom överens om
hur de skulle gå vidare med ärendet. Detta gör att socialtjänsten kommer in i ärenden tidigare
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än de skulle ha gjort annars.

6.1.5 Rutiner vid förskolorna
Det finns olika rutiner för vad man gör när ett barn verkar fara illa vid olika förskolor. Vid
förskolan i Kristianstad kommun finns en speciell bok där personalen skriver ner vad de har
”sett och hört”.

Jag tycker det är väldigt viktigt att man dokumenterar men det behöver inte vara vid
så många tillfällen, det beror ju på vad det är för tecken och upplevelser. (R2)

Vid den andra förskolan, i Hässleholm, informeras rektorn om den oro som kan finnas för ett
visst barn och sedan håller alla i personalgruppen uppsikt. I Kristianstad finns ett centralt
stödteam där det ingår specialpedagoger och psykologer. Detta team kontaktas vid olika
situationer och förskolan försöker med hjälp av denna resurs lösa de problem som man har
blivit varse om.

Ja, klart att det finns barn som inte mår bra men det kanske man kan klara
av utan att göra en anmälan till socialtjänsten. Vi har ju specialpedagoger
och psykologer som vi kan ta hjälp och stöd av. Det är ju ofta när det är hela
familjesituationen som är knepig som vi kanske anmäler för att få hjälpen
som behövs utanför. (R2)

Hässleholms kommun har ett elevhälsoteam där skolsköterska, socialsekreterare i skolan,
rektor och specialpedagoger ingår. Teamet har konferenser en gång per termin där man går
igenom alla barngrupperna och de olika problem som man har identifierat. Här finns också
personalen med när deras respektive barngrupp diskuteras. Är man osäker på om anmälan är
motiverad eller relevant kan rektorerna kontakta socialtjänsten och diskutera om de ska göra
en anmälan. Detta arbetssätt använder alla rektorerna i Hässleholms kommun. Om anmälan
framstår som självklar och odiskutabel skickas den direkt till socialtjänsten. Föräldrarna
brukar informeras innan anmälan överlämnas, men denna rutin gäller inte vid sexuella
övergrepp eller misshandel.
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6.1.6 Anmälan och föräldrars reaktioner

De flesta anmälningarna kommer inte som en blixt från klar himmel. (R1)

Innan en anmälan skickas till socialtjänsten har rektorerna ofta ett samtal med föräldrarna där
de berättar att en anmälan kommer att göras och skälen för detta. Föräldrarna får läsa igenom
anmälan innan den skickas iväg. Om det handlar om misstanke om misshandel av barn kallas
dock föräldrarna inte till något möte för att undvika att de ska kunna ”preparera barnet”, som
en rektor uttryckte sig. Samtalet brukar ofta föregås av tidigare samtal med föräldrarna, där
personal och rektor tar upp problem utifrån barnets situation. Dessa tidiga samtal gör att
föräldrarna ofta reagerar ”bra” när en anmälan väl görs. De känner att personalen har varit
tydliga och ärliga, och en del föräldrar inser att en anmälan måste göras. Rektorn i
Hässleholms kommun berättade att föräldrar blivit tacksamma för förskolans agerande,
eftersom de själva tidigare hade känt att något inte stod rätt till men att föräldrarna själva inte
tagit steget att söka hjälp. När de blir anmälda får de den hjälpen som de själva tidigare ansåg
att de behövde. Där det finns socialsekreterare med placering i skolan kan denne ha samtal
med barnet ifall man misstänker att barnet far illa, dessa samtal kan sedan vara en grund för
anmälan. Detta görs dock främst när barnen är äldre men kan även ske med förskolebarn.

Tanken är att anmälan ska leda till något positivt. (R2)

Det är som vi nämnt ovan rektorerna som står för anmälan i båda kommunerna och när vi
frågade om anledningen till detta fick vi följande svar:

För att läraren ska ha den dagliga kontakten, de [föräldrarna och läraren]
måste ha en fungerande kontakt, mej behöver dom inte träffa… om dom tar
illa vid sig av en anmälan så är det mycket bättre att det är mej dom är arga
på än på den undervisande läraren för dom behöver ha en fungerande
relation, är det dessutom ett barn som inte mår så bra så behöver dom
dessutom ha täta kontakter. (R1)

Det är inte alltid en anmälan leder till en utredning och om ärendet utreds kanske det inte
alltid leder till ”någonting”.
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Men asså jag känner ju att även om det inte händer något och utredningen
läggs ner så är det vår skyldighet att anmäla gång på gång på gång om vi har
misstankar. (R2)

Inför en anmälan finns många funderingar enligt rektorn i Hässleholm:
Vad är skillnaden om man gör en anmälan och om man inte gör den… vad
vinner man med att göra den? Kan man nå samma medel med frivilliga
insatser? (R1)

Denna typ av ambivalens leder kanske till att anmälan inte görs trots att det finns en
misstanke eller att den kvarstår. En fråga som båda rektorerna också berörde var hur tydliga
tecken som krävdes för att motivera en anmälan:

Det behöver inte finnas så himla tydliga tecken det är klart att man gör det
med eftertanke, inte lättvindigt. Men sen samtidigt, finns det en misstanke så
finns det en misstanke. (R1)

Jag tycker det är väldigt viktigt att man dokumenterar men det behöver inte
vara vid så många tillfällen, det beror ju på vad det är för tecken och
upplevelser. Hur barnen beter sig, om de säger något speciellt som kan göra
att man känner att det har hänt något eller om barnet inte mår bra. Så det
behöver egentligen inte vara mer än ett enda tecken för att det kan vara så
speciellt att det här står inte rätt till. (R2)
På frågan om det fanns omständigheter som gjorde att det var ”lättare” att anmäla ansåg dock
de båda skolledarna att allt var lika svårt, men att tydliga tecken på exempelvis fysisk
misshandel var lättare att hantera än misstänkta fall av psykisk misshandel.

Asså, det är bättre att man anmäler än att man inte gör det. Sen kan det
naturligtvis vara jättesvårt ibland det beror på vad det är, är det övergrepp
till exempel så kan det vara väldigt, väldigt känsligt. (R2)
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En skillnad kan noteras när det gäller rektorernas benägenhet att göra en anmälan till
socialtjänsten i ett läge när föräldrarna självmant hade kontaktat socialtjänsten. Rektorn i
Hässleholms kommun förklarade att det inte gjordes någon anmälan i situationer då
föräldrarna själva tar kontakt med socialtjänsten och ber om hjälp. Rektorn i Kristianstads
kommun däremot gjorde en anmälan oberoende av hur föräldrarna agerade.

6.2 Förskolepersonal
Detta avsnitt visar resultaten från fokusgruppsintervjuerna med förskollärarna och lyfter
genom citat fram deras tankar kring hur de ser att ett barn far illa, stödet från kollegorna och
huruvida erfarenhet och kunskap är viktiga.
6.2.1 Något konkret

Man måste ha rätt mycket bakgrund känns det som, man kan inte bara
slänga iväg en anmälan om något man hört eller sett kanske. Man måste ha
lite kött på benen kan vi väl säga. (Hässleholms, förskollärare)

Det är alltid svårt att göra en anmälan, man tänker ju igenom det mer än en
gång. Det är ju ingenting man gör bara så där utan att fundera igenom det
rejält. (Kristianstad, förskollärare)

Förskollärarnas diskussion i fokusgruppen kring när ett barn far så pass illa att det behöver
anmälas handlar till stor del om vilka tecken som ska finnas och genomgående påpekar
förskollärarna att det ska finnas tydliga tecken. Forskningen visar att förskollärare vill ha
tydliga bevis innan de anmäler och att de har lättare för att upptäcka barn som mår dåligt på
grund av fysisk misshandel eller vanvård snarare än de som skadas psykiskt (Haj-Yahia &
Attar-Schwartz 2008) och detta resultat bekräftas även i vår undersökning.

Jag kan tycka att det är väldigt svårt att sätta fingret på det, är väl mer om
barnet blir tyst och inbundet att man börjar misstänka kan jag tänka, jag har
aldrig varit med om det. Det eller utåtagerande. (Hässleholm, förskollärare)
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Man får ju se vad dom säger och i vilket sammanhang, en del grejer kan ju
barn inte hitta på och sen vissa grejer är det naturligt att dom är nyfikna på.
(Kristianstad, förskollärare )

En sak som vi noterade i fokusgruppsintervjuerna är att förskollärare är motsägelsefulla. Å
ena sidan hävdar de att de ska anmäla vid misstanke och oro och att det är bättre att anmäla
direkt, och å andra sidan anser att de att det inte går att anmäla ”hur som helst” då de anser att
de först måste ha en hel del bakgrundsinformation. Barbro Hindberg (muntlig kommunikation
2010-05-26) arbetar numera som förskollärare i Stockholm och berättade att även på
förskolan där hon arbetar görs få anmälningar. Haj-Yahia och Attar-Schwartz (2008) visar att
förskollärare av olika anledningar dröjer med att anmäla, och detta i sin tur kan leda till att
barnet far mer illa längre fram i livet (Reynolds & Robertson 2003). Förskollärarna reflekterar
dock inte alls i fokusgruppsintervjuerna över hur deras handlande kan komma att påverka
barnen längre fram i livet.

6.2.2 Förhandlingar

Det är nog helt var man är som person, hur mycket man accepterar, om man
är väldigt pedant och rädd för bakterier eller om man är på andra hållet. Och
det finns ingen tydlig gräns. Och att det är ett litet hål på kläderna här på
dagis, vad gör det, de slår hål på sina kläder här med, och vad gör det, är
ingen som dör av ett litet hål. Huvudsaken är väl att man har en bra relation
till sina föräldrar än att allting är tipp topp och perfekt. (Hässleholm,
förskollärare)

Det är friskt att barnen har blåmärke för min del. Misshandel kan ju vara
bulor i pannan med om man vill se det så. (Hässleholms, förskollärare)

Förskollärarna berättade att det kan vara skillnad mellan hur benägna olika förskollärare är att
anmäla och att detta kan bero på flera olika saker. En förskollärare ansåg att barn ibland får
blåmärken, det är enligt denna förskollärare naturligt eftersom barn leker. Men samma
förskollärare var medveten om att andra kanske tycker annorlunda och istället såg detta som
ett tecken på ett barn som eventuellt far illa. Förskollärares sätt att resonera kring barn som far
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illa är beroende på vad personen har för bakgrund samt beroende på hur personen uppfattar
omgivningen. Enligt symbolisk interaktionism påverkas människor av nuet och de intryck de
får av omgivningen och detta kan ändra deras perspektiv (Trost & Levin 1999). Om en
arbetsgrupp har ett synsätt och tankesätt kring barn som far illa, så anpassar sig nya
medlemmar till den normen, vilket kan påverka förmågan att anmäla både i positiv och i
negativ riktning (Aronson, Wilson & Akert 2010; Trost & Levin 1999).

Förskollärarna reflekterade i fokusgruppsintervjuerna över att flera av dem hade arbetat över
15 år och bara någon enstaka av deltagarna i fokusgruppen hade hittills gjort en anmälan, har
de missat någonting. De diskuterade huruvida de inte varit lyhörda på signaler från barn som
far illa. Men deras egen slutsats var likväl att de inte missat någonting, utan när de kommit i
kontakt med barn som far illa har de kunnat lösa det inom förskolan.

6.2.3 Kunskapsbrist

Det är ju ingen rolig arbetsuppgift man har men det ingår ju i vår yrkesroll
så att säga. Det är ju det man kan känna när man arbetat så många år och
man inte varit med om det, man kan känna att man har missat någonting
tycker jag. (Kristianstad, förskollärare)

Förskollärarna diskuterar som i citatet ovan ofta ämnet anmälningsskyldighet i tredje person
och detta kan innebära att förskolläraren försöker distansera sig från ämnet. Det kan även bero
på att förskollärarna inte har den erfarenhet som de anser att de behöver för att kunna
diskutera ämnet eller att de är ovilliga att diskutera ämnet av andra orsaker (Wibeck 2000).

Det var för lite från högskolan när det gäller det. Verkligheten och teorin,
det är ju annorlunda. (Hässleholm, förskollärare)

För två år sedan ungefär så kom en socialsekreterare till skolan för att
informera… Hur en anmälan går till och så var det både lärare och vi här på
förskolan som var med den kvällen och fick information om hur det fungera.
Det var jättebra. (Hässleholm, förskollärare)
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I fortbildningssyfte pratar man om allmänna frågor, inte specifika barn. Vi
har ju krisgrupp också där vi sitter med en från varje avdelning och där vi
har haft utbildning i dom här frågorna. (Kristianstad förskollärare)

Vid förskolorna och i kommunerna finns det riktlinjer för hur skolorna och personalen ska
agera vid misstanke eller oro, men det är inga levande riktlinjer då förskollärarna till stor del
är omedvetna om innehållet och de är inte diskuteras ute i verksamheterna. En av våra
respondenter hade examinerats för fem år sedan och ansåg att utbildningen kring
anmälningsskyldigheten var nästintill obefintlig under lärarutbildningen. Flera studier visar att
förskollärarnas bristande förmåga att anmäla när de misstänker att ett barn far illa helt enkelt
beror på okunskap kring hur barn beter sig när de inte mår bra (Haj-Yahia & Attar-Schwartz
2008). Barn kan även bete sig olika beroende på huruvida de är hemma eller på förskolan, och
detta påverkar även förskollärarnas förmåga att se om ett barn far illa (Culp, Howell, Culp
McDonald & Blankemeyer 2001). Små barn kan vara speciellt svåra att tolka då de sällan
säger rätt ut om något är fel (muntlig kommunikation, Barbro Hindberg 2010-05-27).

6.2.4 Bra relationer

Där har vi informerat om att anmälan är gjord eller ska göras och
föräldrarna har fått se anmälan innan vi skickat iväg den. (Kristianstad,
förskollärare)

Ja, alltså den mamman hade ingen lätt sits så hon tog det väl bra och gjorde
så gott hon kunde efter det och hon förstod ju det. (Kristianstad,
förskollärare)
Det kan ju vara någonting som gör att man är tveksam… Hur det än är så
ska ju barnet och familjen bli kvar på förskolan och man får ju träffa dom
varje dag som man har gjort innan och det är ju en obehaglig situation och
kan ju göra att man drar sig ytterligare lite. (Hässleholm, förskollärare)

Barnperspektivet är paradoxalt nog oväntat frånvarande i förskollärarnas sätt att diskutera
anmälningsskyldigheten och i vilka situationer när de anser att de ska göra en anmälan. En del
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reflekterar kring det faktum att de ska möta föräldrarna även efter en eventuell anmälan,
samtidigt som de betonar att detta faktum inte ska påverka deras benägenhet att göra en
anmälan. Å andra sidan förklarar de att detta är ett argument som gör att de trots allt tänker sig
för en extra gång innan de anmäler. Bengtsson (2000) menar att förskollärarna har för mycket
vuxenperspektiv och bortser från att det är barnen som ska vara i centrum.

En rektor eller så som man har förtroende för och kan bolla dom här
frågorna med även om det inte behöver gå så långt som till en anmälan…
och om det skulle gå så långt som till en anmälan, att man på ett tidigt
stadium kan diskutera det innan, man känner stödet (Kristianstad,
förskollärare).

Relationen till kollegor och rektor är viktiga när en förskollärare känner oro eller misstänker
att ett barn far illa och diskussionen med dessa kan hjälpa förskolläraren i sitt beslut. Enligt
symbolisk interaktionism har alla förskollärarna samt rektorn med sig kunskap från tidigare
som hjälper dem att tolka det kollegorna säger och gör i ärendet och utifrån detta fattar
förskolläraren ett beslut (Trost & Levin 1999). Dock påverkas de även av sin vilja att tillhöra
personalgruppen och inte sticka ut vilket kan påverka förskollärarna i deras diskussioner om
de ska anmäla att ett barn far illa. Detta kan göra att de jämkar varandras åsikter och skapar en
gemensam uppfattning med risk att de fattar ett felaktigt beslut (Aronson, Wilson & Akert
2010). Förskollärarna uppger även att det är viktigt med en rektor som lyssnar på dem. Utifrån
en israelisk kontext visar Haj-Yahia och Attar-Schwartz (2008) att detta kan vara helt
avgörande om det görs en anmälan eller ej. Rektorn är ofta den som skriver under anmälan
och också den som avgör om anmälan över huvudtaget ska lämnas in.

6.2.5 Lösa det inom förskolan

Vi har varit med om ett fall där det inte gjordes en anmälan men vi hade
först samtal med familjen, berättade vad vi tyckte, att det skulle göras en
anmälan om det inte blev en förändring.(Hässleholm, förskollärare)

Förskollärarna i Kristianstad vill gärna lösa problemen inom organisationen, utan anmälan,
trots att kommunens riktlinjer säger att man ska anmäla oberoende av om föräldrarna berättar
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att de avser söka hjälp hos socialförvaltningen på frivillig basis. Enligt Hindberg (muntlig
kommunikation 2010-05-27) är problemet att det i Sverige finns en skarp gräns mellan å ena
sidan förskolan som möter barnen och å andra sidan den myndighet som ska se till att barnen
får det skydd och stöd som de enligt lag har rätt till. Hindberg anser att socialtjänsten i
Sverige borde koncentrera sina resurser och ansträngningar på de barn som behöver skydd och
låta övriga verksamheter – såsom skola, fritidsföreningar – svara för stödet till barnet. Landets
länsstyrelser påvisade i sin rapport Socialtjänsten och barnen (2008) att barnens möjlighet att
få det skydd och stöd som de behöver är helt beroende av i vilken kommun som de är bosatta.
I Storbritannien arbetar skola och socialtjänsten tillsammans med föreningar och barnets
övriga kontaktnät för att barnet ska få rätt stöd och den som är ansvarig behöver inte
nödvändigtvis arbeta på socialtjänsten (muntlig kommunikation, Barbro Hindberg 2010-0527).

6.3 Sammanfattande analys och diskussion
I detta avsnitt gör vi en samlad analys utifrån samtliga intervjuer med såväl rektorerna och
förskollärarna samt socialsekreteraren i skolan.
6.3.1 Riktlinjer
Rektorn i Hässleholms kommun berättade att det finns riktlinjer från socialtjänsten om hur
förskolan ska arbeta när personalen misstänker att ett barn far illa, men de förskollärare som
deltog i fokusgruppsintervjun tycks inte vara medvetna om dessa riktlinjer. När vi sedan
intervjuade socialsekreteraren med placering inom förskole- samt skolverksamheten i
Hässleholm förklarade denne att det fanns skriftliga riktlinjer, men att de sällan används på
grund av att kommunikationen mellan skolan och socialtjänsten – enligt socialsekreteraren var så pass ”öppen”. Varken rektorn i Hässleholms kommun eller Socialsekreteraren i skola
kunde ge oss riktlinjerna på papper då de inte hittade dem. När en förskola misstänker att ett
barn far illa ringer rektorn till socialsekreteraren på skolan och gör i och med detta en muntlig
anmälan. Socialsekreteraren i skolan kan genast göra en förhandsbedömning genom att ha
samtal med den aktuella familjen och ifall behov av en utredning finns lämnar han över
ärendet till en kollega på socialtjänsten som får utreda ärendet. Om anmälan behöver göras ser
socialsekreteraren på skolan till att detta görs av rektorn, som alltid är den som skriver under
och formellt står för anmälan.
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Vid ”mindre problem” genomför socialsekreteraren i skolan egna samtal och reder ut
problemen tillsammans med familjen eller barnet. Socialsekreteraren i skolan gav ett exempel
på en pojke som blivit rädd för spöken efter att hans pappa hade avlidit. Detta ärende kunde
lösas med några samtal med socialsekreteraren i skolan och behövde därför inte skickas
vidare till exempel vis barnpsykiatrin.

6.3.2 Att våga se
På förskolan i Kristianstad kommun kom det upp en diskussion kring huruvida förskollärarna
kände att de kanske hade ”missat” ett barn som far illa, eftersom de arbetat under en lång tid
inom förskolan och aldrig varit med om att göra någon anmälan. Rektorn på samma förskola
ansåg dock att de inte missade någonting, utan att de istället löste problemen inom förskolan.
Den fråga som kan ställas är huruvida det faktum att förskollärare inte gör någon anmälan i
själva verket kan vara ett organisatoriskt problem, vilket exempelvis Olsson (2009) hävdar.
Även Hay-Yahia och Attar-Schwartz (2008) anser att anmälningarna kan minska beroende på
förskollärarnas kontakt med rektorn på förskolan. Rektorn, som ofta inte ser barnet på nära
håll, kan skjuta misstankarna ifrån sig och anmäler därför inte. På grund av denna ordning och
eftersom det brukar gå till så att rektorn gör anmälan gör inte heller personalen någon
anmälan. Det förskollärarna och rektorerna i vår undersökning har påpekat är just detta, en
anmälan går alltid via rektorn. Då de är överens kring hur de ska göra är det inget problem
men vad händer när de förskollärare och rektorn inte är överens. Detta är inget som rektorerna
eller förskollärarna reflekterade kring i intervjuerna. I riktlinjerna som förskolorna har fått
från kommunen står det inte att det måste vara rektorerna som gör en formell anmälan men
personalen i vår undersökning ser det som ett skydd mot föräldrarna, eftersom de slipper ta
konflikten. Socialsekreteraren med placering inom skolan såg som sin uppgift att göra
personalen på förskolan ”modiga”.

Men det gäller att motivera dom och göra dom modiga och att ta hand om och
ställa upp och hjälpa dom i detta som är deras arbete och då vågar man anmäla
och man vågar se för sett har de ju alltid gjort, nåt annat ska de inte säja för de
har alltid sett att barn har det svårt. (Socialsekreteraren i skola)

Socialsekreteraren ansåg att förskollärarna alltid ser om ett barn far illa, men att de inte har
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vågat se det som ett problem och därför inte heller har vågat ta upp detta med föräldrarna.
Socialsekreteraren i skolan vill göra förskollärarna ”modiga” så att de vågar ta upp problem
med föräldrarna och ge dem möjligheten att prata med socialsekreteraren i skolan om det.
Socialsekreteraren visade vid intervjun upp BBiC-triangeln1 och berättade att när han hade
visat samma tringel för personalen på förskolorna hade de blivit förvånade, eftersom de inte
trodde att socialtjänsten arbetar så systematiskt. Genom BBiC-triangeln klargjordes för
personalen på förskolorna vilken del som de var ansvariga för, exempelvis utbildning och
socialt uppträdande. Personalen hade inte tidigare varit i kontakt med BBiC. Triangeln visar
på att om ett barn redan i förskoleåldern ”flippar ut” är det ett tecken på att allt inte står rätt
till. Personalen kan då snabbt prata med socialsekreteraren i skolan och be denne kontakta
barnets familj, efter att de själva först har samtalat med familjen. Då kan eventuella problem,
om de finns, förhoppningsvis lösas redan när barnet är i förskoleålder och därigenom undvika
att barnet utsätts för en långvarig stämplingsprocess (Reynolds & Robertson 2003).

För ju tidigare vi upptäcker barn som far illa eller som uppvisar den här
asocialiteten eller dysfunktionaliteten desto billigare blir det för samhället
och då menar jag också för individen. Det blir inte de här stora långtgående
stämplarna. (Socialsekreteraren i skolan)

6.3.3 Att samla bevis
Enligt förskollärarna behöver de mycket bakgrund innan de gör en anmälan, vilket kan bero
på att de inte vill fördärva sina relationer till föräldrarna. Även om det skulle finnas en
grundad misstanke föredrar de att avvakta och fortsätter att samla på sig mer bevis innan de
eventuellt gör en formell anmälan, de tänker sig för mer än en gång. Detta förhållningssätt
berördes i intervjun med socialsekreteraren i skolan som berättade att denne uppmuntrade
personalen att berätta och agera direkt, genom att kontakta rektorn eller socialsekreteraren i
skolan, om de såg något som tydde på att barn far illa. Även rektorerna hävdade att
förskollärarna kunde kontakta dem direkt om de funderade över någonting men nämnde inte
1

BBiC = Barnets Bästa i Centrum, är ett arbetssätt som nästan alla svenska kommuner använder sig
av. Syftet med arbetssättet är att stärka barnperspektivet och barn, ungas och deras familjers
delaktighet i ärenden som gäller dem. BBiC förtydligar för socialtjänsten vad ett barn behöver och det
förtydligar för barn och familjer vad socialtjänsten gör (socialstyrelsen.se).
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att förskollärarna själva kunde ta kontakt med socialtjänsten med sina frågor.

De [förskollärarna] väntar inte så där länge som de gjorde innan och jag
säjer till dom att inte gå och samla bevis åratal. Det är det ingen vits med,
utan ser ni något som är tokigt så ta upp det med en gång med mej istället
eller med specialpedagogen i stan och så sitter vi och pratar om det, så gör
vi det vi ska. (Socialsekreteraren i skolan)

Både rektorer och förskollärare säger emot sig själva när de diskuterar hur viktigt det är att
anmäla. De framhåller å ena sidan att förskollärarna ska anmäla direkt om de misstänker eller
känner oro, men samtidigt hävdar de att det inte går att anmäla hur som helst – ”man måste ha
lite kött på benen”. Förskollärare och rektorer vill arbeta med och lösa barnens problem inom
den egna organisationen, exempelvis genom att på förskolan använda sig av specialpedagogen
som får arbeta med barnet. När de egna insatserna inte längre räcker till väljer de i
Hässleholms kommun att prata med föräldrarna och be dem söka frivilligt stöd hos
socialtjänsten hellre än att rektorerna ska behöva göra en anmälan till socialtjänsten.
Därigenom övertar rektorn den roll som socialtjänsten har enligt lagstiftningen. Det är
socialtjänsten som skall utreda om det ligger något bakom misstanken att barn far illa, inte
rektorn (prop. 1996/1997:124). Förskolan i Kristianstads kommun samtalar även de med
föräldrarna, men detta enbart för att de ska vara medvetna om att en anmälan kommer att
göras.
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7. Slutdiskussion
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och möjlighet att utvecklas och Sverige har därför
bestämmelser i socialtjänstlagen och LVU som ger samhället rätt att gripa in för att skydda
och stötta de barn som misstänks fara illa. I socialtjänstlagen finns även en bestämmelse om
anmälningsskyldigheten (14 kap. 1§ SoL) som innebär att alla som i sin yrkesutövning möter
barn och ungdomar ska anmäla till socialtjänsten ifall de misstänker att ett barn far illa.
Barnets bästa ska enligt artikel 3 i barnkonventionen alltid komma i främsta rummet vid
åtgärder som rör barn. I fokusgruppsintervjuerna har vi tveklöst uppfattat att förskollärarna
har barnets bästa för ögonen, samtidigt som de drar sig för att anmäla eftersom de då anser sig
riskera att hamna i konflikt med barnets föräldrar. Det kan i en sådan situation underlätta om
det finns socialsekreterare med placering i skolan respektive elevvårdsteam som gör att det
inte enbart är upp till förskolläraren att fatta ett beslut om de ska anmäla att ett barn som far
illa eller ej.

En fråga som vår undersökning aktualiserar är rektorernas maktutövning i samband med
anmälningsärenden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Tvärtemot vad som föreskrivs i
socialtjänstlagen och dess förarbeten (prop. 1996/1997:124) har både Hässleholm och
Kristianstad rutiner – dock inte nedskrivna – som innebär att det endast är rektorn som får
göra en formell anmälan till socialtjänsten och är den som också avgör om en anmälan
överhuvud taget ska göras. Det går att tolka resultaten som att förskollärarna er intrycket av
att överlag ha abdikerat från sin lagstadgade skyldighet. Kommunernas organisation är
därmed ett problem som ytterst innebär att utsatta barns skydd riskeras. Organisationen är till
stor del skyldig till förskollärarnas okunskap enligt Olsson (2009), som anser att det finns
brister hos arbetsledningen och i de rutiner som tillämpas men även brister i det stöd som
förskollärarna får vid en anmälan (Olsson 2009). En annan sida av denna centralisering av
anmälningsskyldigheten är vad som händer om rektorn och förskolläraren har olika
uppfattning huruvida anmälan ska göras. Förskolläraren kan välja att ”trotsa” rektorn och
ändå göra en anmälan, men konsekvenserna av detta kan bli kännbara för den enskilda
arbetstagaren samt påverka personalgruppen och hur de hanterar liknande situationer i
framtiden. Förskollärarna i Hässleholms kommun som deltog i fokusgruppsintervjun föreföll
sakna en djupare kunskap om sin anmälningsskyldighet, men kände till att de skulle prata med
rektorn om de misstänkte att ett barn far illa. Detta var den stora skillnaden mellan
förskollärarna och rektorerna vi pratade med, i Kristianstad hade de mer kunskap och rutiner
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än förskolan i Hässleholm men trots detta var erfarenheten av att göra en anmälan låg på båda
förskolorna. Detta skulle kunna innebära att kunskapen, eller bristen på kunskap, de
yrkesverksamma i organisationen har inte är viktigast när det kommer till beslutet ifall de ska
anmäla eller ej utan bristen på anmälningar kan bero på andra orsaker.

Enligt lagens förarbeten kan anmälningsskyldigheten fullgöras av exempelvis den enskilde
förskolläraren, dvs. av den tjänsteman som har en misstanke om att ett barn far illa (prop.
1996/1997:124). Barbro Hindberg anser att systemet med anmälningsplikt inte fungerar i
Sverige (muntlig kommunikation 2010-05-27). När vi ser hur förskollärarna och rektorerna
vill försöka lösa problemen i skolan och drar sig för att anmäla är det svårt att inte dela denna
uppfattning. Förskolan kan med sina elevvårdsteam och socialsekreterare i skolan
förmodligen hjälpa en del barn men samtidigt som de gör det bryter de mot sin
anmälningsskyldighet, eftersom de ska anmäla vid misstanke eller oro om att ett barn far illa.
Detta kan dock fortgå eftersom det överhuvud taget inte uppmärksammas att de bryter mot sin
anmälningsskyldighet. Ty vem anmäler att förskollärarna och rektorerna inte fullgör sin
lagstadgade skyldighet? Enligt JO-ämbetet är det ingen som skulle göra en sådan anmälan
(muntlig kommunikation med byrådirektör Carl-Gustav Tryblom, JO-ämbetet, 2010-08-20).

En annan fråga som kan ställas är hur anmälningsskyldigheten påverkas av att det inte finns
någon nationell statistik inom landet och mellan kommunerna. Barnpolitiken har separerats
från familjepolitiken för att samhället i enlighet med barnkonventionen ska lyfta fram
barnfrågorna. Ändå förs det ingen officiell statistik över tillämpningen av den lagbestämmelse
som främst är till för att skydda barnen (SOU 2009:68; Länsstyrelsen 2008).

Vår titel på uppsatsen är För barnets bästa? och vi vill avslutningsvis betona att
förskollärarna och rektorerna visserligen har barnets bästa i sina ”tankar”, men enligt oss
behöver de mer kunskap och framförallt stöd för att kunna omsätta dessa tankar i praktiken
och ytterst fullgöra sin lagstadgade anmälningsskyldighet.
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Bilaga 1

Hej!
Vi är två studenter från socionomprogrammet på Högskolan Kristiansstad som ska skriva vårt
examensarbete under våren. Syftet med arbetet är att öka vår förståelse för svårigheterna som
förskollärare samt rektorer upplever kring anmälan om barn som far illa. Metoden vi ska
använda oss av är fokusgrupper där vi diskuterar ämnet anmälningsplikt. Fokusgruppen
kommer att pågå cirka en och en halv timme. Vi kommer även använda oss av intervjuer av
förskollärare. Intervjuerna kommer att vara konfidentiella och ta cirka en timme. Med
konfidentiellt menar vi att vi vet vilka vi har intervjuat men ingen person kan identifieras i
examensarbetet. Materialet vi samlar in kommer endast att användas till vårt examensarbete
och kommer därefter att förstöras.
Du har när som helst rätt att dra dig ur och kan när som helst avbryta intervjun eller ringa och
ställa in den.

Vill du vara med? Var god svara på följande frågor och lämna sedan brevet i lådan.
_______Jag kan vara med i enbart fokusgruppen.
_______Jag kan medverka i både fokusgruppen och enskild intervju.
_______Hur länge har du arbetat inom förskola?
_______Har du varit med och gjort en anmälan till socialtjänsten?
Namn:_______________________________________
Telefonnummer:_______________________________

Datum och underskrift
___________________________________________

Sara Tuovila

Rebecca Ander

xxxx- xxxxxx

xxxx-xxxxxx

Satu0002@student.hkr.se

rean0002@student.hkr.se

Handledare:
Weddig Runquist
xxx-xxxxxx
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Bilaga 2

Intervjuguide fokusgrupper

Vi vill inleda med lite information kring dagens samtalsämne. Anmälningsplikten innebär
enligt socialtjänstlagen, SoL 14 kap 1 § följande:

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 ungdomar samt andra
myndigheter

inom

hälso-

och

sjukvården,

annan

rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänst och kriminalvård 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 inom sådana myndigheter.
Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdomar
eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och
sjukvården eller på socialtjänstens område.

I vårt examensarbete kommer vi att diskutera följande frågor:


Finns det några riktlinjer kring hur förskollärare ska agera när de misstänker att ett
barn far illa och följs dem?



Hur påverkar förskollärares tidigare erfarenheter deras benägenhet att anmäla när de
misstänker att ett barn far illa?



Hur upplever förskollärare bemötandet från kollegor, chef samt socialsekreterare när
de gjort/vill göra en anmälan?



Hur upplever förskollärarna att föräldrar/vårdnadshavare reagerar på en anmälan?
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En inledande fråga för er att diskutera är: När känner du att det är dags att anmäla att ett barn
far illa, vad ska ha hänt?
Bilaga 3

Kompletterande frågor förskollärare

Syftet med vår undersökning är att studera förskollärares och rektorers/föreståndares
benägenhet och förutsättningar att fullgöra sin anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen när det
finns en grundad misstanke om att barn far illa i sitt hem.

Inledande frågor:
Vad heter du?
Hur länge har du arbetat inom förskola?
Har du tidigare gjort en anmälan? Professionellt.

Övergångsfrågor:
Finns det några riktlinjer kring hur förskollärare ska agera när de misstänker att ett barn far
illa och följs dem?
Är det lättare att anmäla sexuella övergrepp än andra övergrepp på barn?

Nyckelfrågor:
Gör dina tidigare erfarenheter av en anmälan att du drar dig för att anmäla, eller att du lättare
gör det när du väl gjort det en gång eller påverkar det inte alls framtida beslut?
Fick/får du stöd av kollegor och chef vid anmälan?
Hur blev du bemött av socialsekreteraren? Kan det bemötandet bli bättre?
Hur upplever ni att föräldrar/vårdnadshavare reagerar på en anmälan?

Avslutande frågor:
Kolla om alla fått säga det de ville.
Är det något vi har missat?
Någon som vill tillägga något?
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Bilaga 4

Intervjuguide Rektorer/föreståndare
Hur tänker du kring begreppet ”barn som far illa”?
Vilka kunskaper har du om lagstiftningen och förskolans skyldigheter när man misstänker att
ett barn far illa?

Att göra en anmälan
Hur tydliga tecken ska det finnas innan en anmälan görs?
Är ni överens i personalgruppen om detta eller kan det finnas olika uppfattningar?
Vilka riktlinjer finns kring anmälan och hur tycker du att dessa fungerar i praktiken?
Är det något som du saknar i dessa riktlinjer?
Hur lever ni upp till lagstiftningen?
När kommer beslutet att gå vidare och anmäla?
Har det hänt att någon i personalgruppen enligt din uppfattning varit alltför ”snabb” med att
anmäla? Vad har detta i så fall fått för konsekvenser?
Har det hänt att någon i personalgruppen enligt din mening avvaktat för länge med att
anmäla? Vad har detta i så fall fått för konsekvenser?
Vad får dig att inte anmäla?
Om t.ex. en förskollärare visat sig ha haft ”fel” en gång – antingen att anmäla eller avstå från
att anmäla – hur gör ni nästa gång misstanken om att barn far illa dyker upp?
Vad är det värsta som du varit med om i denna typ av ärende?

Relationer
Använder ni er av möjligheten att ringa socialtjänsten och diskutera situationen kring ett barn
som ni misstänker far illa innan ni anmäler?
Vilket stöd får du som rektor/föreståndare av din närmaste chef och kollegor när en anmälan
ska göras?
Hur upplever du kontakten med socialtjänsten efter en anmälan? Ange något exempel!
Hur blir relationen till föräldrarna efter anmälan? Ange något exempel!
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Intervjuguide till socialsekreteraren i skolan
Har du med förskolan att göra? (nej, varför inte? Vem finns istället för förskolan då?)
Vad jobbar du med och hur länge har du jobbar med barn?
Vem är din arbetsgivare?
Vilken roll har du vid en anmälan?
Hur tänker du kring begreppet ”barn som far illa”?
Vilka kunskaper har du om lagstiftningen och förskolans skyldigheter när man misstänker att
ett barn far illa?

Att göra en anmälan
Hur tydliga tecken ska det finnas innan en anmälan görs?
Vilka riktlinjer finns kring anmälan och hur tycker du att dessa fungerar i praktiken?
Är det något som du saknar i dessa riktlinjer?
Hur lever ni upp till lagstiftningen?
När kommer beslutet att gå vidare och anmäla?
Vad får dig att inte anmäla?
Vad är det värsta som du varit med om i denna typ av ärende?

Relationer
Hur upplever du kontakten mellan socialtjänsten och skolan? Fungerar den? Ange något
exempel!
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