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ABSTRACT 
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Assesor: Carina Tigervall 

 

The aim of this essay was to examine how school principals view their own and school’s 

responsibility when a child is suffering and in what way the principals believe that school can 

promote a favorable development for a child who is suffering. By thematically open 

interviews of four school principals at various schools in a southern swedish municipality I 

examined their view on their own and school's responsibility when a child is suffering, how 

school, home and social services cooperate after a notification is made and in what way the 

principals believe that school can act as a risk- and/or protective factor for children suffering. 

I then analyzed my material using concepts from an organizational perspective of leadership, 

and from an ecological view of development as well as from a previous research on risk and 

protective factors. I came to the conclusion that principals recognizes the obligation to notify 

when a child is suffering as one of school’s biggest responsibilities and they also believe that 

they have the ultimate responsibility in making sure that a notification is made. They are also 

responsible for the student health and for actions to be made when a child is in need for 

special support. By switching between different perspectives of leadership the principals 

manage to share and handle the responsibility and to delegate tasks to competent staff in the 

team of student health. I also came to the conclusion that the principals identify school as a 

possible protective factor as well as risk factor and they believe that it is school’s 

responsibility making school a protective factor by creating a good and safe school climate 

where the children have confidence in the adults and the possibility to experience a close 

relationship with the teachers. By not doing so the principals are aware of the possibility that 

school becomes a risk factor. When it comes to the cooperation between school and home the 

principals are convinced that school needs to maintain the parents’ confidence in the child’s 

best point of view and their opinion is that in order to do so they need to be clear and honest 

in the process of a notification. In the cooperation between school and social services the 

principals are wishing for the social services to report back to school after a notification has 

been made and they also wish the social services to mentor them in meeting with parents. 

Key words: principals, school, child abuse, protective factors, risk factors, cooperation, 

responsibility 

Nyckelord: rektorer, skolan, barn som far illa, risk- och skyddsfaktorer, samarbete, ansvar, 

anmälningsplikt 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Skolan är den plats där alla barn befinner sig en stor del av sin uppväxt och skolans ansvar är 

därför både stort och tungt (Frost & Sköld 1995). I Skollagen (1985:1100) står att läsa att 

skolan ska erbjuda en utbildning som ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och 

tillsammans med hemmet samtidigt främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. Det står även att det, för ledningen av utbildningen i 

skolorna, ska finnas en rektor och att rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i 

skolan. De allra flesta barnen har ett stödjande hem och en bra familjesituation som främjar 

deras utveckling, men många barn lever under svår utsatthet i hemmet där familjen inte har 

förmågan att främja en god utveckling hos barnet. Då dessa barn tillbringar en stor del av sin 

tid i skolan händer det ofta att personal på skolan uppmärksammar tecken på att ett barn far 

illa eller riskerar att fara illa i hemmet. (Frost & Sköld 1995).  

All personal på skolan har enligt 14 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (2001:453) en skyldighet att 

anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det är 

sedan socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för de barn som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt men Garbarino et al (1992) menar att socialtjänsten kan ta hjälp av skolan i arbetet 

med att åstadkomma förändringar för de barn som far illa.  Författarna menar att skolan kan 

fungera som en tillflykt och en skyddande faktor för barn med svåra hemförhållanden. Det är 

rektorn som har ansvaret för skolans elever och för att de utvecklas gynnsamt och som ledare 

måste han eller hon använda sitt ledarskap på ett sätt som gynnar skolan och dess personal 

(Bolman & Deal 2005). Utifrån Garbarinos et al (1992) tanke att skolan även får ett ansvar 

som en skyddande faktor blir det intressant att undersöka hur rektorerna ser på sitt eget och 

skolans ansvar när det gäller ett barn som far illa.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är: att undersöka hur rektorer ser på sitt och på skolans ansvar 

när ett barn far illa och på hur de anser att skolan kan främja en gynnsam utveckling för det 

barn som far illa. 
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För att undersöka detta har jag formulerat följande frågeställning: 

 Vilket anser rektorerna är skolans ansvar när ett barn far illa och vilken roll anser 

de sig ha i det ansvaret? 

 Menar rektorerna att skolan kan fungera som en skyddande faktor respektive 

riskfaktor för de barn som far illa och i så fall på vilket vis? 

 Hur ser rektorerna på samarbetet mellan skolan, hemmet och socialtjänsten och på 

dess betydelse i arbetet med att främja en gynnsam utveckling för de barn som far 

illa? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Barn som far illa eller riskerar att fara illa 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) så avses barn som far illa barn som inte får sina behov 

tillgodosedda inom familjen. Det är barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar, samt fysisk eller psykisk försummelse (Socialstyrelsen 2007). Även 

barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende, såsom missbruk, kriminalitet eller 

annat självdestruktivt beteende, ingår i begreppet barn som far illa. Man brukar skilja på att 

barnet verkligen far illa och att barnet befinner sig i en situation som kan innebära risk för att 

det skall fara illa (Lundgren & Persson 2003). Om inget annat står skrivet så kommer jag i 

min analys att använda mig av begreppet barn som far illa och med det även mena barn som 

riskerar att fara illa.  

1.3.2 Barn i behov av särskilt stöd 

I skollagen (1985:1100) står det att särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet. När det gäller förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen så uttrycker 

skollagen att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Med barn i behov av 

särskilt stöd kommer jag att fortsättningsvis mena barn som riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen och som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för att 

utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.  
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1.3.3 Tidiga insatser  

Med tidiga insatser avses insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Målgruppen 

för tidiga insatser är barn och unga som riskerar att fara illa (Socialstyrelsen 2007). 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Rektorn som skolans ledare 

Enligt Skollagens (1985:1100) 2:a kapitel 2 §  skall det finnas rektorer för ledningen av 

utbildningen i skolorna och de skall hålla sig förtrogna med det dagliga arbetet i skolan och 

särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorns ansvar omfattar inte endast den direkta 

undervisningen utan han eller hon skall även fatta beslut i vissa frågor som direkt berör 

enskilda elever och som är av mer ingripande natur (Svenska kommunförbundet 1994). Bland 

annat är det enligt 5 kapitlet 1 § i Grundskoleförordningen (1994:1194) rektorns uppgift att 

utreda ifall en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder. Rektorn skall vidare fatta beslut 

om särskilt stöd och se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. I skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer För arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008) står det att ett 

åtgärdsprograms ”syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses” (sid 

6) och att det samtidigt är en skriftlig översikt över de stödåtgärder som skall vidtas. 

1.4.2 Elevhälsoteam 

För att följa elevernas utveckling och bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa 

skall det enligt Skollagens (1985:1100) fjortonde kapitel anordnas skolhälsovård för eleverna 

i grundskolan. I SOU 2000:19 benämns det som i lagen kallas skolhälsovården för elevhälsa 

och inom elevhälsan ska det finnas yrkesgrupper med social, psykologisk, medicinsk, 

omvårdnads och specialpedagogisk kompetens. Dessa yrkesgrupper bildar ett team som 

brukar benämnas för Elevhälsoteam. Elevhälsan ska finnas tillgänglig för elever, föräldrar, 

lärare, arbetslag och skolledning och elevhälsoteamet ska delta i skolans arbete för att skapa 

miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev. 

Personalen har även ett ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och 

utveckling (SOU 2000:19). Rektorn är ansvarig för elevhälsan på skolan och samtliga rektorer 

som jag intervjuade ingick i elevhälsoteamet. I citaten från rektorerna kan ordet 

”elevvårdsteam” förekomma då det är en äldre benämning av ordet elevhälsovård.  
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1.4.3 Anmälningsplikten 

Anmälningsplikten är barnets yttersta skydd och all personal på skolan har enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1 § en skyldighet att anmäla till socialnämnden om de får 

kännedom om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. För att Socialtjänsten ska kunna 

hjälpa de barn som far illa krävs det åtgärder och insatser på individnivå och en förutsättning 

för att dessa insatser ska kunna göras är att socialtjänsten i tid får reda på att ett barn far illa 

(Frost & Sköld 1995). Här spelar skolan en stor roll då den är en plats där alla barn befinner 

sig en stor del av sin uppväxt och det är viktigt att skolan och dess personal tar sitt ansvar och 

anmäler vid minsta lilla misstanke om att ett barn far illa eftersom ju tidigare socialtjänsten 

kan komma in i bilden desto bättre är förutsättningarna för att man ska kunna lösa situationen 

(ibid.). Reglerat i socialtjänstlagen (2001:453) finns även skyldigheten för skolan att lämna 

eventuella nya uppgifter som kommit till skolans kännedom.  

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Skolans ansvar 

Peter Frost och Camilla Sköld (1995) har skrivit boken Skolans ansvar när barn far illa som 

bland annat tar upp processen kring när skolan anmäler att ett barn far illa. Författarna tar upp 

dilemmat med när skolan ska anmäla och inte och menar att det kan vara svårt att 

uppmärksamma tecken på en ogynnsam utveckling när barnet fortfarande är litet. De ger ett 

flertal exempel och kommentarer på olika fallbeskrivningar och de betonar särskilt 

lagbestämmelsen om att det räcker med en misstanke för att anmälningsplikten skall gälla. 

Vidare förklarar författarna hur en skriftlig anmälan bör se ut, vem som bör stå för anmälan 

och vikten av att i vissa fall tala med elev och föräldrar innan man gör en anmälan. 

Författarna beskriver även hur processen ser ut hos socialtjänsten efter det att en anmälan har 

inkommit och i boken tas det upp förslag på hur ett samarbete mellan skola och socialtjänst 

skulle kunna se ut och en beskrivning på hur samarbetet kan ske på olika nivåer görs.  

1.5.2 Samarbetet mellan skola, hem och socialtjänst 

Avhandlingen Samarbete mellan hem och skola (Johansson & Wahlberg Orving 1993) och 

boken Mellan hem och skola – en fråga om makt och tillit (Arneberg & Ravn, red. 1995) är 

två värdefulla källor inom tidigare forskning kring just samarbetet mellan hem och skola. 

Johansson & Wahlberg Orving (1993) presenterar en studie kring elevers, föräldrars och 

lärares erfarenheter kring ett samarbete i grundskolan. Författarna vill mena att det nära 
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samarbete som var självklart då barnet gick i förskolan, inte alls är lika självklart inom 

grundskolan. Avhandlingen belyser bland annat interaktionen mellan hem och skola, 

föräldrarnas deltagande och engagemang i skolan och hur hemmet och skolan uppfattar sin 

respektive roll. Arneberg & Ravns (1995) bok lägger istället sin tyngd på tillit och misstillit 

och författarna menar att förhållandet mellan hem och skola inte kan fungera utan ömsesidig 

tillit. De menar även att man genom att visa tillit gör sig sårbar inför den andres makt.  

Strategi för samverkan - kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 

(Socialstyrelsen 2007) kom till i och med att regeringen och riksdagen uttalade sig om att det 

behövs en bättre samverkan när det gäller målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara 

illa och i och med att det sedan infördes lagbestämmelser om en skyldighet att samverka. 

Socialstyrelsen fick då tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och 

Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi för samverkan. Syftet med 

rapporten är att vara en utgångspunkt och ett stöd i arbetet med att ta fram lokala strategier för 

samverkan och den vänder sig till personer på alla nivåer som har till uppgift att samverka 

kring barn och ungdomar. 

1.5.3 Skolans koppling till risk- och skyddsfaktorer 

Den amerikanske psykologen James Garbarino har studerat barn som far illa av att växa upp i 

fattiga innerstadsområden och tillsammans med Dubrow, Kostelny & Pardo har han skrivit 

boken Children in danger (Garbarino et al 1992). Boken undersöker vilket hot det utgör för 

ett barns utveckling att vara vittne till och själv bli utsatt för våld såväl i bostadsområdet som 

inom familjen. Författarna tar upp det utvecklingsekologiska perspektivet och beskriver hur 

problem skapas i interaktionen inom och mellan närmiljöer och i interaktionen med det 

omgivande samhället. De skriver även om den sociala miljöns kraft att förändra, om risk- och 

skyddsfaktorer i omgivningen och om skolan som en skyddande faktor och tillflykt för de 

barn som far illa. Tidiga insatser, en nära relation till läraren och en stark motståndskraft hos 

barnet framhävs som betydelsefullt i arbetet med att hjälpa barn som far illa. Till sist tar 

författarna upp konkreta exempel på hur samhället med hjälp av bland annat förskolan och 

skolan kan åstadkomma förändringar för de barn som far illa.  

Utöver forskningen om betydelsen av att skapa en nära relation mellan lärare och elev som 

Garbarino et al (1992) presenterar i sin bok så har Journal of school psychology publicerat två 

artiklar som studerar relationen mellan lärare och elev lite närmare. I artikeln Classroom 

problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of 
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classroom climate (Buyse m fl 2008) kommer författarna fram till slutsatsen att en lärares 

emotionella stöd fungerar som en skyddande faktor när ett barn med inåtvänt eller 

utåtagerande beteende skall anknyta till en vuxen. Artikeln Contributions of teacher–child 

relationships to positive school adjustment during elementary school (Baker 2006) 

undersöker i vilken utsträckning en god relation mellan lärare och elev kan bidra till en bättre 

skolanpassning. Baker (2006) kommer fram till slutsatsen att för ett barn som visar tecken på 

en ogynnsam utveckling så fungerar en god lärare elev relation som en skyddande faktor.  

2. Teori och begrepp 

Jag har i min analys valt att använda mig av organisationsteoretiska perspektiv på ledarskap. 

Som komplement har jag även använt mig av begreppen risk- och skyddsfaktorer samt av 

utvecklingsekologins teori om barnets närmiljöer och interagerandet dessa närmiljöer 

emellan.  

2.1 Ledarskap 

 Bolman och Deal (2005) skriver i sin bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap om 

det vanliga missförståndet att ledarskapet är en enkelriktad process. De menar istället att 

ledarskapet handlar om en ömsesidig påverkan där det existerar en relation mellan ledare och 

ledda. En god relation uppstår när det skapas ett samarbete som tjänar de syften och 

värderingar som delas av både ledare och ledda. Författarna påstår även att en god ledare 

måste förfoga över vissa för ledarskapet avgörande egenskaper och som exempel tar de upp 

styrka, engagemang, ärlighet och förmågan att formulera visioner. Dessutom är ledarskapet 

kontextbundet. Det som fungerar bra i en situation behöver inte fungera i en annan och ledare 

som enbart använder sig av ett enda perspektiv får ofta svårt för att hantera de krav som 

organisationen ställer (ibid.). Bolman och Deal (2005) presenterar fyra olika bilder av 

ledarskap som vart och ett erbjuder sin egen bild av ledarskapsprocessen. 

Strukturellt ledarskap innebär att ledaren är ordentligt påläst och hittar nya sätt att se på 

relationen mellan struktur, strategi och omvärld. Ledaren inser även vikten i att skapa en 

acceptans och en förståelse för sina idéer bland de anställda. Genom att experimentera, 

utvärdera och anpassa sig är den strukturellt inriktade ledaren effektiv i sitt arbete.  

Ett HR-ledarskap är mer inriktat på öppenhet, ömsesidighet, lyhördhet och delaktighet. En 

sådan ledare vill att de anställda ska ha ökat inflytande och ledaren fungerar som en sorts 
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katalysator, eller möjliggörare, för att motivera sina anställda. HR-inriktade ledare är även 

synliga och tillgängliga. 

Det politiska ledarskapet innebär att ledaren är realist. Ledaren gör klart vad den vill ha och 

vad den kan få och gör en bedömning av makt- och intressefördelningen. Den politiskt 

inriktade ledaren skaffar sig även kopplingar till spelets huvudaktörer och fokuserar på att 

bygga relationer och nätverk.  

I det symboliska ledarskapet leder ledarna genom att föregå med gott exempel. De fångar 

även uppmärksamhet med hjälp av symboler exempelvis genom att göra något synligt och 

dramatiskt för att signalera om att en förändring kommer ske. Symboliskt inriktade ledare 

förmedlar en vision och ger en övertygande och hoppfull bild av framtiden, ofta genom att 

berätta historier där det förgångna ofta framställs i ljus dager (Bolman & Deal 2005).  

Genom dessa olika perspektiv på ledarskap har jag för avsikt att analysera de intervjuade 

rektorernas syn på sitt eget och skolans ansvar när ett barn far illa. 

2.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Jag kommer i min analys även att använda mig av begreppen risk- och skyddsfaktorer och 

utifrån dessa begrepps innebörd analysera rektorernas syn på skolan som eventuell risk- 

och/eller skyddsfaktor. I Lagerberg & Sundelins (2000) bok Risk och prognos i socialt arbete 

med barn analyserar de bland annat riskbegreppet och skyddsfaktorer hos det enskilda barnet.  

Risk. Författarna vill mena att det sättet på vilket en individ reagerar har att göra med akut 

risk, sårbarhet, motståndskraft och skyddande förhållanden i omgivningen och att dessa 

faktorer samspelar på olika sätt så att den individuella risken skiljer sig från person till person 

(ibid.). För att förstå en risk måste man betrakta den som en process och ta hänsyn till bland 

annat barnets ålder och utvecklingsstadium. En och samma risk kan ha olika orsaker och 

effekter beroende på barnets ålder. När det gäller exempel på olika riskfaktorer så redovisar 

Lagerberg & Sundelin (2000) dem uppdelade i tre huvudområden.  

1. Risker som kan hänföras till barnet, t ex kön, ålder, fysisk hälsa, beteende, psykiska 

problem och kamratrelationer 

2. Risker som kan hänföras till föräldrarna, t ex missbruk, psykisk sjukdom, kriminalitet, 

arbetslöshet 
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3. Risker som kan hänföras till familjen, t ex social status, samlevnadsformer, föräldra-

barnrelationen samt livshändelser 

Riskens styrka påverkas av utsatthetens intensitet, dess varaktighet och framförallt av antalet 

ogynnsamma faktorer. Garbarino et al (1992) lyfter fram en studie som visar på att de flesta 

barn klarar av att brottas med en, eller maximalt två riskfaktorer. Istället är det anhopningen 

av riskfaktorer och frånvaron av skyddsfaktorer som sätter barnets utveckling på spel.  

Skyddsfaktorer. Som en motreaktion på den riskforskning som bedrivs så har man istället 

börjat tala om ”friskforskning”. Begrepp som ”maskrosbarn” – barn som utvecklas gynnsamt 

trots dåliga förutsättningar – har blivit populära och gör det intressant att studera 

skyddsfaktorer och dess interagerande med riskfaktorer.  Enligt Lagerberg & Sundelin (2000) 

så medverkar en skyddsfaktor till ett gynnsammare utfall i närvaro av en risk. Risken minskar 

när det finns en skyddsfaktor och blir större när skyddsfaktorn saknas. Exempel på 

skyddsfaktorer kan vara god fysisk hälsa, goda skolprestationer, psykisk energi, 

familjesammanhållning samt ett yttre stöd genom till exempel en lärare eller en granne.  

2.3 Utvecklingsekologi 

Utvecklingsekologin är en teori om mänsklig utveckling som under 1970-talet utarbetades av 

den amerikanske utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menade att 

utvecklingen sker i ett sammanhang, att den bör studeras i det sammanhanget där den äger 

rum och att den är ett resultat av interaktionerna mellan individ och omgivning (Andersson, 

2002). Bronfenbrenner menar att för att förstå vilken betydelse omgivningen har för 

utvecklingen så måste man studera den mänskliga utvecklingens ekologi. Det innebär att man 

studerar samspelet mellan den växande individen och miljön. Man studerar även hur individen 

upplever sin miljö samt hur de olika närmiljöerna samspelar och påverkas av varandra och av 

de större sammanhang som omger närmiljöerna. Exempel på närmiljöer är familj och skola. 

(Andersson, 1986). Enligt utvecklingsekologin så uppfattas miljön som en serie 

sammanhängande strukturer, där den ena ryms inuti den andra ungefär som ryska dockor (se 

Figur 1) och för att tydligare beskriva dessa strukturer så använder sig Bronfenbrenner av fyra 

analysnivåer; mikro-, meso-, exo- och makronivån (Andersson, 1986).  

I min analys av rektorernas syn på samarbetet mellan skolan, hemmet och socialtjänsten när 

ett barn far illa kommer jag att använda mig utav de analysnivåer som Bronfenbrenner  kallar 

för mesonivå och exonivå. På mesonivån analyseras relationerna och interaktionen mellan 
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olika närmiljöer, och exempel på närmiljöer kan vara familj, skola och fritidsmiljö. På 

exonivå analyserar man hur närmiljöerna påverkas av och interagerar med förhållanden som 

ligger utanför närmiljöerna, exempelvis skolans organisation, kommunala resurser och 

lokalpolitik (Andersson 2002). 

 

Figur 1. Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska strukturen enligt tolkning av Gunvor 

Andersson, 2002 sid. 187. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

I min undersökning har jag valt att använda mig av tematiskt öppna kvalitativa intervjuer med 

rektorer, som metod. Jag ansåg att jag med hjälp av en kvalitativ undersökning skulle komma 

mer på djupet i min undersökning av rektorers syn på deras eget och skolans ansvar när ett 

barn far illa och på hur de anser att skolan kan främja en gynnsam utveckling för det barn som 

far illa. Genom att intervjua rektorerna på skolorna har jag känt att jag har fått fram mer 

analysmaterial samt kommit närmare sanningen än vad som hade varit möjligt om jag hade 

använt mig av en kvantitativ metod. Anledningen till att jag valde att utföra tematiskt öppna 

intervjuer var att jag såg det som fördelaktigt då jag ville använda mig av samtalets logik och 

skapa en öppen och trygg intervju för att på så sätt få intervjupersonen att berätta fritt, utifrån 

vissa förbestämda teman, utan att känna sig styrd (Aspers 2007). Jag identifierade ett antal 

teman knutna till de teorier som jag har använt mig av och intressanta och relevanta utifrån 

mitt ämne och utifrån syftet med uppsatsen, exempelvis skolans samarbete med hemmet och 

socialtjänsten och rektorernas syn på skolan som en skyddande respektive riskfaktor. Dessa 
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teman gav intervjun en viss struktur samtidigt som jag hela tiden försökte utveckla samtalet 

och endast styra det genom att plocka upp vissa trådar och undvika andra (Aspers 2007) Med 

de tematiskt öppna intervjuerna ville jag undvika att låsa upp mig på vissa forskningsfrågor 

och istället låta intervjupersonen diskutera fritt kring vissa teman. Detta visade sig vara till 

stor fördel under intervjuerna då min förkunskap om rektorers syn på skolans ansvar när ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa var obefintlig och hade jag istället använt mig av 

strukturerade eller semistrukturerade intervjuer så är jag rädd att mina forskningsfrågor hade 

blivit färgade av min knappa förkunskap och de egna fördomarna. De tematiskt öppna 

kvalitativa intervjuerna hjälpte att först skapa en relation till intervjupersonen och därefter en 

trygghet för denne att öppna upp sig och tala fritt (May 2001). En negativ aspekt som kom av 

att använda tematiskt öppna intervjuer var att intervjupersonen ibland kunde sväva ut ur 

ämnet. Jag uppfattade det även som att vissa intervjupersoner gärna talade fritt ur eget huvud 

medan andra kanske hellre hade velat ha en mer strukturerad intervju med förutbestämda 

frågor.  

Begräsningar med att jag har valt att göra tematiskt öppna intervjuer kan exempelvis vara att 

intervjupersonen blir osäker på vad det egentligen är som jag vill få reda på. Den tematiskt 

öppna intervjun kräver att jag är tydlig med mitt syfte och att jag lyckas få intervjupersonen 

att känna sig tillräckligt trygg för att dela med sig av information och tankar (ibid.). 

Ytterligare en begränsning med den valda typen av intervju är att det material som jag 

tillförskaffade mig kändes lite svår att koda och jämföra, då intervjupersonerna endast hade 

teman att tala om och inte svarade på en uppsättning bestämda frågor.  

Min tanke var från början även att jag skulle intervjua socialsekreterare på Utredningsenheten 

Barn för att jämföra deras syn på skolans ansvar och samarbetet med skolan, med rektorernas 

syn. Dessvärre hade socialsekreterarna i den aktuella kommunen inte möjlighet att ställa upp 

på intervjuer. Jag fick kontakt med enhetschefen på Utredningsenheten Barn men hon kunde 

endast skicka mig ett kort e-mail med bland annat fakta om antal anmälningar som gjordes 

under år 2009. Då jag inte fann den information jag fick tillräcklig för att göra en jämförelse i 

min analys har jag endast använt mig av fakta kring anmälningar på ett ställe i analysen (se 

4.1.1.). 

3.2 Urval 

Jag valde att intervjua fyra rektorer på fyra olika skolor runt om i en kommun i Sverige. Valet 

av kommun och skolor skedde slumpmässigt. Rektorerna ansvarade för förskolan och alla 
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klasser upp till femte eller sjätte klass, dvs. F-5 eller F-6. Att intervjua just rektorer kändes 

aktuellt eftersom de är huvudansvariga på skolan och därför även har det yttersta ansvaret på 

skolan för de barn som far illa. Det är rektorerna som har huvudansvaret i kontakten med 

andra myndigheter och som ansvarar över all personal på skolan. Från början var det tänkt att 

jag även skulle intervjua en eller ett par lärare för att även inkludera deras perspektiv. Min 

tanke var att deras synvinkel skiljer sig markant från rektorernas eftersom lärarna arbetar i 

närmare kontakt med både föräldrarna och eleverna. Tyvärr visade det sig att bristen på tid 

inte tillät fler intervjupersoner. Dessutom kände jag att en undersökning av lärarnas syn på 

skolans ansvar och arbete när ett barn far illa hade kunnat bli en uppsats i sig och därför så 

valde jag att lägga fokus på rektorerna och deras perspektiv.  

3.3 Avgränsning 

Min tanke som har funnits enda från början har varit att avgränsa undersökningen till att 

främst gälla förskolan och de yngre årskurserna i grundskolan. Mina intervjupersoner arbetar 

som rektorer i antingen F-5 eller F-6 skolor, vilket innebär att deras ansvar sträcker sig från 

förskoleklassen och upp till femte eller sjätte klass. Anledningen till den avgränsningen är 

min uppfattning om att tidiga insatser bäst främjar att det barn som far illa eller riskerar att 

fara illa utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Enligt Socialstyrelsens (2007) 

Strategi för samverkan så är dock effekterna av tidiga insatser svåra att mäta men trots det så 

är samhällets ambition att arbeta förebyggande och med insatser för barn i ett tidigt skede av 

en ogynnsam utveckling. Avgränsningen gjordes även i antagandet om att en begränsning av 

undersökningens område och att endast fokusera på de rektorerna ansvariga för de yngre 

årskurserna, skulle förenkla analysen. 

Avgränsningen att endast låta undersökningen gälla rektorer på skolor inom en kommun 

gjordes på grund av brist på tid och utrymme, annars hade en jämförelse kommuner emellan 

varit intressant då rektorernas perspektiv eventuellt kan skilja sig åt beroende på kommunens 

politik och resurser.  

3.4 Förförståelse 

Mina kunskaper om hur rektorer ser på sitt och skolans ansvar när ett barn far illa och 

huruvida de betraktar skolan som en risk- eller skyddsfaktor var vid undersökningens 

utförande knappa. Även kunskaperna om skolans strukturering och resurser idag var få och 

den förförståelse jag trodde mig ha kommer endast ifrån egna erfarenheter av att gå i skolan. 
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Jag märkte dock relativt tidigt i min undersökning att mycket har hänt inom skolan sedan dess 

och att det även kan skilja sig en hel del mellan skolor i olika delar av landet. Genom att jag 

blev medveten om att min förutfattade bild av skolan inte helt och hållet stämde med 

verkligheten så förhindrade det att undersökningen färgades allt för mycket av min 

förförståelse. Till viss del påverkades givetvis undersökningen av mina tidigare kunskaper om 

skolan, och de kunskaperna underlättade även undersökningens gång då jag var införstådd i 

mycket av skolans organisering och arbete och i de skolbegrepp som användes av 

intervjupersonerna. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Innan varje intervjutillfälle skickade jag ut ett informationsbrev med information om bland 

annat anonymitet. Intervjuerna ägde rum på skolorna dels på grund av att det gjorde 

intervjupersonerna mer villiga att delta men även eftersom jag såg en vinst i att få besöka den 

miljö som jag undersökte och direktkontakten med intervjupersonerna i deras egen 

arbetsmiljö gav en djupare förståelse för rektorernas arbetsplats. Under intervjuerna, som i 

snitt tog ca 45 minuter var, använde jag mig av mina tematiskt öppna frågor och lät 

intervjupersonen berätta fritt kring dem. Efter en ordagrann transkriberingen av materialet i 

sin helhet kodade jag de olika intervjuerna och fann i min empiri intressanta mönster och 

kopplingar som jag sedan strukturerade och delade upp i 6 rubriker att analysera närmare (Se 

bilaga 2). Jag sammanfattade och analyserade materialet först på slutet för att undvika att 

någonting i det transkriberade materialet ändrades eller försvann på vägen under processens 

gång. 

3.6 Resultatens tillförlitlighet 

Att jag valde att använda mig av en kvalitativ metod gör det svårare att mäta validiteten och 

reliabiliteten eftersom inga siffror kan bedöma tillförlitligheten (Bell 2007). Istället har jag 

varit noga med att förklara hur jag har samlat in och bearbetat data. Att utföra intervjuerna på 

skolorna i intervjupersonernas arbetsmiljö anser jag ger resultatet en större tillförlitlighet än 

om intervjuerna hade tagit plats utanför skolans miljö. Genom att beskriva bland annat min 

förförståelse, urvalet och tillvägagångssättet så hoppas jag på att kunna förmedla kunskapens 

validitet. Reliabiliteten handlar om huruvida undersökningen och dess mätinstrument är 

pålitliga (May 2001). I och med att jag använde mig av kvalitativa intervjuer som metod så 

var det jag som intervjuare, mitt tillvägagångssätt samt min bandspelare som var tvungna att 
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vara pålitliga. Det är givetvis omöjligt att jag inte skulle påverka intervjupersonen då denne 

påverkas av blotta närvaron av mig som intervjuare. Istället handlar det om att som intervjuare 

vara avspänd och flexibel och framförallt ge av sig själv genom att visa sig intresserad och 

uppmärksam (Asper 2007) och det anser jag att jag var. Vissa frågor som jag ställde 

påverkades dock av min förförståelse men förhoppningsvis inte till den grad att det förändrar 

resultatets tillförlitlighet. Mitt tillvägagångssätt med de tematiskt öppna intervjuarna 

fungerade bra och bandspelaren spelade sin roll perfekt.  

3.7 Etiska överväganden 

Att göra en anmälan kan vara väldigt känslomässigt betungande för den som anmäler och 

även processen efter en anmälan kan, beroende på vilket utfallet blir, vara en källa till jobbiga 

känslor. Därför var jag noga med att garantera de krav som finns på forskningen genom att jag 

delade ut ett informationsbrev till intervjupersonen. I brevet var jag väldigt tydlig med vad jag 

ska använda informationen till och i vilken form den kommer att presenteras. Jag garanterade 

anonymiteten samt försäkrade intervjupersonen om att han eller hon kunde avbryta intervjun 

när som utan att behöva ge något skäl.  

För att garantera anonymiteten så har jag valt att kalla intervjupersonerna för Rektor1, 

Rektor2, Rektor3 och Rektor4. 

4. Analys  

4.1 Vem bär ansvaret och vilket är ansvaret? 

4.1.1 Rektorernas syn på anmälningsplikten 

År 2009 fick Utredningsenhet Barn (0-12 år) på socialtjänsten, i den aktuella kommunen, in 

350 anmälningar, av dessa gjordes 260 utredningar och 160 insatser inleddes. 60 av 

anmälningarna gjordes av skola/fritid (Utredningsenheten Barn). Samtliga rektorer som jag 

talade med hade erfarenheter av anmälningar. En del hade varit med om många anmälningar 

och en del färre beroende på antal år som skolledare och på skolans upptagningsområde. Trots 

det så anser rektorerna att mörkertalet stort. Tidigare forskning visar att skola och förskola 

bara anmäler i 30-40% av alla anmälningspliktiga fall (Olsson 2009). Rektorernas teori om 

varför det finns ett mörkertal handlar om att det finns en osäkerhet om när man ska anmäla 

eller inte anmäla, men även om en bristande uppmärksamhet på tecken som talar om att ett 

barn far illa. Rektor 1 uttrycker det så här: 
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Jag tror det är så att skolan behöver få upp ögonen, och här fanns det ju ett jätte stort 

mörkertal när jag kom hit, men eftersom jag hade haft så mycket samarbete med 

[socialtjänsten], och vi har en skyldighet, det står solklart i SoL vad vi ska göra. (rektor 1) 

Anmälningsplikten gäller enligt lag all personal på skolan. Rektorerna framhöll dock att det 

sällan är de själva som uppmärksammar att ett barn far illa då de inte har samma närkontakt 

med eleverna som den övriga personalen har. Däremot blir rektorerna alltid informerade om 

när ett eventuellt anmälningsfall har uppmärksammats och vilken roll de sedan spelar i 

processen skiljer sig mellan skolorna. Två av rektorerna menade att det är den person som 

uppmärksammar fallet som sedan bör göra själva anmälan och stå för den genom sin signatur 

medan de övriga två istället sätter sig och gör anmälan tillsammans med den personal som 

uppmärksammade fallet och undertecknar för att visa att det är rektorn på skolan som står som 

huvudansvarig för anmälan. I båda fallen har det dock funnits en dialog och ett reflekterande 

mellan rektorn och den personal som uppmärksammat fallet innan anmälan har gjorts, vilket 

kan kopplas samman med Bolman och Deals (2005) ord om att det finns en ömsesidig 

påverkan mellan ledare och ledda. Utifrån ett HR-perspektiv på ledarskap skulle man kunna 

analysera de två första rektorerna som att de vill ge makt och inflytande till den personal som 

uppmärksammat fallet (ibid.). De två senare rektorerna var dock inte emot att ge makt och 

inflytande till personalen, utan den struktur som de använder för att hantera en anmälan på 

handlar istället om en bakomliggande strategi. Strategin går ut på att genom att rektor alltid 

står som huvudansvarig för en anmälan så är det också han eller hon som får stå för 

konsekvenserna och bland annat möta arga eller besvikna föräldrar. Det kan man även 

analysera som att rektorn, utifrån det symboliska perspektivet, vill föregå med gott exempel 

och visar prov på sitt engagemang genom att våga ta risker och stå för konsekvenserna (ibid.). 

Samtliga rektorer ansåg dock att det underlättar i relationen med föräldrarna att det är en 

skyldighet och inte ett val för personalen på skolan att anmäla. 

Jag tycker att det är ganska lätt att motivera det på det sättet att, vi har inte något val, vi är 

liksom skyldiga att göra det. Hör jag [att ett barn far illa] så är jag skyldig att anmäla 

vidare.(rektor 1) 

4.1.2 Elevhälsosteamet och dess betydelse 

Det vanligaste enligt rektorerna är att en lärare eller annan vuxen på skolan – exempelvis en 

specialpedagog, skolsköterskan eller fritidshemspersonal – uppmärksammar att ett barn far 
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illa eller att barnet själv berättar om sin hemsituation. Innan skolan sedan anmäler sina 

misstankar till socialtjänsten så sker det en process. Här beskrivs den processen utav Rektor 4: 

Alltså när det kommer till en anmälan till socialförvaltningen så har det oftast varit en 

ganska lång process innan där. Ja det alltså någonstans har börjat med att läraren har 

uppmärksamamt en elev som inte mår bra, av en eller annan anledning, och då anmält det 

till vårt elevvårdsteam. Då tar vi upp det i vårt elevvårdsteam som först som ett ärende, 

och sedan så försöker man hitta lösningar såklart och sen så skriver man ett 

åtgärdsprogram. Man följer upp det åtgärdsprogrammet, har nytt [elevvårdsteams] möte 

och sedan kanske det kommer till ett tredje elevvårdsteams möte, eller 

elevvårdskonferens med föräldrarna, innan man tycker liksom att nej, nu får vi försöka ha 

hjälp utifrån (Rektor 4). 

Hur lång processen är varierar men att läraren eller den vuxne vänder sig till rektorn och till 

skolans elevhälsoteam efter att ha fått misstankar om att ett barn far illa är däremot ett 

återkommande inslag i rektorernas berättelser. Rektorerna berättar att, förutom de själva, så 

ingår i elevhälsoteamet för det mesta skolpsykologen, skolsköterskan och specialpedagogerna. 

Därutöver kan även en speciallärare ingå och vissa av de skolor jag besökte har även en 

socialsekreterare knuten till skolan som en eller ett par gånger i månaden sitter med på 

elevhälsoteamets möten. Som tidigare skrivet är det rektorn som har ansvaret för elevhälsan, 

vilka som är med i teamet och att det som sägs på dess möten också genomförs. Att rektorn 

även sitter med när teamet har möten kan tolkas som att han eller hon som ledare vill vara 

synlig och tillgänglig, något som karakteriserar HR-inriktade ledare.  

När elevhälsoteamet har möte tar man upp ett eventuellt anmälningsärende och diskuterar vad 

som bör göras och vem som bör göra vad. Rektorerna berättade att det i elevhälsoteamet kan 

bestämmas vem som blir ansvarig för stödsamtal med barnet och vem som tar kontakt med 

föräldrarna och berättar vart de kan vända sig för att få hjälp. Rektorn delegerar alltså ansvaret 

till de olika yrkesgrupperna i elevhälsoteamet. Detta kan man jämföra med tidigare forskning 

där Frost & Sköld (1995) menar att behovet av att samråda och att dela på ansvaret är stort när 

man misstänker att ett barn far illa och att då bör den som bär på misstanken söka råd och stöd 

från förslagsvis elevhälsoteamet. Författarna poängterar dock att målsättningen inte är att 

komma fram till om barnet verkligen far illa eller inte, det är socialtjänstens uppgift att utreda, 

utan anmälningsplikten träder in i och med att misstanken finns där. Rektorerna menade dock 

att diskussionerna i elevhälsoteamet fungerar som en trygghet för den som sedan gör anmälan, 

då man både inför sig själv och inför föräldrarna kan hänvisa till att man har diskuterat 
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ärendet på skolan. Trots att man i elevhälsoteamet delar på ansvaret så förklarade rektorerna 

att de fortfarande har det yttersta ansvaret för att stödåtgärderna genomförs.  

 

4.1.3 Åtgärdsprogram och barn i behov av särskilt stöd 

Om skolan uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå målen för utbildningen eller 

behöver särskilt stöd av annan orsak så skall skolan enligt Grundskoleförordningen 

(1994:1194) utreda det behovet och ett åtgärdsprogram skall utarbetas ifall utredningen visar 

att eleven behöver särskilt stöd. Här berättar rektor 4 om åtgärdsprogrammen: 

Så fort, och det har ju inte med anmälan att göra, men så fort en lärare ser att en elev 

dippar på någonting eller inte kan nå målen eller har sociala svårigheter i skolarbetet, då 

görs ju ett åtgärdsprogram. Och det kan vara i ämne men det kan också vara beteende, 

men ofta hör det ju ihop. [---] För ett åtgärdsprogram har ju, att man går i skolan är ju att 

man ska jobba med kunskapsmålen, men sedan så får ju skolan ändå ett socialt uppdrag 

också, mycket mera idag än vad det har varit tidigare. (Rektor 4) 

Rektorerna var eniga om att elevernas hemsituation påverkar deras beteende i skolan och 

Rektor 4 vill mena att en elevs svårigheter i skolan ofta är relaterat till dess beteende. Tidigare 

forskning visar att skolans personal tenderar att se orsakerna till elevens svårigheter i skolan 

som bundna till individen själv och där åtgärderna syftar till att kompensera brister hos eleven 

(Lundgren & Persson 2003) men min tolkning av Rektor fyras uttalande att skolan även får ett 

socialt uppdrag, är att skolan är medvetna om att en elevs hemsituation påverkar dess 

skolprestationer. I hjälpen med att få eleven att nå kunskapsmålen även måste man se till 

faktorer utanför skolan som påverkar barnets mående och prestationer. I Allmänna råd för 

arbete med åtgärdsprogram (Skolverket 2008) definieras ett barn i behov av särskilt stöd när 

eleven riskerar att inte uppnå kunskapsmålen i något ämne men det kan även vara när ”eleven 

vantrivs i skolan, har svårt att fungera i gruppen, är upprepat eller långvarigt frånvarande, har 

ett utagerande beteende eller drar sig undan” (sid 10). Rektorerna menade att barn som far illa 

ofta automatiskt hamnar i kategorin barn i behov av särskilt stöd och på så sätt får de ett 

åtgärdsprogram utarbetat med syfte att visa på vilka stödåtgärder som skall vidtas. Då rektorn 

har ansvaret för att ett åtgärdsprogram utarbetas blir det alltså även hans eller hennes ansvar 

att se till så att åtgärder vidtas för de barn som far illa. Detta görs som tidigare nämnt genom 

att rektorn delegerar uppgifter till de olika yrkesgrupperna i elevhälsoteamet men även till 

lärarna på skolan, exempelvis ifall ett barn är i behov av stödundervisning. Bolman och Deal 
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(2005) skriver om delegerande ledarskap och menar att det är det bästa när medarbetarna är 

kompetenta, och villiga och motiverade. Rektorerna uttryckte en känsla av lättnad och även 

trygg förvissning om att saken är i goda händer när de delegerar ansvaret till andra. Detta 

främst eftersom rektorerna ansåg att personalen i elevhälsan har den kompetensen som 

rektorn saknar. Förutom att delegera så ger HR-inriktade ledare även sina medarbetare 

inflytande i själva beslutsfattandet. Det tolkar jag är vad som sker när elevhälsoteamet har 

möten och diskuterar vad som bör göras för det barn som far illa. 

Eftersom rektorn sitter som huvudansvarig för anmälan, elevhälsan och att åtgärdsprogram 

utarbetas ser han eller hon det som en nödvändighet att delegera ansvaret, bland annat till de 

yrkeskategorier som ingår i elevhälsan. Genom att växla perspektiv på ledarskap klarar 

rektorn av att hantera alla situationer och omständigheter (Bolman & Deal 2005). Från att 

utifrån ett HR-perspektiv erbjuda medarbetarna makt och inflytande till att ha en struktur och 

en strategi för att hantera svårigheter eller använda det symboliska perspektivet och föregå 

med gott exempel. På så vis blir det lättare för rektorn att axla ansvaret.  

4.2 Skolan som risk- respektive skyddsfaktor 

Rektorerna som jag talade med menade att skolan kan bli en skyddande faktor för många av 

de barn som far illa genom att barnen upplever skolan som trygg och ett ställe där de har 

förtroende för de vuxna. De menade att många barn på ett givande sätt kan använda skolan 

som en tillflykt från en svår hemmiljö och som en fristad att på ett gynnsamt sätt kunna 

utvecklas i och de anser att det är skolans ansvar att göra skolan till en skyddande faktor 

genom att bland annat göra skolan till en trygg plats. 

I vissa barns liv är det faktiskt skolan som är tryggheten. Och den pratar vi mycket om, att 

man får vara den man är här. Det är ju mycket bättre att gå till en skola och känna att det 

finns förtroende för vuxna och sedan kanske man går hem till en kaotisk hemsituation, 

men så har man ändå skolan som sin bas. (Rektor 1) 

De flesta rektorer poängterade just förtroendet för vuxna som en viktig del i skolans möjlighet 

att fungera som en skyddande faktor och de menade att ett öppet klimat på skolan bidrar till 

att barnen vågar vara sig själva och prata om det som är jobbigt hemma. En av rektorerna 

menade att ett sådant öppet klimat mellan barn och vuxna, och även mellan eleverna, kan 

gynnas genom att det även finns förtroende och ärlighet personalen emellan. Där såg den 

rektorn sig som ansvarig för att skapa och sprida ett sådant klimat och det kan man jämföra 
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med det symboliska perspektivet på ledarskap där ledaren förmedlar en vision. Genom att se 

möjligheterna och ta hänsyn till personalens förhoppningar och värderingar skapar ledaren en 

hoppfull och önskvärd bild av framtiden (Bolman & Deal 2005). I tidigare forskning 

presenterar Garbarino et al (1992) några argument för att se skolan som en skyddande faktor 

och som en social arena att använda i arbetet med barn som far illa. Bland annat att skolan är 

den mest kontinuerliga institutionen i ett barns liv och att skolan är mer tillgänglig som en 

offentlig institution för samhället att ingripa i när ett barn far illa än vad familjen är. 

Rektorerna var överens om att skolan är en bra arena att arbeta förebyggande på i arbetet med 

de barn som far illa, men en av rektorerna ville även mena det inte är helt oproblematiskt att 

arbeta för att skolan ska fungera som en skyddande faktor. Förklaringen var att rektorn ansåg 

att mycket av det förebyggande arbetet som skedde i skolan raserades när skoldagen väl är 

slut och barnet är tvunget att återvända hem till en kaotisk hemmiljö. Rektorn kunde ibland 

känna det som att man fick börja om på noll i arbetet med barnets trygghet på skolan 

exempelvis efter en helg eller långledighet då barnet har vistats mycket i den komplicerade 

hemmiljön.  

Lagerberg och Sundelin (2000) förklarar att samma faktor ibland kan fungera som 

skyddsfaktor, ibland som riskfaktor. Som skrivet tidigare i analysen berättade en av rektorerna 

om en pappa som saknade förtroende för skolan och överförde det missnöjet till barnet som då 

utvecklade en skräck för skolan. Skolan blev då en riskfaktor i barnets liv. Samma rektor som 

menade att ett öppet och förtroendefullt klimat mellan barn och vuxna kan fungera som en 

skyddsfaktor menade även att motsatsen gör skolan till en riskfaktor. Ifall ett barn som far illa 

tvingas gå till en skola där barnet inte känner förtroende för de vuxna utan istället känner sig 

otrygg, så kan det vara en riskfaktor som medverkar till en ogynnsam utveckling (ibid.).  

4.2.1 Förebyggande arbete och tidiga insatser 

Genom att betrakta skolan som en närmiljö som interagerar med barnet och med andra 

närmiljöer så får skolan även, förutom lärandeuppdrag, ett socialt uppdrag (Andersson 1986). 

Rektorernas vill mena att anmälningsplikten endast är en liten del av det stödarbetet på skolan 

och det sociala uppdraget: 

Alltså anmälan är ju det nästan sista. Man vill ju liksom göra någonting väldigt tidigt. 

Men där använder ju vi oss själva som instrument, alltså så, att prata med föräldrarna, att 

liksom lyfta det så i olika samtal. (Rektor 1) 
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De här barnen som det ofta blir anmälningar kring de har vi ju ringat in tidigare, utan det 

är ju att vi ser eller att vi får reda på att det är mycket mer illa ställt än vad vi trodde från 

början. (Rektor 4) 

Istället talar rektorerna om det förebyggande arbetet och om tidiga insatser som betydelsefullt 

i arbetet med de barn som uppvisar en tendens till en ogynnsam utveckling. Ett problem som 

rektorerna såg i arbetet med tidiga insatser var att det ofta uppstår en gråzon kring vem som 

har ansvaret. Rektorerna ansåg att socialtjänstens förebyggandeenhet hade huvudansvaret men 

såg även sig själva som ansvariga för en tidig upptäckt av ett barns ogynnsamma utveckling 

och de såg möjligheten att rådfråga förebyggandeenheten vid behov. En av rektorerna 

presenterar här ett argument för att arbeta med tidiga insatser: 

För de är ju unga så de har ju förtroende för vuxna i skolan, så då berättar man ju och är 

ganska öppen. När de blir äldre är de inte så öppna. De sluter sig och håller det mer för 

sig själv. (Rektor1) 

Att arbeta med tidiga insatser och förebyggande arbete i förskolan och i de yngre årskurserna 

menar rektorerna har även betydelse för barnets möjlighet att skapa en djupare personlig 

relation till en lärare, en relation som nedan kommer att presenteras som en skyddande faktor. 

I de äldre årskurserna (6-9) ser organisationen annorlunda ut och lärarna har fler elever att lära 

känna samtidigt som eleverna har många olika lärare. På frågan om vad skolan kan göra för 

ett barn som far illa, såväl innan som efter en anmälan, menade rektorerna att skolan 

egentligen inte har något särskilt ansvar eller en specifik skyldighet utöver anmälningsplikten. 

De är inte rätt institution att ta ställning till vilka insatser som bör göras i familjen och det 

ingår inte egentligen i skolans uppdrag att hantera ett barns svåra hemsituation. Det rektorerna 

istället menade att skolan kan göra är att fortsätta det dagliga arbetet: 

Vi är ju här precis som alla andra dagar i veckan och ger det stöd och skydd som finns va 

[…] vi finns där alla dagarna och lärarnas förtroendetider och hela den biten. (Rektor2) 

Jag fann en tvetydighet i rektorernas uttalanden när de och ena sidan inte ansåg sig ha 

befogenheten eller skyldigheten att stödja de barn som far illa utöver att anmäla till 

socialtjänsten, och andra sidan såg anmälningsplikten som endast en liten del av skolans 

stödarbete och att det är i det öppna klimatet och det dagliga arbetet som skolan har möjlighet 

att hjälpa barnen. Jag tolkar rektorernas tankar som att de inte anser att skolan varken kan 

eller ska blanda sig i familjesituationen utan överlåta det arbetet till socialtjänsten. Istället vill 

de mena att skolan kan stödja och förebygga inom skolans gränser, implementerat i det 
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dagliga arbetet. Genom att personalen arbetar för en god lärandemiljö med pedagogiska 

insatser och ett gott skolklimat fritt från kränkande behandling, så kan skolan främja en 

positiv utveckling hos barnen. Det förebyggande arbetet sker när personalen uppmärksammar 

riskfaktorer och ger stöd till de barn som de kan se är särskilt utsatta. De skall försöka se både 

barnets enskilda problem och hur problemen kan vara kopplade till skolans miljö och det är i 

det förebyggande arbetet viktigt att etablera ett samarbete med föräldrarna så tidigt som 

möjligt. När barnet har akut behov av stöd, vård eller behandling måste skolan ha rutiner för 

hur man ska hantera situationen och åtgärda problemen och här menar rektorerna att en 

samverkan med bland annat socialtjänsten är avgörande.  

Vid ett akut behov, eller så fort skolan får misstanke om att ett barn far illa, inträder 

anmälningsplikten och därefter behovet av att samarbeta med socialtjänsten (Frost & Sköld 

1995). När skolan uppmärksammar riskfaktorer hos ett barn finns förebyggandeenheten för 

skolan att använda sig av när de är i behov av att rådfråga eller bolla tankar med någon. 

Utöver den så menar rektorerna att det, som tidigare nämnt, ingår i skolans förebyggande 

arbete att samarbeta med föräldrarna. Genom elevhälsoteamets möten kan skolan jobba för att 

kan fånga upp barnet lite extra genom att det bestäms att någon inom skolhälsovården, 

exempelvis skolpsykologen eller skolsköterskan, har stödsamtal med barnet. Att rektorerna 

talar om att de vill få barnen att uppleva skolan som en fristad där de känner sig trygga och 

har förtroende för vuxna tolkar jag som en ambition ifrån rektorernas sida att göra skolan till 

en skyddande faktor.  

Barnet ska få veta att det finns en trygghet och att det rullar på. (Rektor2) 

Som Rektor 2 uttrycker i de två citaten så menar även övriga rektorer att det är just kontinuitet 

och förutsägbarhet som är väsentligt i skolans arbete med barn som far illa. Dessa barn har 

ofta fått erfara en hög grad av separation och förändring i omgivningen och de är i behov av 

tillgänglighet och lyhördhet, något som skolan kan erbjuda menar rektorerna. Ytterligare en 

faktor som rektorerna menar kan fungera som skyddande är en nära relation mellan läraren 

och eleven. Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) är den relationen ett exempel på en 

skyddsfaktor som i likhet med skolans skyddande miljö medverkar till ett gynnsammare utfall 

i närvaron av en risk.  
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4.2.2 Relation mellan lärare och elev 

Jag tror det behövs de här kringpersonerna som jag pratade om innan, både 

[elevvårdsteamet] och specialpedagoger och sedan så tror jag att man behöver vuxna. 

Kloka vuxna som har tid för barnen. Fritidshem där man har tid att prata med barnen, inte 

bara servera dem mackor för att de ska få något att äta… så det tror jag, skapa relationer. 

(Rektor2) 

Skolan arbetar för att eleverna skall nå kunskapsmålen men rektorerna menar även att eleven 

behöver befinna sig i en stödjande miljö och kunna identifiera sig med och skapa en relation 

till viktiga vuxna. Många gånger är det föräldrarna som är dessa vuxna men för barn med 

svåra hemförhållanden kan det istället vara en lärare som blir den viktiga vuxna i barnets liv. 

Tidigare forskning visar att en lärare kan erbjuda barnet en mänsklig relation i omsorg och 

lärande och att barnet accepterar lärarens respektfulla gränsdragningar precis som det 

accepterar lärarens stöd och omhändertagande (Garbarino et al 1992). Rektorerna menade att 

de inte själva har möjligheten att skapa en sådan relation till barnet utan att det istället är 

läraren, som har en närmare och daglig kontakt med barnet, som har den möjligheten. 

Liknande idén om att lärarna får handledning i mötet med föräldrarna i fallet av en anmälan 

föreslår rektorerna även att socialtjänsten genom rådgivning och handledning kan hjälpa 

läraren att skapa en bra relation mellan läraren och det barn som far illa. En relation där 

läraren är lyhörd för de sociala och emotionella problem som barnet bär med sig till skolan 

varje dag. Rektorerna menade dock att lärarens förmåga att erbjuda barnet en nära relation till 

stor del är förknippat med lärarens personliga och känslomässiga engagemang och att lärarens 

personlighet och hans eller hennes förmåga till mellanmänskligt samspel spelar roll. Precis 

som en bra relation mellan lärare och elev kan fungera som en skyddande faktor så kan 

dessvärre en dålig relation istället bli en riskfaktor i barnets liv. För att förhindra det trodde 

rektorerna på vikten av att trivas på sitt jobb. 

Och det tror jag också är en drivkraft [att man trivs på jobbet], de personerna som arbetar 

här. Man har en gemensam bas så därför trivs man och vill arbeta med de här frågorna. 

(Rektor 1)  

De rektorer jag intervjuade trodde på att skolan kan bli en skyddsfaktor, såväl som en 

riskfaktor, i barnens liv. De uttryckte en ambition att göra skolan till en skyddsfaktor och såg 

det även som sitt ansvar att arbeta för att skapa nära relationer mellan lärare och elever och ett 

skolklimat som främjar barnets utveckling och gör skolan till en trygg fristad där barnet har 
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förtroende för de vuxna. Som Garbarino et al (1992) uttrycker det så handlar det dock inte om 

att magiskt förändra barnets liv till det bättre – utan att istället minska antalet riskfaktorer, 

förstärka skyddsfaktorerna och ge barnet chansen att ”hålla ut”. 

4.3 Samarbetet mellan skolan och hemmet 

Rektorn, tillsammans med övrig personal på skolan, företräder den närmiljö som utöver 

familjen sannolikt är den mest centrala närmiljön i barnets liv. Enligt utvecklingsekologin så 

påverkas barnet av närmiljöernas interagerande med varandra på mesonivå och utifrån det 

perspektivet kommer jag att analysera vikten av att skolan och hemmet har ett fungerande 

samarbete.   

4.3.1 Ett tilltufsat samarbete 

En av rektorerna berättade om föräldrar som kände lättnad över att skolan hade gjort en 

anmälan. Familjen var i behov av hjälp utifrån men hade inte själva förmågan att söka den 

hjälpen. Många gånger blir reaktionen dock den motsatta av den orsaken att föräldrarna 

känner sig kränkta och svikna. Enligt rektorerna är det många som blir arga och vägrar att 

samarbeta med skolan. I vissa fall har det hänt att föräldrarna har flyttat sitt barn.  

Samarbetet blir oftast, mellan föräldrarna och skolan, rätt så tilltufsat och då brukar det 

vara så att det är jag som är ”the bad guy”. […] sen är det ju så att barnet ska ju gå kvar, 

vi ska ju ha utvecklingssamtal med föräldern, eleven och skolan. Alltså läraren och 

pedagogen som kanske har upptäckt detta som gjort att man har gjort en anmälan. 

(Rektor2) 

Samma rektor berättar vidare om problemet med att föräldrarna tappar förtroendet för skolan 

och att samarbetet med föräldrarna blir lidande när skolan gör en anmälan: 

Tänk dig om vi har en lärare här som börjar i förskoleklassen och anmäler barn när de är 

6 år och sedan så kommer de att ha dem i 6 år till. Det är rätt så tungt att sitta som lärare 

och träffa den familjen och få ett förtroende, alltså man börjar i källaren liksom. 

(Rektor2) 

Efter en anmälan måste skolan fortsätta ha regelbunden kontakt med föräldrarna. De måste 

fortsätta ha utvecklingssamtal, föräldramöten och eventuella stödsamtal. Ibland uppstår det 

dock konflikter i mötet som kan handla om att föräldrar och personal på skolan är kritiska mot 

varandra och saknar förståelse för den andres sätt att betrakta barnet och dess behov.  
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4.3.2 Att vinna föräldrarnas tillit 

Ett raserat samarbete och ett tappat förtroende för skolan ifrån föräldrarna kan få allvarliga 

konsekvenser. En rektor berättade om ett fall där en pappa saknade förtroende för skolan. 

Pappan ansåg inte att skolan kunde stödja barnet och han överförde sin oro och sitt missnöje 

på barnet vilket fick konsekvensen att barnet utvecklade en rädsla för skolan och såg skolan 

som ett hot. En annan rektor hänvisar till ett fall där föräldrarna saknade förtroende för 

skolan: 

Alltså vi sitter just nu med ett jätte svårt fall där en lärare har anmält en förälder för 

misshandel där man kan säga att vi är i botten när det gäller samarbetet mellan familjen 

och… Barnet älskar ju att gå till skolan. Det är hennes trygghet och hennes, hon skulle 

nog inte kunna tänka sig något annat, men föräldrarna har ju inte så god tilltro till denna 

skolan. (Rektor 2) 

Under intervjuerna med rektorerna framgick det tydligt att de ansåg att skolans samarbete 

med föräldrarna var av stor betydelse för barnets skolgång, såväl för skolprestationen som för 

barnets psykiska mående i skolan. Enligt utvecklingsekologin samverkar ett barns olika 

närmiljöer med varandra och starka band mellan miljöerna uppstår bland annat som följd av 

att det finns ett ömsesidigt förtroende (Andersson 1986). Att föräldrarna förlorar förtroendet 

för skolan och personalen såg rektorerna som något väldigt allvarligt och det fanns en viss 

känsla av maktlöshet när de talade om det tilltufsade samarbetet. De beskrev det som ett tungt 

arbete att vinna tillbaka föräldrarnas förtroende och ansåg att det bästa istället vore att försöka 

förebygga att föräldrarna känner sig svikna vid en anmälan. En väg att gå, menade rektorerna, 

är då att vara så tydlig och ärlig som möjligt redan från början i processen kring en anmälan. 

Rektorerna berättade att man i de allra flesta fall informerar föräldrarna innan om att man 

kommer att göra en anmälan. En rektor lät mig ta del av ett informationsblad som delas ut till 

föräldrarna i anknytning till en anmälan. Den informerar bland annat om anmälningsplikten 

och om hur processen kring en utredning ser ut. Vid misshandelsfall som kan leda till en 

polisanmälan väljer man att inte informera föräldrarna av säkerhetsskäl. Man är orolig för att 

föräldrarna tar ut sin ilska över barnet och att barnet skräms till tystnad så att åtalet tvingas 

läggas ned. Motivet till att rektorerna i de flesta fall faktiskt väljer att informera om en 

anmälan handlar just om viljan att bevara en ärlig och öppen relation till föräldrarna och 

behålla föräldrarnas förtroende. Föräldrarna får även en möjlighet att uttrycka sig och föra en 

dialog med skolan kring tankar och funderingar. På frågan om huruvida Rektor 4 trodde att 
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samtal med föräldrarna om att skolan kommer att anmäla förebygger att föräldrarna senare 

hyser agg mot skolan svarade denne så här: 

Jag tror det faktiskt, där man förklarar det här med skyldigheten att anmäla och där man 

fångar upp det innan det blir så va. Men jag menar visst kan det bli så va, eller att man 

som förälder blir väldigt sårad av att man som skola gör det här. Och det kan ju finnas 

med som en försiktighet länge. (Rektor 4) 

 

4.3.3 Samarbete som ett förebyggande arbete 

En av rektorerna talade om betydelsen av att redan från förskoleklass skapa en relation och ett 

bra samarbete med föräldrarna då det sedan ligger till grund under barnets fortsatta skolgång. 

När det finns en stark länk mellan två av de viktigaste närmiljöerna i barnets liv och om 

läraren och föräldrarna redan i förskoleklass lyckas skapa ett tillitsfullt samarbete så ser 

rektorerna det som oerhört betydelsefullt i det förebyggande arbetet kring barn som far illa. I 

de fall då skolan uppmärksammar och anmäler att ett barn far illa har rektorerna och övrig 

personal på skolan stor nytta av ett redan fungerande och tillitsfullt samarbete med 

föräldrarna. Ett samarbete där det existerar en ömsesidig dialog gör de möjligt att i första hand 

se till barnet och dess behov och det kan även underlätta för personalen på skolan i ett beslut 

om att en anmälan skall göras.  

4.4 Samarbetet mellan skola och socialtjänst  

Enligt utvecklingsekologin så interagerar barnets närmiljöer förutom med varandra även med 

förhållanden som ligger utanför barnets direkta vardagsverklighet och man bör då på exonivå 

även studera hur dessa förhållanden påverkar utformningen och innehållet i närmiljöernas 

aktiviteter, roller och relationer (Andersson 2002, Andersson 1986). Socialtjänsten är ett 

exempel på en samhällsinstitution som genom sin organisation, sina resurser och sin 

samverkan med andra myndigheter direkt påverkar närmiljöerna och deras förutsättningar i 

arbetet med de barn som far illa. Socialtjänstens samarbete med skolan är av naturliga skäl en 

central del i processen kring en anmälan och det var även ett återkommande ämne i 

intervjuerna med rektorerna.  
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4.4.1 Kontakten med en socialsekreterare 

När en skriftlig anmälan har inkommit så skickar socialtjänsten en bekräftelse på att den har 

inkommit till den som gjorde anmälan. Ärendet får en handläggare som sedan har kontakt 

med familjen och ansvarar för att en utredning görs enligt utredningsskyldigheten i 

Socialtjänstlagen (2001:453). Därefter, berättar rektorerna, har skolan och socialsekreteraren 

kontakt genom att skolan hörs som referent i utredningen. Det kan även finnas en 

socialsekreterare kopplad till skolan i ett förebyggande syfte, som en professionell att bland 

annat rådfråga och bolla tankar med. Hur den kontakten ser ut varierar från skola till skola 

men känslan av att socialsekreteraren inte är lika lättillgänglig nu som förr gick som en röd 

tråd genom intervjupersonernas berättelser.   

Förr […] hade vi en socialsekreterare på skolan och då var hon alltid med i 

[elevhälsoteamet]. Så det tycker vi inte riktigt om, [att vi inte längre har en 

socialsekreterare]. För det kan komma upp ärenden när vi sitter på de här mötena, att 

någon berättar då, om skolsköterskan eller specialpedagogen har hört någonting, och då 

kan det vara ett sådant ärende vi vill lyfta till socialförvaltningen. Då får vi ju ringa och 

boka. (Rektor3) 

Huvuduppgiften för de socialsekreterare som är knutna till skolorna är att arbeta 

förebyggande och i den undersökta kommunen har socialtjänsten tre förebyggande team. 

Dessa team kan konsulteras av personalen på skolorna och är tänkta att vara en länk mellan 

skolan och Utredningsenheterna. Rektor 1 talade även om möjligheten för socialsekreteraren 

att ha en samtalande och handledande funktion:  

 

Och en sak som vi ibland gör det är ju det här att socialsekreteraren som är här, att hon 

har kanske samtal också med barnet eller föräldrarna. Alltså att man har henne som en 

person som kan ha samtal. Det är också hon som handleder läraren. (Rektor1)  

Rektorerna berättade att de, eller annan vuxen på skolan, även kan ta kontakt med 

socialsekreteraren eller förebyggandeenheten för att få råd vid tveksamhet om en anmälan ska 

göras eller inte, eller rent allmänt diskutera förhållanden som lett till misstankar. 

4.4.2 Återkoppling 

Förutom en bekräftelse på att anmälan har inkommit och skolans skyldighet att senare lämna 

ytterligare uppgifter (Socialtjänstlagen 2001:453) så förklarade de flesta av de intervjuade 

rektorerna att de saknade en återkoppling ifrån socialtjänsten. 
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Alltså ibland skulle jag vilja bli kontaktad av handläggaren för att få beskriva det mer 

utifrån mitt, alltså varför jag gjorde anmälan. Nu gör jag ju det i skrift […] men det finns 

saker som man kanske inte alltid kan skriva, för det är inte så enkelt att skriva. (rektor 1) 

Den vanligaste känslan bland rektorerna var frustrationen över att inte få veta vad som händer, 

hur socialtjänsten jobbar med familjen, och om anmälan var befogad eller inte. Om skolan 

dessutom inte märker någon förändring i barnets situation växer misstron mot socialtjänsten 

och det ifrågasätts huruvida det har betydelse att man anmäler eller inte. I mina intervjuer 

uppfattade jag en känsla av hopplöshet bland rektorerna när de talade om vad som sker efter 

en anmälan.  

Och då skulle jag vilja att handläggaren kontaktade mig […] jag vill inte veta konkret, 

men bara för att kunna sätta punkt. Och så en bekräftelse på att det faktiskt var bra att vi 

gjorde en anmälan eller så. (rektor1) 

Men man skulle ju ibland vilja veta, när man har gjort en anmälan, att hur har 

socialtjänsten jobbat med familjen? (rektor3) 

Sedan vet jag ju att de kan ju inte vända ut och in på sig för våran skull men vi kan tycka 

ibland att det blir ett ärende och det hamnar på hyllan och så va. (rektor 4) 

4.4.3 Sekretessen ett hinder för samarbetet? 

Samtliga rektorer var dock medvetna om att det hinder som finns för öppenhet gentemot 

skolan inte beror på ointresse ifrån socialtjänstens sida utan att det handlar om den stränga 

sekretessen som socialtjänsten har att följa. Socialtjänsten får endast återföra information 

kring ärendet till skolan ifall familjen har lämnat sitt medgivande till det. Med andra ord kan 

socialtjänsten avstå från att återrapportera till skolan med hänvisning till sekretessen (Frost & 

Sköld 1995, Olsson 2009). De rektorer som jag intervjuade var dock medvetna om behovet av 

en sträng sekretess och de insåg att den är en tillgång för socialtjänsten och även för 

allmänheten. Tack vare den så kan man vända sig till socialtjänsten och veta att det som 

berättas där också stannar där. På så sätt behåller socialtjänsten allmänhetens förtroende och 

kan fortsätta utföra sitt arbete. Trots förståelsen för sekretessens nödvändighet så menade de 

rektorer som jag talade att de själva och lärarna ofta känner ett stort behov av att få någon 

sorts återkoppling efter en anmälan, om så endast för att bekräfta att skolan gjorde rätt som 

anmälde, och att det borde vara möjligt för socialtjänsten att ge. Ofta har skolan försökt lösa 

problemen internt under en längre tid och det känslomässiga engagemanget för barnet är stort. 

En av rektorerna ansåg även att det allra bästa vid en återrapportering är att även göra 
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vårdnadshavare och barn delaktiga, exempelvis i form av ett trepartssamtal (se 4.4). 

Rektorernas önskan om en återkoppling kan även analyseras utifrån det politiska perspektivet 

på ledarskap och ledarens vilja att skaffa sig kopplingar till andra aktörer och bygga närverk 

Bolman & Deal 2005).  

4.4.4 Att mötas i förståelse och tilltro 

Frustrationen här på skolan bland pedagoger det är att när man väl har gjort en anmälan 

eller när man väl har blandat in socialtjänsten så tycker man att det händer ju ingenting. 

För man ser inte det arbetet. Och då får man säga ”vi får lita på att det görs, vi får lita på 

att socialtjänsten gör sitt jobb”. (rektor4) 

 

Det är så svårt för vi är ju två olika lagstyrda verksamheter och vi ska samarbeta men vi 

kan ha olika sätt att se på det va, hur man gör det, eller hur man ska göra kring barnet. 

[…] Och det är väl där som man skulle behöva mötas på samma arena för att diskutera 

det, förstå varandra professionalitet eller varandras uppdrag (rektor4) 

Rektor 4 uttrycker att ett bra samarbete mellan skola och socialtjänst bygger på att det finns 

en förståelse för varandras verksamheter och sätt att arbeta på och en tilltro till att de båda ser 

till barnets bästa och utför sitt arbete utifrån det synsättet. Tidigare forskning visar även på att 

det i förståelsen även är önskvärt att det finns en viss kunskap om varandras verksamheter och 

att det som lärare är viktigt att känna till vilka resurser som socialtjänsten har att bidra med 

(Frost & Sköld 1995). Jag tolkar dock rektorernas utsagor som att de anser att socialtjänstens 

stränga sekretess förhindrar att skolan får insyn i socialtjänstens arbete med de barn som far 

illa och att rektorerna ser det som en brist på tillit att socialtjänsten inte delar med sig av viss 

information. Det finns dock andra faktorer som kan påverka samarbetet mellan skolan och 

socialtjänsten positivt och bidra till att skolan och socialtjänsten får förtroende för varandra 

och en sådan faktor menar rektorerna är att det alltid är en och samma socialsekreterare som 

skolan hade kontakt med. Genom ett längre samarbete med samma socialsekreterare menar 

rektorerna att de känner sig tryggare och att det är lättare att utbyta information. Enligt 

utvecklingsekologin är hög personalomsättning ett hinder på exonivå som försvårar 

kontinuitet i verksamheten och påverkar barnets närmiljöer negativt (Andersson 1986). Rektor 

4 uttrycker det så här: 

I alla de här tre fallen skulle jag vilja säga, så har vi haft ett jätte bra samarbete med 

socialtjänsten. Och det är inte någonting som vi generellt tycker att vi har. [---] det har 

faktiskt varit samma socialsekreterare inblandad i alla de här tre fallen. Men vi har liksom 
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byggt upp ett samarbete som har byggt på väldigt mycket förtroende och att vi har fått 

prata med varandra för föräldrarna. (rektor4) 

4.5 Skola, hem och socialtjänst – ett trepartssamarbete  

Ur rektorernas synvinkel är det ett samarbete mellan skola, hem och socialtjänst högst 

önskvärt. De menar att genom att man skapar en förståelse mellan de tre parterna, deras 

interagerande med varandra och med barnet är det möjligt att finna former för att samarbeta 

med barnets bästa för ögonen. Enligt Socialstyrelsen (2007) i sin rapport Strategi för 

samverkan så bör en långsiktigt hållbar samverkan mellan skola och socialtjänst integreras 

och förankras i den ordinarie verksamheten och även inkludera berörda barn och deras 

föräldrar. Rektorerna är dock ense om att hemmet inte endast bör inkluderas i samarbetet utan 

istället vara en tredje part i samarbetet. Socialstyrelsen skriver vidare att det är inte bara en 

fråga om att vilja samverka utan att det krävs stora investeringar i både tid och energi och en 

av rektorerna uttryckte åsikten om att även engagemanget hos socialtjänsten är av betydelse: 

De från socialtjänsten i det här fallet är sådana som är väldigt intresserade av sitt 

jobb och intresserade av att verkligen lyckas tillsammans med oss (Rektor4)  

Ett exempel på hur skolan, hemmet och socialtjänsten kan samarbeta efter en anmälan kom på 

tal under en av intervjuerna, nämligen genom så kallade trepartssamtal. I dessa samtal träffas 

ansvarig på skolan, föräldrarna och den socialsekreterare som har hand om ärendet. 

Tillsammans pratar de om barnets behov och försöker komma fram till en gemensam strategi 

för en samverkan kring barnet.  

Ytterligare en idé från rektorernas sida är att socialtjänsten ger lärarna en viss handledning i 

samarbetet mellan hem och skola. Som Rektor 2 berättade om i ett tidigare citat (se 4.3.1) så 

kan det vara svårt för läraren att få ett förtroende från föräldrarna när skolan anmäler att ett 

barn far illa redan i förskolan. I de samtalen är läraren ofta i behov av handledning. Hur man 

som lärare samtalar på ett sätt som främjar ett framtida samarbete med föräldrarna. Det kan 

även finnas ett behov av handledning i lärarens möte och samtal med det utsatta barnet.  

Lärarna behöver bli lyssnade på, få lite tips på strategier. (Rektor 1). 
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5. Sammanfattande diskussion 

5.1 Återkoppling till frågeställningarna 

Till min undersökning ställde jag upp en frågeställning bestående av tre frågor där första 

frågan var; Vilket anser rektorerna är skolans ansvar när ett barn far illa och vilken roll 

anser de sig ha i det ansvaret? Reglerade i socialtjänstlagen (2001:453) finns både 

anmälningsplikten och skyldigheten att lämna nya uppgifter som kommit till skolans 

kännedom och det är det som rektorerna anser är skolans största och viktigaste ansvar när det 

handlar om ett barn som far illa. Som sin egen roll ser rektorerna sig som ytterst ansvariga för 

att en anmälan görs, även om det inte alltid är de själva som står för en anmälan. Hälften av 

rektorerna använde sig av ett ledarskap som kan kopplas till ett HR-perspektiv på ledarskap, 

där rektorn ger personalen makt och inflytande att själva skriva under en anmälan. De övriga 

två har valt att själva skriva under anmälan och, analyserat utifrån det symboliska perspektivet 

på ledarskap, ta de konsekvenser och risker som kan uppstå. Detta för att visa prov på sitt 

engagemang och föregå med gott exempel. Alla rektorer har dock en dialog och ett ”bollande” 

med den som uppmärksammat att ett barn far illa innan en anmälan görs och det kan man 

tolka som att det finns en ömsesidig påverkan mellan ledaren och de ledda. Rektorerna är 

även ansvariga för elevhälsan och att ett åtgärdsprogram utarbetas när ett barn är i behov av 

särskilt stöd. Då mycket ansvar ligger på rektorerna ser de det som naturligt och behövligt att 

dela på ansvaret och delegera ut uppgifter till de olika yrkeskategorierna i elevhälsan. Under 

elevhälsoteamets möten ger rektorn övrig personal inflytande i beslutsfattandet, något som 

utmärker en HR-inriktad ledare. Rektorerna känner sig trygga i att delegera ansvaret då de 

anser att personalen i elevhälsan har kompetens som rektorerna själva saknar. Genom att 

växla perspektiv på ledarskap kan rektorerna lättare axla ansvaret, delegera samt hantera olika 

situationer och omständigheter.  

Utöver anmälningsplikten ser rektorerna det som skolans ansvar att göra skolan till en 

skyddande faktor genom att bland annat göra skolan till en trygg plats med ett öppet 

skolklimat där eleverna känner förtroende för de vuxna och har en nära relation till läraren. 

Min andra frågeställning var; Menar rektorerna att skolan kan fungera som en skyddande 

faktor respektive riskfaktor för de barn som far illa och i så fall på vilket vis? Svaret som jag 

genom min undersökning kom fram till är att rektorerna ansåg att skolan kunde fungera både 

som en skyddande faktor och som en riskfaktor och de såg det som skolans ansvar att arbeta 

för att göra skolan till en skyddande faktor och undvika att den blir en riskfaktor. Genom att 
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barnen känner sig trygga i skolan, har förtroende för de vuxna och vågar vara sig själva och 

prata om det som känns jobbigt i hemmet så anser rektorerna att skolan fungerar som en 

skyddsfaktor. Ifall situationen är den motsatta, att barnen tvingas gå till en skola där de känner 

sig otrygga och saknar förtroende för de vuxna, så förvandlas skolan istället till en riskfaktor. 

Rektorerna ansåg att skolan är en bra arena att arbeta förebyggande på och de menade även att 

anmälningsplikten är en väldigt liten del i skolans stödarbete. Jag fann en tvetydighet i min 

undersökning där rektorerna och ena sidan ansåg att stödarbetet sker i det dagliga arbetet 

genom ett öppet och förtroendefullt skolklimat och andra sidan ansåg att varken de eller 

skolan har någon specifik skyldighet för de barn som far illa utöver anmälningsplikten. I min 

analys kommer jag dock fram till att skolan får ett ansvar för de barn som far illa genom att de 

faller inom kategorin barn i behov av särskilt stöd, och jag tolkar rektorernas tvetydiga 

uttalanden som att de menar att det inte är skolans uppgift att rätta till familjesituationen. 

Skolan kan endast erbjuda barnet en skyddande miljö på skolan och rektorerna uttrycker en 

ambition för att skapa den miljön. Ytterligare en skyddande faktor menar rektorerna är ifall 

barnet har en nära relation till en lärare. Rektorerna menar dock att lärarens förmåga att 

erbjuda en nära relation är förknippat med lärarens känslomässiga engagemang och 

personlighet. De poängterar även vikten av att läraren trivs på sitt jobb.  

En annan riskfaktor som kan uppstå är när föräldrarna saknar förtroende för skolan och 

överför sin oro på barnet som då utvecklar en rädsla för skolan. Rektorerna menar då att det är 

av vikt att skolan vinner föräldrarnas förtroende och skapar ett bra samarbete mellan hem och 

skola, vilket är en av slutsatserna på min tredje och sista frågeställning; Hur ser rektorerna på 

samarbetet mellan skolan, hemmet och socialtjänsten och på dess betydelse i arbetet med att 

främja en gynnsam utveckling för de barn som far illa? Rektorerna finner samarbetet mellan 

hem och skola väldigt betydelsefullt för barnets skolgång, både för dess skolprestationer och 

får dess mående. De menar att det är allvarligt när skolan förlorar föräldrarnas förtroende på 

grund av en anmälan och de menar även att det är möjligt att förebygga det genom att vara 

tydlig och ärlig redan innan en anmälan görs. I de flesta fall informerar rektorerna föräldrarna 

om att de kommer att göra en anmälan och på så vis anser de att de lägger en grund för ett bra 

och förtroendefullt samarbete även efter en anmälan. Ett tillitsfullt samarbete ser rektorerna 

även som viktigt i det förebyggande arbetet kring barn som far illa och ett sådant samarbete är 

viktigt att skapa redan i förskoleklass. För att skapa ett bra samarbete kommer en av 

rektorerna med förslaget att socialtjänsten kan bistå med handledning just vid de tillfällena så 

skolan tvingas berätta för föräldrarna att de måste göra en anmälan.  
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När det gäller samarbetet mellan skolan och socialtjänsten så anser rektorerna att kontakten 

med socialsekreterare är sämre nu än den har varit förut. Skolan kan dock rådfråga och 

diskutera förhållanden som lett till misstankar med Förebyggandeenheten och till dem kan 

skolan även. Det mest centrala under intervjuerna med rektorerna var att rektorerna saknade 

en återkoppling ifrån socialtjänsten efter det att skolan har gjort en anmälan. Rektorerna 

kände en frustration över att inte veta vad som händer kring ärendet och de menar att lärarna 

är i stort behov av att få veta vad som sker. De inser att socialtjänstens strängs sekretess är ett 

hinder i återkopplingen men anser att det borde finnas något vis att återkoppla på, om så bara 

för att bekräfta att det var bra att skolan gjorde en anmälan. Rektorerna menar att ett bra 

samarbete mellan skolan och socialtjänsten bygger på förståelse för varandras verksamheter 

och en tilltro till att de båda arbetar med barnets bästa för ögonen. Dock anser de att 

sekretessen förhindrar att skolan får insyn i socialtjänstens arbete och att de känner att det är 

en brist på tilltro ifrån socialtjänstens sida som gör att de inte lämnar ifrån sig information. 

Ytterligare en faktor som rektorerna anser påverkar samarbetet positivt är ifall skolan kommer 

i kontakt med samma socialsekreterare under en längre tid. En önskan ifrån rektorernas sida är 

att skolan, hemmet och socialtjänsten hade så kallade trepartssamtal där alla tre möttes och 

diskuterade barnet och dess behov.  
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Bilaga 1 

 

Information om deltagande 

Mitt namn är Evelina Storm, jag studerar till Socionom och läser just nu 6:e terminen på 

Socialhögskolan vid Lunds universitet. Jag ska under denna termin skriva en C-uppsats och 

det är med anledning av mitt valda ämne som jag har kontaktat er för en intervju. Det ämne 

som jag har valt att undersöka är hur ni som rektorer ser på erat och på skolans ansvar när ett 

barn far illa och på hur ni anser att skolan kan främja en gynnsam utveckling för det barn som 

far illa. 

För att få fram material till min undersökning är min tanke att jag främst skall intervjua den 

person på skolan som har huvudansvaret för att en anmälan till socialnämnden görs. Intervjun 

kommer att vara ungefär en timme – men kan kortas ned vid eventuell tidsbrist – och handla 

om exempelvis skolans ansvar när ett barn far illa, huruvida skolan kan bli en skydds- eller 

riskfaktor i barnets liv samt hur samarbetet med socialtjänsten och med hemmet ser ut efter en 

anmälan.  

 

Jag kommer att se till att ingen individ eller arbetsplats kan identifieras i uppsatsen och 

anonymiteten bevaras under hela processen Man har även som intervjuperson rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl. 

 

Uppsatsen kommer när den är klar att vara tillgänglig på databasen Xerxes där uppsatser och 

examensarbeten i fulltext publicerade vid olika institutioner inom Lunds universitet finns. 

Adressen till sidan är: http://theses.lub.lu.se/undergrad/ 

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig via telefon eller mejl. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Evelina Storm 

 

070-2732883 

evelinastorm85@hotmail.com 

Handledare: Lotta Mulder, Socialhögskolan 

E-post: lotta.mulder@soch.lu.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Beskrivning 

 Namn 

 Ålder 

 Skola, antal elever, årskurser 

1. Anmälningar till socialnämnden 

2. Samarbetet med Socialtjänsten 

3.  Samarbetet med hemmet 

4. Skolans ansvar efter och innan en anmälan 

5. Rektorns ansvar efter och innan en anmälan 

6. Skolan som en skydds- respektive riskfaktor  

 

Övriga punkter att nämna: 

Åtgärdsprogram, handlingsplaner 

Lärarens roll i anmälningsprocessen 

Elevvårdsteamet 

Förebyggandeenheten 

 


