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The Social Services' investigation of child maltreatment and neglect is dependent on 
information from school teachers. The mandatory report requires all school personnel 
to report incidents involving children who may need Social Services' protection and 
support. Previous research indicates however that the mandatory reporting isn't carried 
out to the extent that the law requires, and research suggests that an explanation could 
be found in the absence of knowledge about the mandatory report. The aim of this study 
was therefore to examine preschool and primary school teacher students' knowledge 
and expectations of the mandatory reporting and also to investigate their views of their 
education in mandatory reporting. This was carried out through a webbased survey that 
was sent to teacher students at four Swedish universities. The results show that the 
respondents are well aware of the mandatory reporting but that they felt that the 
education has been insufficient. Our study also shows that the students' expectations of 
a report on child maltreatment and neglect were positive. At the same time, the role as a 
reporter was perceived unsure and the students felt that they lacked adequate practical 
knowledge to manage their own feelings as well as their relationship with the parents. 
The results were analyzed on the basis of Aristotle's three forms of knowledge; episteme, 
techne and fronesis. Our conclusion is that the education of teachers to some extent fail 
to educate the practical knowledge, techne, and that the education should be able to 
provide a better foundation for an ethical discussion about the mandatory reporting and 
on the role as a reporter. 
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1 Inledning 

I 14 kap 1 § Socialtjänstlagen åberopas den lagstadgade anmälningsskyldigheten. Denna 

skyldighet är en viktig komponent för Socialtjänstens arbete kring barn och ungdomar 

som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen 2004). Att denna 

anmälningsskyldighet dock inte används i den utsträckning som den borde är det flera 

rapporter, undersökningar och forskare som uppmärksammar (Cocozza 2007; 

Socialstyrelsen 2004; SOU 2001:72; Sundell & Colbiörnsen 2000). Socialstyrelsen (2004) 

ger ett antal möjliga orsaker till detta t.ex. okunskap om bestämmelser, osäkerhet om 

hur den ska tillämpas, oro för vad en anmälan kan leda till och obehag inför att möta 

föräldrar.  

Ett aktuellt exempel på att skolpersonal inte anmäler i alla fall där de borde 

framkommer i Anna Lidwall berättelse i programmet "Efter tio" om hur hon under sin 

skoltid på internatskolan Lundsberg fick uppleva och utstå både mobbning och 

trakasserier medan lärarna endast stod och såg på (TV4 2012). Även BEO (Barn- och 

elevombudet) riktar kritik mot Lundsberg och kräver skolan på skadestånd för en elevs 

räkning då denna utstått fysisk och psykisk misshandel (Skolinspektionen 2012). BEO 

menar att skolan haft kännedom om misshandeln men ändå inte agerat tillräckligt för att 

motverka eller uppmärksamma denna varken genom polisanmälningar eller genom en 

anmälan till Socialtjänsten (ibid.). 

 

1.1 Problemformulering 

1.1.1 Bakgrund till låg användning av anmälningsskyldigheten 

Myndigheter som berör barn och unga, myndigheter inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och vissa andra myndigheter har enligt 14 kap 1 § SoL en skyldighet att 

anmäla ifall de kommer i kontakt med något som kan innebära att ett barn behöver 

skydd (Socialstyrelsen 2004). En av dessa myndigheter är skolan. 

 Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) visar i sin studie av en kommun i Sverige 

att 29 % av alla anmälningarna till Socialtjänsten angående barn som kan vara i behov 

av skydd eller stöd kommer från skolpersonal1. 76% av de anmälningar som kom från 

                                                           
1
 34% kom från polisen, 4% från andra professionella, 7% kunde betraktas som ansökningar från 

föräldrar och barn, 9% kunde inte fastställas var de kom ifrån och resterande kom från allmänheten och 
släktingar. 
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skolpersonal och andra professionella (ej polis) ledde till att en utredning öppnades. 

Studien påvisar vikten av att skolpersonalen agerar utifrån sin anmälningsskyldighet då 

deras anmälningar i stor utsträckning leder till att en utredning öppnas.  Även Frost och 

Sköld (1995) påpekar vikten av detta när de skriver: ”Huvuddelen av den tid vi 

betraktas som barn och unga befinner vi oss alltså i skolan. Skolans ansvar är därför 

både stort och tungt.” (1995 s. 17).  

 I Cocozzas et al. (2007) studie framkommer det att skolpersonalen sammanlagt 

gjort anmälningar på drygt 1 % av kommunens barn där de som var i kontakt med de 

allra minsta barnen (förskolelärarna) var starkt underrepresenterade.  Staffan Olsson 

(2011) menar att det finns forskning som säger att endast 30-40 % av alla 

anmälningspliktiga fall faktiskt anmäls. Cocozza et al. (2007) ställer sig frågan om dessa 

låga siffror beror på att samhället är bra på att ordna goda levnadsförhållanden för 

barnen eller om det är så att de professionella som omfattas av anmälningsskyldighet 

inte utför sitt uppdrag i den omfattning som de är ålagda att göra. 

 

1.1.2 Eventuella brister i lärarutbildningen? 

Att anmälningsskyldigheten, och då främst hos lärare, är uppmärksammat och ett 

vanligt undersökningsområde visas t.ex. av antalet examensarbete på Socialhögskolan i 

Lund, tre stycken bara 2011. Målgruppen för dessa arbeten är yrkesverksamma lärare 

och har fokus på hur lärare pratar om, ser på och beskriver sin anmälningsskyldighet. 

 Barnombudsmannen (BO) påpekade i ett remissvar till Lärarutbildnings 

kommittén att det finns en stor okunskap inom lärarkåren vad gäller 

anmälningsskyldigheten (Barnombudsmannen 1998a). BO menade att denna okunskap 

är oacceptabel (ibid.). I en skrivelse till dåvarande Socialminister Margot Wallström 

menade Barnombudsmannen att okunskapen om anmälningsskyldigheten borde 

uppmärksammas och tillgripas innan lärare kommer ut på fältet (Barnombudsmannen 

1998b). BO påpekade att anmälningsskyldigheten borde ses över i ett bredare 

sammanhang och ansåg att ”Kunskap om anmälningsskyldigheten ska ingå som ett 

obligatoriskt moment i all relevant grundutbildning.” (Barnombudsmannen 1998b). 

Utredningen ”Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda” (SOU 2001:92) påpekar 

också vikten av en kompetenshöjning inom lärarkåren och ett förtydligande vad gäller 

kunskaperna som tillförskaffas under lärarutbildningen. 
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Vi föreslår att i målbeskrivningarna i examensordningen tas in särskilda 
skrivningar avseende utbildning till lärare om barns behov och utveckling 
och särskilt uppmärksamma barn som far illa. Vi menar att en god kompetens 
är förutsättningen för att barn som far illa eller riskerar att fara illa skall 
uppmärksammas och få hjälp. (SOU 2001:72, s. 31) 

Brister i lärarutbildningen kommenteras även i den offentliga utredningen "Se, tolka och 

agera - allas rätt till en likvärdig utbildning" (SOU 2010:95) som skriver: 

Under utredningsarbetet har jag mottagit många signaler om att lärare i sin 
grundutbildning inte förbereds tillräckligt väl för arbetet med barn och 
elever som har olika stödbehov eller för föräldrakontakter. Inte heller 
samverkansfrågor tas alltid upp i grundutbildningen. Detsamma gäller 
möjligheterna till samarbete med elevhälsans olika professioner. (SOU 
2010:95, s. 296-297) 

Utredningen skriver fortsättningsvis att det är ett önskemål från både rektorer och 

lärare att utbildningen blir bättre på att förbereda studenterna för yrkeslivet. 

Med detta som bakgrund anser vi det viktigt att undersöka vilka kunskaper och 

förväntningar som lärarstudenter har om sin framtida anmälningsskyldighet och hur de 

anser att undervisningen kring denna har varit. Vi anser det vara betydelsefullt för 

socialt arbete och för samarbetet mellan skola och socialtjänst att professionerna kan 

lita på varandras kompetenser och professionella handlande. Professionerna är 

beroende av varandra i sina yrkesliv och det är därför viktigt att undersöka ifall det 

finns brister i lärarutbildningen som leder till att nyexaminerande lärare kommer ut på 

fältet med otillräckliga kunskaper i bagaget för att kunna bedöma och agera utifrån sin 

anmälningsskyldighet. 

 

1.2 Syfte 

Att undersöka lärarstudenters syn på anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 § SoL 

samt undervisningen om denna. 

 

1.3 Frågeställningar 

o Vilka kunskaper har lärarstudenterna om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 

1 § SoL? 

o Vilka förväntningar har lärarstudenterna på en anmälan till Socialtjänsten? 

o Hur ser lärarstudenterna på den utbildning de fått om anmälningsskyldigheten 

enligt 14 kap 1 § SoL? 
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1.4 Definitioner 

Nedan följer en beskrivning av några begrepp som använts frekvent i denna uppsats. 

Först ges en översikt av vad anmälningsskyldigheten innebär utifrån Socialtjänstlagen 

samt Socialstyrelsens riktlinjer. Därefter följer definitioner av begreppen ingripa till 

barns skydd, barn som far illa, Socialtjänsten, lärare och skolpersonal utifrån hur 

begreppen använts i texten. 

 

1.4.1 Anmälningsskyldighet 

Enligt 5 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för 

att barn i kommunen lever under goda och trygga förhållanden. Kommunen har också 

det särskilda ansvaret att ingripa till skydd eller stöd för ett barn som inte får sina 

grundläggande behov tillgodosedda av föräldrarna. För att kommunen ska ha möjlighet 

till detta krävs det att socialnämnden får kännedom om eventuella missförhållanden. I 

14 kap 1 § första stycket Socialtjänstlagen finns en uppmaning till allmänheten att 

anmäla till socialnämnden om man får kännedom om något som kan innebära att barnet 

behöver skydd från socialnämnden. I 14 kap 1 § andra stycket Socialtjänstlagen finns det 

som omnämns som anmälningsskyldighet: 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. 
Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller 
annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller på socialtjänstens område. 

Inom ramen för denna studie innebär anmälningsskyldigheten att alla lärare, i 

kommunal eller privat driven skola eller förskola, har en skyldighet att anmäla till 

socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver 

ingripa till skydd för barnet. I fjärde stycket samma lag framgår också att de som jobbar 

inom verksamheter som rör barn har en skyldighet att lämna ut alla uppgifter som kan 

ha betydelse för socialnämndens arbete med att skydda barnet. 

 Socialstyrelsen skriver att skyldigheten att anmäla och skyldigheten att lämna ut 

uppgifter är “[...] absolut och ovillkorlig och får inte bli föremål för övervägande av den 

anmälningsskyldige själv.” (Socialstyrelsen 2004 s. 11). Vidare skriver Socialstyrelsen 
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att uppgifterna inte behöver vara bestyrkta för att de ska anmälas. En anmälan ska göras 

genast när den anmälningsskyldige får kännedomen om ett missförhållande. 

Anmälningsskyldigheten gäller all kännedom om brister i omsorgen eller fara för 

barnets hälsa och utveckling och är således inte begränsat till fall där socialnämnden 

kan behöva ingripa med tvång. Konsultation utan att röja barnets namn får göras med 

kollegor, chefer eller socialtjänst men detta får inte fördröja anmälan och tar inte bort 

det personliga ansvaret att anmäla. Anmälningsskyldiga personer som nämns i 14 kap 1 

§ andra stycket Socialtjänstlagen kan inte anmäla anonymt om kännedom de fått i 

tjänsten (Socialstyrelsen 2004). 

 

1.4.2 Ingripa till barns skydd och Barn som far illa 

En anmälan till socialnämnden ska, som ovan beskrivet, göras när den 

anmälningsskyldige fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa “till skydd” för barnet. Detta benämns ofta också som att en anmälan 

ska göras när ett barn misstänks fara illa. Inom ramen för anmälningsskyldigheten 

definieras situationer när barn far illa eller behöver skydd, som fall där barn utsätts för 

brister i omsorgen som kan innebära en fara för barnets hälsa eller utveckling och där 

det kan finnas en anledning för nämnden att bejaka barnets intressen. Detta behöver 

inte innebära att barnet behöver ett akut skydd eller att det finns misstankar om 

allvarliga missförhållanden. Barn som far illa kan definieras till att omfatta alla fall där 

barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda på grund av brister i hemmiljön 

eller andra faktorer i barnets omgivning (Socialstyrelsen 2004). 

 

1.4.3 Socialtjänsten 

Med Socialtjänsten menar vi främst Individ- och Familjeomsorgen, eller den del av 

Socialtjänsten som utreder barn och ungdomar, på uppdrag av socialnämnden. En 

anmälan till socialnämnden innebär alltså i praktiken oftast att man anmäler till 

Socialtjänsten. 
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1.4.4 Lärare och skolpersonal 

Lärare definieras i denna studie som utbildade lärare och pedagoger för förskola och 

grundskola.  Skolpersonal å andra sidan omfattar även övrig personal inom skola som 

omfattas av anmälningsskyldigheten. 

 

2 Tidigare forskning 

Vid en genomgång av aktuell och tidigare forskning såg vi ett mönster i de försök till 

förklaringar som gavs på varför anmälningsskyldigheten inte används i den mån det är 

tänkt. Dessa förklaringar kan sammanfattas till: 

o Förutfattade meningar och negativa erfarenheter av Socialtjänstens arbete. 

o Begreppsproblematik (främst kring barn som far illa och anmäla) 

o Oro för relationspåverkan (anmälare – barn och anmälare – förälder) 

o Bristande kunskaper om anmälningsskyldigheten och förfaringssättet vid en 

anmälan 

Vi såg dessutom ett mönster i diskussionen kring lösningar på att 

anmälningsskyldigheten inte används på ett tillräckligt sätt. Forskning pekade på ett 

behov av ökad kompetens kring anmälningsskyldigheten och hur den ska användas. 

 Nedan följer en genomgång av de teman av förklaringar som vi funnit. Dessa teman 

har varit vägledande i utformandet av enkäten och använts för att skapa formuleringar 

och frågor på ett sätt som gjort att vi anser oss ha ringat in det som, för undersökningen, 

är viktiga områden. 

 

2.1 Förutfattade meningar och negativa erfarenheter av Socialtjänstens 

arbete 

Sundell och Colbiörnsen (2000) har i Stockholm undersökt skolpersonals antaganden 

om förväntade konsekvenser av en anmälan till IFO (Individ- och familjeomsorgen). 

Resultatet visade att skolpersonalen förväntade sig fler negativa konsekvenser av en 

anmälan till IFO än av en kontakt med föräldrarna eller elevvården (ibid.). Ungefär 50% 

trodde att en anmälan till IFO skulle förvärra samarbetet med föräldrarna och ca 30% 

antog att det skulle innebära eget obehag (ibid.). 
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 Att det finns en negativ syn på Socialtjänsten visar också Germundsson (2011) i sin 

avhandling. I en jämförelse av associationerna mellan socialsekreterare och lärare hade 

socialsekreterare främst positivt värdeladdade associationer till lärare medan lärare 

istället främst tänkte på Socialtjänsten i negativ bemärkelse och på en strukturnivå 

(ibid.). Den främst negativa bild som lärare hade av Socialtjänsten kan ha påverkats av 

media och av en historisk kontext där Socialtjänsten framställts negativt menar 

författaren (ibid.). 

 Cocozza (2007) menar att tidigare forskning har visat att dåliga erfarenheter av att 

anmäla påverkar ifall man anmäler igen. Författaren menar att det därför är av vikt att 

varje anmälan hanteras professionellt korrekt av Socialtjänsten (Cocozza 2007). 

 Det är inte bara den tidigare forskningen som uppmärksammar detta, även den 

offentliga utredningen "Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning" tar upp 

bristen på återkoppling från Socialtjänsten till skolan vid en anmälan (SOU 2010:95). 

Utredningen menar att detta är den vanligaste kritiken som uppkommit i deras 

undersökning. Utredningen drar också slutsatsen att negativa erfarenheter som t.ex. 

dålig återkoppling kan påverka att man väljer att inte anmäla i framtiden (ibid.). 

 

2.2 Begreppsproblematik 

Lundén, Broberg och Borres (2000) tar upp begreppet barn som far illa och menar att 

definitionsproblemen kring begreppet kan orsaka problem i det praktiska handlandet 

då man inte är överens om ifall definitionen ska bygga på riskfaktorer eller på faktisk 

skada. Lundén et al. (2000) visar i sin forskning att definitionen av barn som far illa 

skilde sig mellan barnomsorgspersonal och BVC-personal där barnomsorgspersonalen 

oftare använde en snävare tolkning av barn som far illa. Författarna menar att en 

snävare tolkning innebär att det finns fler barn som ”borde anmälts” (ibid.). De menar 

också att det är troligt att de professionellas tolkning av barn som far illa påverkar 

förmågan att uppfatta dessa barn och avgöra huruvida en anmälan ska göras (ibid.). 

 Även Germundsson (2011) diskuterar definitioner av barn som far illa och menar 

att vi inte kommit till konsensus kring begreppet, vilket författaren menar leder till 

problem i praktiken vid t.ex. samverkan. Germundsson (2011) visar också på 

skillnaderna mellan lärares och socialsekreterares associationer till barn som far illa och 
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menar att skillnaderna illustrerar de olika sociala kontexterna som lärare och 

socialsekreterare arbetar i. 

 Den offentliga utredningen "Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda" tar upp 

att ordet anmäla kan ha en negativ klang som gör att man associerar till en 

polisanmälan, vilket är kopplat till något olagligt och fel (SOU 2001:72). Fokus ligger 

alltså inte vid Socialtjänstens möjligheter till stöd och hjälp vid en anmälan om ett barn 

som far illa utan istället främst på skyldigheten att anmäla (ibid.). 

 

2.3 Negativ relationspåverkan och bristande kompetens 

Sundell och Colbiörnsen (2000) visar i sin undersökning att skolpersonal i Stockholm 

förväntar sig att en anmälan till Socialtjänsten, i större utsträckning än en kontakt med 

föräldrarna eller elevvården, kommer att svika elevens förtroende. I SOU 2001:72 

påpekas att anmälningsskyldigheten inte ger något utrymme för medbestämmande från 

barnets sida vilket kan innebära att relationen mellan personal och elev skadas. 

Utredningen menar att en lösning kunde vara att öka kompetensen och samverkan 

mellan organisationerna (SOU 2001:72). 

 Något som också kan tyda på behovet av ökad kompetens är när skolpersonal 

 använder fel förfaringssätt. Sundell och Colbiörnsens (2000) undersökning visar hur 

skolpersonal ofta försöker lösa en elevs psykosociala problematik inom skolans ramar 

och författarna menar att ett sådant förhållningssätt är olyckligt. SOU 2001:72 menar att 

det kan vara svårt för skolpersonal att avgöra hur mycket som kan åtgärdas med skolans 

resurser och när det inte räcker till. 

 Sundell och Colbiörnsen (2000) visade med samma undersökning som ovan att 

kunskaperna om anmälningsskyldigheten brast i vissa hänseenden. Främst var bristerna 

kring hur en anmälan ska göras, endast 28% av skolpersonalen hade kunskap om detta 

(Sundell & Colbiörnsen 2000). På områdena ”Anmälan även om endast misstanke”, 

”Anmälan även om chefen säger nej” och ”Ny anmälan trots tidigare anmälan” var 

andelen som hade kunskap om detta 73%, 66% samt 66% (ibid.). Även om dessa 

procentandelar innebär att mer än hälften hade kunskap om dessa områden så visar det 

också att ungefär 30-40% saknade kunskap om dessa områden. 

 Det är inte bara i Sverige som bristande kompetens kring anmälningsskyldigheten 

pekas ut som ett problem. Goldman (2007) skriver i sin artikel, om australienska 



14 

 

lärarstudenters syn på sin kompetens om och förståelse för anmälningsskyldigheten, 

såhär: 

The current results have identified a vacuum here in student-teachers’ 
learning experiences, knowledge, confidence, and understandings in their 
preparedness for the Primary classroom, that needs to be addressed earlier; 
before student-teachers obtain employment as teachers. (Goldman, 2007 s. 
379) 

Även Maureen Kenny (2001) kommer fram till samma slutsats i sin artikel om 

amerikanska lärares uppfattningar om deras anmälningsskyldighet: 

This study clearly outlines the need for enhanced training in child abuse 
reporting laws and procedures for school teachers. There is a definite need 
for more thorough training for teachers on child abuse reporting. (Kenny, 
2001 s. 90) 

 

2.4 Lösning – ökad kompetens? 

Den tidigare forskningen och de offentliga utredningar som vi har tagit del av visar på 

flera olika områden där kunskaperna brister och där annat sätter käppar i hjulen för att 

anmälningsskyldigheten ska fungera så som det är tänkt. Vi anser oss också skönja att en 

lösning på många av dessa problem anses vara att öka kompetensen hos de 

professionella samt förbättra handlingsplaner och rutiner (SOU 2001:72; SOU 2010:95) 

 I Australien och USA har detta uppmärksammats genom att det startats 

kompetensutveckling i form av träningsprogram för de professionella om 

anmälningsskyldigheten och förfaringssättet vid en anmälan (Goldman 2007). Goldman 

(2007) skriver dessutom att dessa program verkar ha fått positiva reaktioner från de 

medverkande och att resultaten har varit i linje med vad man ville få ut av programmen; 

att öka kunskaperna och medvetenheten kring anmälningsskyldigheten. 
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2.5 Forskningens relevans 

Ur den tidigare forskningen kan det utläsas att problemet med att anmälningar inte görs 

i den utsträckning det är menat i stora drag beror på att lärarna och skolpersonalen har 

bristande kunskaper om anmälningsskyldigheten eller negativa erfarenheter av 

samarbete med Socialtjänsten. Problemen kan också handa om att olika professioner 

har olika tolkningar av begrepp som till exempel barn som var illa. Samtliga studier i 

detta avsnitt har undersökt yrkesverksamma lärare och annan skolpersonal varpå 

svaren kan skilja sig från denna undersökning som behandlar lärarstudenter. Det kan 

vara så att de yrkesverksamma ser andra svårigheter och möjligheter än studenterna 

gör.  Denna forskning har ändå en hög relevans för vårt undersökningsområde då de 

konkret behandlar de upplevda bekymren med anmälningsskyldigheten och att de 

förslag som ges på förbättring av anmälningsfrekvensen ligger i att öka kompetensen. 

 De två utländska studierna är gjorda i USA och Australien och visar på att 

anmälningsfrekvensen också är för låg i dessa länder. Studierna kan visa på vidden av 

detta bekymmer men samtidigt kan det också vara så att det finns kulturella skillnader 

mellan dessa länder och Sverige. Kan det vara så att det finns andra faktorer som gör att 

anmälningsskyldigheten inte följs i dessa länder? Kan det också finnas andra faktorer 

som medfört att programmen för att öka kunskaperna fått goda resultat? 

 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi och metod 

Vi har genomfört en surveyundersökning med hjälp av en webbenkät, dvs. en studie 

med tvärsnittsdesign (Bryman 2011). Denna forskningsdesign kännetecknas av att man 

studerar mer än ett fall vid en speciell tidpunkt för att få fram kvantitativ data i strävan 

att kunna finna sambandsmönster. Genom denna webbenkät strävade vi efter att få fram 

data som kunde ge oss en översikt över antal studenter som har/inte har kunskap om 

anmälningsskyldigheten, antal studenter som anser att utbildningen om 

anmälningsskyldigheten är bristande eller tillräcklig, övergripande förväntningar etc. 

 Vi valde också att lyfta ut svaren från två öppna frågor för att istället analysera 

dem på ett kvalitativt sätt. Genom dessa svar kunde vi fördjupa svaren ur den 

kvantitativa delen och därmed få fram studenternas resonemang och konkreta förslag 
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som den rent statistiska resultatdelen inte kunde (May 2001). Utifrån vårt syfte passade 

en kvantitativ forskningsstrategi i kombination med en kvalitativ del eftersom vi ville ta 

reda på vad studenterna har med sig när de börjar arbeta som lärare och om det 

bristande användandet av anmälningar möjligen kan bero på att studenterna har fått för 

lite kunskap, eller upplever att de fått för lite kunskap, från sin utbildning och vad dessa 

brister består i. Vi har haft i åtanke att våra resultat inte kunnat ge svar på hur 

studenterna kommer agera eller resonera när de väl börjar arbeta på skolorna (ibid.). 

 

3.2 Population och urval 

Vår undersökningspopulation bestod av alla Sveriges studenter som studerade sitt sista 

år till grundskolelärare för årskurserna 1-3 och 4-6 samt förskolelärare, sammanlagt 

uppskattningsvis 7000 studenter, baserat på antagningsstatistik (Verket för 

högskoleservice 2012) Anledningen till att vi valde de studenter som studerar sitt sista 

år berodde på att vi ville undvika missvisande resultat till följd av att urvalsgruppen inte 

hunnit få inplanerad utbildning i anmälningsskyldighet ännu. Vår första tanke var att 

avgränsa oss till de som går sista terminen men vi fick sedan reda på att det var en 

väldigt liten population eftersom de flesta högskolorna endast hade intagning på 

höstterminen och således var det inte så många som läste sin sista termin vid 

undersökningstillfället. 

 Vi avgränsade vår population till att gälla enbart studerande till grundskolelärare 

för årskurserna 1-3 och 4-6 samt förskolelärare eftersom lärare till de övre klasserna 

var inriktade på olika ämnen och var utspridda på fler kurser och högskolor och blev 

därför svårare för oss att få tag i. 

 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

För att få fram ett urval från populationen kontaktades alla lärosäten som har 

lärarutbildning för de ovan nämnda årskurserna, totalt 19 stycken, i syftet att ta reda på 

vilka av lärosätena som var villiga att maila ut enkäten till lärarstudenterna. Vi hade en 

förhoppning om att kunna få svar från flera eller samtliga lärosäten för att sedan kunna 

lotta fram vårt urval, ett såkallat sannolikhetsurval (Bryman 2011).  

Efter tre veckor från vårt första e-postmeddelande hade flera lärosäten fortfarande 

inte svarat oss trots påminnelse och blev därför borträknade ur urvalet. En del lärosäten 
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ville ge oss e-postadresserna så att vi själva kunde maila ut enkäten. Dessa lärosäten 

räknades då bort eftersom vi inte ville hantera e-postadresser, dels på grund av att vi 

ville undvika att hantera personuppgifter och dels eftersom vi inte ville riskera att vårt 

e-postmeddelande hamnade i ett spamfilter eller bland skräpposten. Några lärosäten 

ansåg att vi skulle komma ut i klassen och dela ut enkäterna vilket vi inte kunde göra av 

geografiska, tidsmässiga och ekonomiska skäl. Därefter återstod fyra lärosäten där 

administratörer kunde tänka sig att maila ut vår enkät till samtliga av deras studenter ur 

vår population. Vi gjorde därmed vad Alan Bryman (2011) kallar för ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi inväntade vilka lärosäten vi kunde få kontakt med och 

som var villiga att distribuera vår enkät.  

Sannolikhetsurval är en förutsättning för att resultat ska kunna generaliseras till 

hela populationen rent statistiskt (Bryman 2011). I och med att vi gjorde ett 

bekvämlighetsurval har vi därför inte kunnat generalisera resultaten till hela 

populationen som vi först önskade. Däremot har vi kunnat uttala oss om tendenser hos 

studenterna som skulle kunna spegla även övriga studenters uppfattning och kunskap 

även om detta inte går att säkerställa statistiskt. 

 

3.3 Datainsamling    

3.3.1 Enkätkonstruktion 

Enkäten skapades i Google Docs med funktionen “form” som är en gratis tjänst för alla 

med en gmail-inloggning. Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 2. Första delen i enkäten 

bestod av tre frågor som utgjorde bakgrundsvariabler. Dessa var lärosäte och studieort, 

studieinriktning (förskola, årskurs 1-3, 4-6 eller annat) och vilken termin den svarande 

läste (näst sista eller sista terminen). Därefter följde en sluten fråga och tio påståenden 

att ta ställning till i syftet att mäta vilken kunskap studenterna hade gällande 

anmälningsskyldigheten. Genom att läsa tidigare forskning samt kursböcker kring 

anmälningsskyldigheten sorterade vi ut vilken kunskap som studenterna borde haft och 

var det fanns en risk för kunskapsluckor (se även avsnitt 1.4.1 Anmälningsskyldighet 

och 2 Tidigare forskning). Syftet med denna del av enkäten var exempelvis att 

undersöka om studenterna kände till att de som enskilda lärare omfattas av 

anmälningsskyldighet, att skyldigheten inte kan delegeras bort, att det inte måste vara 

fastställt att det finns bekymmer kring barnet utan att det räcker med en misstanke eller 
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oro samt om studenterna kände till att de ska anmäla igen om oron kvarstår. 

Respondenterna kunde välja på alternativen “Sant”, “Falskt” eller “Vet ej”. 

 Nästa del av enkäten hade till uppgift att mäta respondenternas förväntningar på 

vad en anmälan kan leda till. Genom en likertsskala (Bryman 2011) där respondenterna 

kunde välja på “Instämmer helt”, “Instämmer delvis”, “Instämmer inte” eller “Instämmer 

inte alls” testades om respondenterna exempelvis instämmer till att en anmälan till 

Socialtjänsten gynnar eleven, ger obehag för anmälaren, ökar möjligheterna för familjen 

att få hjälp eller om en anmälan försvårar samarbetet med elevens föräldrar. I 

utformandet av påståendena tog vi hjälp av FoU 2000:7 som använt sig av en liknande 

fråga i sin studie av yrkesverksamma lärare (Sundell & Colbiörnsen 2000). 

 Slutligen följde en del om vad respondenterna tyckte om den utbildning de fått 

kring anmälningsskyldighet. Här fick respondenterna kryssa i vad de fått utbildning om, 

exempelvis Socialtjänstens handläggning och insatser, lagstiftningen, hur en anmälan 

ska göras, sekretessregler och om de har lärt sig att identifiera vanliga tecken på att ett 

barn kan fara illa. De fick också fylla i vilka former av undervisning och examination de 

fått kring anmälningsskyldighet exempelvis genom föreläsning, seminarium, praktiska 

övningar, tentamen eller om det var så att de inte fått någon utbildning eller 

examination. Därefter kunde respondenterna fylla i vad de tycker om den utbildning de 

fått och om de ansåg att de fått tillräckliga kunskaper. Vidare fanns en öppen fråga där 

respondenterna själva kunde skriva om de behöver mer kunskap och i så fall om vad. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att tillägga 

eller påpeka något helt fritt. 

 I efterhand upptäcktes en del otydligheter i enkäten som vi önskat att vi haft 

möjlighet att ändra innan enkät skickades ut. Vissa otydligheter ledde till att dessa 

resultat inte redovisades p.g.a. möjliga missvisningar2 medan andra otydligheter 

innefattade ordval som kunde förtydligats3. 

 

 

                                                           
2
 Några respondenter har fyllt i att de deltagit vid undervisningsmoment men samtidigt också fyllt i att de 

inte fått någon utbildning eller att de inte har examinerats (se fråga 8 i enkäten). 
3
 Se fråga 6, påståendet "En anmälan till socialtjänsten ökar elevens förtroende för skolan/skolpersonal" 

och fråga 7 vad gäller "Kunskaper om att identifiera tecken". 
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3.3.2 Distribution 

De lärosäte som var positiva till att maila ut vår enkät var Luleå Tekniska Universitet, 

Högskolan i Gävle, Högskolan Väst samt Linnéuniversitetet som skickade ut till 

campusstudenterna i Växjö samt distansstuderande. Tre av högskolorna mailade ut 

missivet med länk till enkäten den 2 april medan Linnéuniversitetet skickade ut enkäten 

den 4 april. Enkäten gick ut till totalt 717 studenter.  

Efter hand som svaren på enkäten kom in, tittade vi igen dem och upptäckte att 

flera studenter från Högskolan i Gävle inte besvarat frågan om vilken termin de läser 

(näst sista eller sista terminen). Det kunde utläsas från kommentarerna i sista frågan att 

några av dem inte läste på rätt termin för vår undersökning. Någon hade också fyllt i att 

han/hon läste till högstadielärare vilket inte heller ingick i urvalet. Vi kontaktade 

administratören i Gävle som meddelade oss att han tagit fel och även skickat ut till alla 

högstadielärare vilket han skulle rätta till vid utskicket av påminnelsen. Han berättade 

också att han inte kunde se vilka som läste på vilken termin utan hade fått utgå ifrån när 

studenterna antogs till lärarprogrammet. Det fanns således en risk att svarande 

studenter hade tagit studieuppehåll och därför inte tillhörde 

undersökningspopulationen. Detta fel kunde administratören inte rätta till och kunde 

inte meddela hur många av deras studenter som kunde vara studerande på fel termin.  

Den 10 april skickades en påminnelse ut till studenterna vid tre av lärosätena och 

den 15 april skickades påminnelsen ut till Högskolan Väst. Administratören vid 

Högskolan i Gävle skickade enbart ut till dem som gick de inriktningar som ingick i vår 

undersökningspopulation. Efter denna korrigering blev det totala antalet studenter ur 

undersökningspopulationen som tagit del av enkäten 593 stycken.   

Den sista påminnelsen skickades ut den 17 april. Detta gjordes efter kontakt med 

administratörerna och diskussion kring den låga svarsfrekvensen. Vi frågade då om det 

fanns någon annan möjlighet att komma i kontakt med respondenterna utöver deras e-

postkonton, t.ex. ett intranät eller en kurshemsida. Det var ingen av administratörerna 

som hade möjlighet till detta. Enkäten stängdes ner den 19 april.   

 

3.3.3 Kodning och analys 

När enkäten stängdes ner sparades svaren i en excel-fil som fördes över till 

statistikprogrammet SPSS där svaren på alla slutna frågor omvandlades till numeriska 

värden.  
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 De respondenter som inte angivit näst sista eller sista terminen på fråga 3 togs 

bort, liksom de respondenter som angivit att de gått en annan inriktning än de som 

tillhörde vårt urval. Detta antal plockades även bort från vår totala urvalsgrupp så att 

denna siffra istället blev 580 studenter.  

 På frågan där respondenterna skulle ange sin studieinriktning inkom sju olika 

kombinationer av inriktningar. För att underlätta jämförelser mellan studie- 

inriktningarna kodades dessa om till "Förskolelärare", "Förskolelärare, förskoleklass 

och årskurs 1-6" samt "Förskoleklass och årskurs 1-6". Således blev det tre studie- 

inriktningar istället för de sju olika som angivits av studenterna. 

 För kunskapsfrågorna i avsnitt 5 i enkäten (se Bilaga 2) beräknades en totalpoäng 

för varje respondent. Varje rätt svar gav 1 poäng och totalpoängen blev således 10 

poäng (se Bilaga 6). Det beräknades också en totalpoäng för avsnitt 6 i enkäten som 

behandlade studenternas förväntningar på en anmälan. Hälften av påståendena hade vi 

en förhoppning om att studenterna skulle svarat “Instämmer helt” på och andra hälften 

av frågorna var förhoppningen att svaret skulle bli “Instämmer inte alls”. Svaren 

poängsattes med 4 poäng för det svaret som vi strävade efter och graderades sedan ner 

till 1 poäng för det minst önskade svaret (se Bilaga 6).  På så vis fick de med, i vår 

mening, positiva förväntningar på en anmälan en hög totalpoäng. Dessa totalpoänger 

räknades ut i syftet att kunna jämföra om goda kunskaper hörde samman med positiva 

förväntningar på att anmäla.  

 Vid analysen av resultatet användes χ2-test för att kunna mäta statistiskt 

signifikanta samband mellan olika variabler. I vissa fall användes Fischer’s Exakta Test 

som kan mäta statistisk signifikans på värden som förväntas understiga fem. Vi vill 

poängtera att dessa test enbart kan påvisa statistisk signifikans om de svarande 

beräknas vara representativa för hela urvalsgruppen (Körner & Wahlgren 2005). I 

avsnitt 3.3.4 Bortfallsanalys problematiseras detta ytterligare.  

 Enkätens två öppna frågor (nr 11 och 12) lyftes ut och kodades separat för att ge 

mer djup åt analysen genom studenternas fria åsikter och reflektioner. Vi använde oss 

då av följande koder:  

o synen på utbildningen 

o synen på kunskapsinhämtning/ förmedling 

o synen på anmälningsskyldigheten och Socialtjänsten 

o rollen som anmälare och relationer till elever och föräldrar 
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3.3.4 Bortfallsanalys 

Studien fick en svarsfrekvens på 14,3% vilket innebär ett mycket stort bortfall. Detta 

kan naturligtvis ha många förklaringar. 

 Jan Trost (2007) skriver att det vanligaste problemet med webbenkäter är att 

svarsfrekvensen oftast blir lägre än en postenkät på grund av glömska eller ointresse. 

Enkäter skickas ut ofta, både från studenter och från lärosätena, vilket kunnat medföra 

att många i urvalsgruppen helt enkelt inte velat eller orkat fylla i enkäten. När enkäten 

dessutom kommer från studenter som läser vid ett annat lärosäte kan intresset för 

enkäten ha minskat ytterligare. Skulle det dessutom vara så att det fanns mycket 

negativa förväntningar på Socialtjänstens arbete kan respondenterna kanske inte velat 

fylla i enkäten med anledning av att de skickades från socionomstudenter? Det är också 

viktigt att påpeka att vi inte fick kännedom om i vilken utsträckning de olika lärosätena 

använde sig av studentmailen. Om studenterna inte var vana vid att kontrollera sin 

inkorg regelbundet kan de ha missat enkäten på grund av detta. För att kunna nå ut till 

dessa studenter hade kanske webbenkäten behövt vara öppen under längre tid och 

krävt fler påminnelser för att kunna nå upp till en acceptabel svarsnivå. Utifrån att ett C-

uppsats skrivande innebär att det endast finns en begränsad tid att förfoga över kanske 

inte webbenkäter är att föredra i dessa arbeten utan istället bör man försöka dela ut 

enkäterna direkt till respondenterna i pappersform.  

 Bryman (2011) tar upp några faror med webbenkäter som kan ha haft relevans för 

denna studie. Bland annat tar författaren upp att enkäter som innebär att respondenten 

behöver klicka på en länk får längre svarsfrekvens än de där enkäten finns inklistrad i 

själva mailet. Detta förklaras av att många har en rädsla för att få virus på sin dator och 

därför är restriktiva med att öppna länkar (Bryman 2011). I denna studie borde rädslan 

för virus ha minimerats genom att skolans egna administratörer skickade ut mailet med 

länken. Att ha enkäten i länkform kan också enligt Bryman (2011) innebära ett extra 

moment för respondenten som gör kan medföra att färre svarar. Detta kan ha varit en 

bidragande faktor i vår studie.  
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 Vi kunde inte heller få kännedom om hur många från Högskolan i Gävle som gick 

på fel termin och därför inte fyllt i enkäten för att den inte var riktad till dem.  Vi kunde 

därför inte fastställa det 

totala antalet studenter 

som var vårt egentliga 

urval. Det var alltså troligt 

att vår svarsfrekvens i 

själva verket var något 

högre än 14,3%.  

 Tabell 2.1 illustrerar 

svarsfrekvensen inom 

lärosätena och antal re-

spondenter inom termin-

erna och studieinriktning. 

Högskolan Väst var det 

lärosäte som hade högst svarsfrekvens. Administratören som skickade ut enkäten på 

Högskolan Väst var också kursansvarig för den aktuella målgruppen. Vid två tillfällen 

påminde hon studenterna muntligt om att fylla i enkäten, vilket troligtvis haft betydelse 

för svarsfrekvensen inom lärosätet.   

 Som tidigare nämnts kan resultaten inte generaliseras till hela populationen med 

tanke på urvalsmetoden (se 3.2.1 Tillvägagångssätt). I och med den låga 

svarsfrekvensen har vi haft i åtanke att våra resultat inte heller med enkelhet kunnat 

generaliseras till alla studenter inom ett lärosäte. Bryman (2011) för en diskussion kring 

att stickprovets storlek ska ställas i proportion till gruppens homogenitet. För att det 

skulle gå att generalisera svaren inom de utvalda lärosätena behövde vi kunna visa på 

att den svarande gruppen var representativ för alla sina kurskamrater. Bryman (2011) 

menar att ju större heterogenitet inom populationen desto större behöver stickprovet 

vara för att resultaten ska kunna generaliseras. Vi ansåg inte att det var rimligt att vår 

låga svarsfrekvens kunde generera svar som var statistiskt tillförlitliga för hela 

urvalsgruppen. Däremot återstod möjligheten att uttala oss om de tendenser vi kunnat 

se utifrån de svar som kom in.  

 Som Tabell 2.1 ovan visar fanns det endast sju respondenter från Luleå Tekniska 

Universitet. Vi har därför fört en diskussion kring om detta lärosäte ska tas med i 
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jämförelserna mellan lärosätena. Kan verkligen sju personer vara representativa för alla 

sina kurskamrater? Detta har varit problematiskt men beslutet togs ändå att räkna in 

Luleå eftersom deras procentuella svarsfrekvens var relativt hög i förhållande till de 

övriga lärosätena samt att vi överlag ser bekymmer med att generalisera till alla 

studenterna inom lärosätena.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) beskriver reliabilitet som överrensstämmelse eller pålitlighet. Ett 

exempel på reliabilitet är att studien är upprepbar eller replikerbar (ibid.). Vår studie är 

replikerbar i den bemärkelsen att vi har beskrivit hur vi gått tillväga i urvalsmetoden, 

enkätkonstruktionen och kodning av data. Ett problem med att upprepa vår studie och 

få likvärdiga resultat kan vara att kurserna inom lärarprogrammet har förändrats, det 

har exempelvis nyligen startats en ny lärarutbildning. Det kan också vara så att en 

föreläsare har bytts ut och att den nya föreläsaren lägger fokus på någon annan aspekt 

av anmälningsskyldigheten. Det finns också en risk för att resultaten i en upprepad 

studie skulle bli annorlunda med anledning av att denna studies låga svarsfrekvens inte 

kunnat statistiskt fastställa en generell bild av kunskaperna, förväntningarna och synen 

på utbildningen. 

 Reliabilitet kan också handla om att man formulerar frågorna i en enkät så att så 

många som möjligt förstår frågan och uppfattar den likvärdigt, ju fler som tolkar frågan 

likadant, desto större är chansen att få tillförlitliga svar (Trost 2007). Vi försökte hålla 

språket i enkäten enkelt och lättbegripligt. Endast vid något tillfälle användes negationer 

när påståendet skulle fått en annan innebörd utan negation.  

 En studie är valid om man mäter det man avsett att mäta (Bryman 2011). För att 

undvika gissningar eller missvisande svar användes svarsalternativet “vet ej”  på alla 

kunskapsfrågor. Samtliga frågor i enkäten var också frivilliga att fylla i. Vårt resonemang 

handlade om att det är bättre att respondenterna hoppar över en fråga än att de fyllde i 

en gissning samt att även svaret “vet ej” kunde ge en indikation på eventuella 

kunskapsluckor. Studien blir valid eftersom vi försökt eliminera gissningar för att få 

fram studenternas verkliga kunskaper. Vi har också haft i åtanke att vissa svar i delen 

som mäter förväntningar kan vara situationsberoende. 



24 

 

 Ekologisk validitet handlar om ifall en enkät eller en intervju verkligen kan få fram 

sanna svar utifrån den aspekt att både ifyllandet av en enkät och en intervju innebär en 

onaturlig situation för respondenten (Bryman 2011). Det har funnits en risk att 

studenterna fyllt i de svar som de trott att de förväntats fylla i rörande förväntningar på 

en anmälan. Studenternas värderingar av utbildningen kan ha påverkats av hur 

studenten sett på utbildningen i sin helhet.  

   

3.5 Arbetsfördelning 

Vi startade arbetsprocessen genom att dela upp vissa delar för att spara tid. Vi delade då 

upp det så att en av oss fokuserade mer på att läsa in sig på området och tidigare 

forskning medan den andra fokuserade mer på metodavsnittet. Vi konstruerade enkäten 

tillsammans och diskuterade vad innehållet skulle vara och vad som var viktigt att 

fokusera på. Vi fortsatte sedan gemensamt arbetet med analysen. Den slutgiltiga 

uppsatsen är gemensamt producerad och båda har haft likvärdigt inflytande i alla delar 

av texten. 

 

3.6 Etiska forskningskrav 

Vid all typ av forskning måste forskaren först ställa intresset eller nyttan av att göra en 

viss undersökning mot eventuell skada för de respondenter som utgör studiens 

population, såväl kortsiktigt som långsiktigt (Vetenskapsrådet 2002). Att ingen individ 

lider men betonas starkt av Vetenskapsrådet och därför finns det fyra krav som bör 

följas vid all typ av forskning för att försäkra sig om att ingen respondent tar skada 

(ibid.): 

o Informationskravet 

o Samtyckekravet 

o Konfidentialitetskravet 

o Nyttjandekravet 

Informationskravet handlar om att respondenterna måste informeras kring studiens 

syfte och om att det är frivilligt att delta i undersökningen (Bryman 2011; 

Vetenskapsrådet 2002). I missivet framgick det vem som utförde studien, vad syfte var, 

var uppsatsen skulle publiceras samt att det var frivilligt att delta (se Bilaga 1). 
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 Samtyckeskravet handlar om att respondenterna måste samtycka till att lämna 

information till studien (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). Det framgick i missivet 

att man i och med inskickandet av ifylld enkät har samtyckt till att informationen får 

användas i denna C-uppsats. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska dock respondenterna 

när som helst kunna avbryta sin medverkan i undersökningen . När enkäten väl fyllts i 

och skickats in kunde vi inte identifiera vem som fyllt i vad och således kunde vi inte 

spåra någons svar. Därför var det inte möjligt för respondenterna att i efterhand avbryta 

sin medverkan. För att undvika att någon respondent led men av detta framgick det i 

missivet att medverkan i studien var bindande. I och med att det inte varit möjligt att 

spåra vem som fyllt i vilken enkät uppfylldes också konfidentialitetskravet som innebär 

att alla respondenter ska få vara anonyma (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002).  

 Vid utskickandet av enkäten användes lärosätenas egna administratörer och 

därför hanterade vi inte några e-postadresser eller andra personuppgifter från våra 

respondenter vilket återigen försäkrade respondenterna anonymitet. Två lärosäten 

skickade direkt över e-postadresser till oss, dessa bestämde vi oss för att inte använda 

eftersom vi inte kunde försäkra oss om att det gått ut någon förfrågan till studenterna 

om samtycke till att vi fick ta del av deras adresser. I Personuppgiftslagen (1998:204) 

definieras personuppgifter som alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till 

en levande person vilket en studentmail kan. För att få ta emot och använda dessa 

personuppgifter måste personen det rör ha lämnat samtycke till detta enligt 10 § 

Personuppgiftslagen.  

 Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att informationen 

enbart får användas i det syfte som blivit uttalat för respondenterna (Bryman 2011; 

Vetenskapsrådet 2002). Det framgick i missivet att informationen enbart skulle 

användas till vår C-uppsats som sedan skulle publiceras på Lunds Universitets hemsida. 

 

4 Teori 

Kunskap är ett begrepp som förekommer överallt i samhället. Debatterna avlöser 

varandra gällande vilken typ av kunskap som ska vara överordnad den andra där 

teoretisk och praktisk kunskap ofta ställs emot varandra. I boken "Kunskapsfilosofi. Tre 

kunskapsformer i historisk belysning" (2000) beskriver Gustavsson att Aristoteles 

teorier fortfarande är ledande inom dagens epistemologi och applicerbara på 2000-
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talets kunskapsdebatter. Förutom den teoretiska och praktiska kunskapen erbjuder 

Aristoteles en tredje dimension av kunskap som är starkt kopplad till förståelse för 

mänsklig aktivitet och etisk reflektion. En etisk reflektion är något som är ständigt 

förekommande i socialt arbete och Magdalena Thomassen (2007) visar i sin bok 

"Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi" hur Aristoteles 

kunskapsformer kan appliceras på diskussioner inom socialt arbete. Vi anser att 

Aristoteles dimensioner av kunskap kan ge en bild av behovet av mångfacitet i socialt 

arbete och hur varje handling som påverkar människor kräver ett förhållningssätt som 

baseras på olika kunskapskällor. 

 

4.1 Aristoteles utgångspunkt 

Grunden för Aristoteles teori om kunskap och dess olika former ligger i zoon logikon och 

zoon politikon d.v.s. att människan i grunden är en förnuftig och social varelse 

(Thomassen 2007). Gustavsson (2000) menar att det ur Aristoteles resonemang kan 

urskiljas tre former av kunskap: episteme, techne och fronesis. Dessa tre flyter in i 

varandra och är inte alltid lätta att avgränsa från varandra men de har alla en viktig 

uppgift att fylla. Aristoteles betonar, förutom episteme, techne och fronesis, också praxis 

som begrepp och den mänskliga erfarenheten (Gustavsson 2000). En människa kan 

aldrig bemöta en situation förutsättningslöst utan har alltid med sig tidigare 

erfarenheter av annan interaktion som speglar handlandet (Thomassen 2007). 

Erfarenheten spelar därför en stor roll i Aristoteles resonemang eftersom det är därur 

som människan lär sig känna igen det goda och påverkar således hur vi använder oss av 

ny kunskap. Detta innebär att det inte räcker med att bara kunna det praktiska, att 

kunna skapa något, utan för Aristoteles är också ändamålet med handlingen 

betydelsefull och ifall ändamålet är gott blir också handlingen god. 

Enbart tänkandet sätter nämligen ingenting i rörelse, utan härtill krävs att 
det utförs för ett ändamål och är praktiskt. Samma sak gäller emellertid också 
för det produktiva tänkandet. Ty var och en som skapar någonting, gör det 
för ett ändamål. Men samtidigt är det skapade inte ett mål i absolut mening 
(utan bara relativt och för en viss person) i motsats till handlingen. Ett gott 
handlande är nämligen självt ett ändamål, och begäret strävar därhän. 
(Aristoteles 1967 s. 160) 

Gustavsson (2002) menar att Aristoteles etik är en "handlingsetik" som innebär att det 

är handlingens kvalitet som betyder något vilket också innebär att det inte räcker med 
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kunskap om det allmänna. "Hur vi ska göra avgörs i konkreta situationer. Det lär vi oss 

genom exempel och förebilder, inte genom undervisning." (Gustavsson 2002 s. 105). 

 

4.2 Kunskapsformer 

Episteme betyder vetande och kallas också för teoretiskt förnuft. Att ha teoretisk 

kunskap betyder enligt Aristoteles att man vet varför något ter sig på ett visst sätt. 

Teoretisk kunskap är objektivt och beskriver sådant som inte kan vara beskaffat på 

något annat sätt (Thomassen 2007). Episteme är kunskapen om det allmänna 

(Gustavsson 2000).  

 Techne betyder kunnande och benämns också som tekniskt kunnande eller 

tekniskt förnuft. Denna typ av kunskap handlar om att praktiskt kunna utföra något 

exempelvis tillverka en möbel eller bygga ett hus. Att ha techne innebär att man kan sitt 

praktiska yrke och vet hur ting ska tillverkas (Thomassen 2007). Techne är kunskap i 

handling och en förmåga att kunna producera något (Gustavsson 2000).  

 Fronesis innebär att man besitter en praktisk klokhet eller ett praktiskt förnuft. 

Fronesis främsta uppgift handlar om att kunna bedöma, överväga och välja en handling i 

det praktiska. Alla handlingar är enligt Aristoteles kopplade till enskilda fall och kräver 

därför eftertänksamhet och övervägande. ”För att handla på bästa möjliga sätt i ett 

konkret enskilt fall krävs förmåga att bedöma hur allmän kunskap och allmänna 

rättesnören kan tillämpas på och anpassas efter den givna situationen” (Thomassen 

2007 s. 24). För den praktiska klokheten finns ingen handbok, ingen teoretiskt kunskap 

kan väga upp brist av fronesis utan detta är en fingertoppskänsla som kräver omfattande 

erfarenhet. Fronesis är starkt kopplat till att handla etiskt riktigt, d.v.s. utifrån det som är 

gott för människan och detta menar Aristoteles att man bara kan lära sig genom att ha 

teoretisk kunskap om vad som är gott för människan i allmänhet för att sedan genom 

praktisk övning uppnå moraliska färdigheter att kunna bedöma vad som är gott 

handlande i en specifik situation (Thomassen 2007). Aristoteles skriver "[...]att den 

[fronesis, vår anm.] är en disposition att handla i förening med en riktig tanke om vad 

som är gott och ont för människan" (Aristoteles 1967 s. 164). Denna typ av handlande 

blir av största vikt när det gäller organisationer som berör människor och där de beslut 

man tar får konsekvenser som påverkar den enskilda människan.  
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 Vad som är gott eller ont för människan är starkt kopplat till samhällets normer. 

Aristoteles gör ingen åtskillnad mellan normer och kunskap utan dessa hör ihop 

(Gustavsson 2000). Exempelvis blir samhällets normer kring barns levnadsförhållanden 

tydliga i lagstiftning och i FN:s Barnkonvention. Att ha teoretisk kunskap om vad som är 

gott i allmänhet kan vara att ha kunskap om vad som uttrycks i lagen och i 

Barnkonventionen. Fronesis handlar sedan om att kunna utgå ifrån den teoretiska 

kunskapen och därmed rådande normer för att bedöma hur man ska handla i det 

enskilda fallet för att resultatet ska bli gott.  

 Kunskap i form av fronesis kan inte heller frikopplas från vår personlighet.  

Fronesis är kunskap som byggs upp över tid och blir en personlig angelägenhet som ger 

större förståelse, djupare insikter och som påverkar synen på omvärlden (Gustavsson 

2000). Gustavsson (2002) menar att fronesis inte bara handlar om handlingens karaktär 

utan också om den karaktär som människan får genom handlandet, författaren skriver 

att fronesis utvecklas "[...]utåt sett till ett sätt att handla och inåt sett som ett sätt att 

vara." (Gustavsson 2002 s. 106)  

 Praxis är enligt Aristoteles sammanhängande handlingar som sker utifrån givna 

mål och syften i interaktion mellan människor (Thomassen 2007). Syftet är inbyggt i 

handling och handlingen har ett egenvärde i sig eller utgör ett medel för ett högre mål 

(Gustavsson 2000). Praxis är aldrig något som utförs av en ensam person utan 

förutsätter mellanmänsklig kommunikation. Inom praxis finns det alltid traditioner 

baserade på samlad erfarenhet inom en grupp, exempelvis en profession, som arbetar 

för samma mål. Dessa traditioner förs över till nya medlemmar av gruppen så att dessa 

kan agera utifrån den samlade kunskapen utan att behöva personlig erfarenhet av alla 

tänkbara scenarion (Thomassen 2007).  

 

4.3 Vår användning av Aristoteles resonemang om kunskap 

Aristoteles resonemang kring olika kunskapsformer är utgångspunkten i vår analys. Vi 

kommer där att försöka påvisa hur olika kunskapsformer har olika uppgifter att fylla, 

vad gäller lärarstudenters förberedelse för yrket, där vi inte bara vill peka på en den rent 

teoretiska eller praktiska kunskapen utan också erfarenhet i kombination med en etisk 

och personlig aspekt av kunskap. Genom en koppling till både de kvantitativa och 

kvalitativa delarna i vårt resultat kommer vi att diskutera kunskap och sätt att finna 
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kunskap på, genom Aristoteles begreppsapparat. Vi anser det viktigt att påpeka vikten 

av fronesis i det sociala arbete som både vi som blivande socionomer och våra 

respondenter som framtida lärare kommer att befatta sig med och samarbeta kring 

inom ramen för anmälningsskyldigheten.  Aristoteles beskrev att utgångspunkten för 

fronesis var att kunna välja en handling utifrån vad som är gott för människan men vad 

som är gott för människan kan inte enkelt formuleras utan kräver stora etiska 

avvägningar. Thomassen (2007) tolkar fronesis som att besitta en förmåga till att göra en 

välövervägd situationsbedömning. Anmälningsskyldigheten ger dock inget utrymme för 

avvägningar eller val av handlade utan styrs av vad som står skrivet i lagen.  Utifrån 

detta tolkar vi fronesis som ett förnuft att kunna handla utifrån den lagstadgade 

anmälningsskyldigheten och samtidigt kunna hantera det eventuella personliga obehag 

det kan leda till samt att kunna hantera relationerna till eleven och dennes föräldrar.  

 I vår analys kommer vi att utgå ifrån begreppen episteme, techne, fronesis och 

praxis.  

 

5 Resultat 

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa för våra kvantitativa och kvalitativa resultat. Våra 

kvantitativa resultat kommer att förmedla en övergripande bild av respondenternas 

kunskaper och förväntningar samt deras bild av den utbildning de fått om 

anmälningsskyldigheten. Dessa resultat kommer att redovisas genom tabeller och 

diagram och kommer att avslutas genom en sammanfattning. Våra kvalitativa resultat 

kommer att visa på vilka former av kunskaper som respondenternas anser att de saknar 

samt visa på exempel på förväntningar på en anmälan och en kontakt med 

Socialtjänsten. Dessa resultat redovisas genom citat från de svar som angetts på våra två 

öppna frågor i enkäten. Även dessa resultat avslutas med en sammanfattning. 

Frekvenser för svaren på varje fråga i enkäten finns redovisade i Bilaga 5. 
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5.1 Kvantitativa resultat 

5.1.1 Kunskaper om anmälningsskyldigheten 

 
                                    Diagram 4.1 Omfattas du som enskild lärare av  
                                    anmälningsskyldigheten? 

Vår inledande fråga i enkäten var "Omfattas du som enskild lärare av 

anmälningsskyldigheten?". 88% svarade "Ja" medan 11% inte var säkra på ifall de 

omfattades av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 § SoL. Vid en jämförelse mellan 

de fyra lärosätena kan urskiljas att det fanns två lärosäten där samtliga respondenter 

var medvetna om sin anmälningsskyldighet som lärare (se Diagram 4.2). 

 
                         Diagram 4.2 Omfattas du som enskild lärare av anmälnings- 
                         skyldigheten? fördelat på lärosäte 
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I enkäten fanns tio påståenden som hade till avsikt att visa på kunskapsnivån hos 

respondenterna. Dessa tio påståenden kunde besvaras med "Sant", "Falskt" eller "Vet ej" 

(i diagrammen motsvaras dessa av "Ja", "Nej" och "Vet ej"). De rätta svaren varierade 

mellan de olika påståenden, fyra av påståendena hade det rätta svaret "Falskt" (se Tabell 

4.1) medan sex påståenden hade det "rätta" svaret "Sant" (se Tabell 4.2).  

 Som det går att 

avläsa ur de båda 

tabellerna nedan var 

majoriteten av svaren 

korrekta på alla tio 

påståenden. Samtidigt 

kunde några kunskaps-

luckor urskiljas i deras svar. På påståendet "En anmälan ska göras först när skolan 

uttömt sina åtgärdsmöjligheter" var det 19,3% som svarade "Vet ej". Ungefär samma 

procentandel, 20,7% 

svarade "Vet ej" på 

påståendet "En anmälan 

ska göras även om 

eleven har kontakt med 

elevvården". Det var 

dessutom vissa på-

ståenden som re-

spondenterna angav fel 

svar på. 22,0% 

respektive 22,9% svarade fel på påståendena "En anmälan ska göras även om rektor 

inte anser att det nödvändigt" samt "En anmälan ska göras när du känner oro för 

eleven". Det sista påståendet kan sättas i jämförelse med påståendet "En anmälan ska 

göras när du misstänker att eleven behöver stöd och/eller skydd" som endast 3,6% 

svarade fel på.                      
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Diagram 4.3 visar svarsfördelningen på påståendet "En anmälan ska göras även om 

eleven har kontakt med elevvården" utifrån lärosäte. Som ovan nämnts var det 20,7% 

som svarade "Vet ej" och Diagram 4.3 visar att denna osäkerhet fanns på alla fyra 

lärosäten. Det redovisades också tidigare att 22,9% svarade att en anmälan inte ska 

göras när du känner oro för eleven, vilket är inkorrekt. Diagram 4.4 visar att denna 

kunskapsbrist också fanns på alla fyra lärosäten där Luleå Tekniska Universitet hade 

den största andelen felaktiga svar utifrån lärosäte. 

  

                        Diagram 4.3 En anmälan ska göras även om eleven har kontakt  
                        med elevvården fördelat på lärosäte 

 
                             Diagram 4.4 En anmälan ska göras när du känner oro för eleven  
                        fördelat på lärosäte 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Högskolan i Gävle Högskolan Väst Luleå Tekniska 
Universitet

Linnéuniversitetet 
Växjö

En anmälan ska göras även om eleven har 
kontakt med elevvården

Vet ej

Nej

Ja

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Högskolan i Gävle Högskolan Väst Luleå Tekniska 
Universitet

Linnéuniversitet 
Växjö

En anmälan ska göras när du känner oro för eleven

Vet ej

Nej

Ja



33 

 

I Tabell 4.3 redovisas en samman-

ställning av medelvärdet för de tio 

påståenden som redovisades tidigare. 

Detta medelvärde är sammanställt 

utifrån lärosäte, termin och 

studieinriktning. Det totala medelvärdet 

för vår urvalsgrupp var 7,80 där 10,0 

motsvarade alla rätt på de tio 

påståendena (se även 3.3.3 Kodning och 

analys). Detta medelvärde visar att 

kunskapsnivån hos våra respondenter 

var bra och motsvarade ungefär 8 av 10 

rätt på påståendena. Som kan utläsas 

från Tabell 4.3 fanns inga anmärkningsvärda skillnader mellan bakgrundsvariablerna.   

 Vid en jämförelse av medelvärdet på kunskapsfrågorna mellan de som uppgett att 

de fått och inte fått utbildning om vad 

som står i lagen gällande anmälnings-

skyldigheten visade det sig att de som 

uppgett att de fått kunskap om lagen 

också hade ett högre medelvärde på 

kunskapsfrågorna och därmed en högre 

kunskapsnivå angående anmälnings-

skyldigheten. För att analysera detta samband utfördes ett t-test som visade på ett 

signifikant samband med ett p-värde på 0,4%.  

 

5.1.2 Förväntningar på en anmälan 

Tabell 4.5 nedan visar en sammanställning av de tio påståenden som behandlade 

förväntningar på en anmälningssituation och en anmälan till Socialtjänsten. Dessa 

påståenden hade som mål att få fram respondenternas uppfattningar om vad en 

anmälan kan leda till och vad en anmälan innebär. Fem av påståendena är negativt 

inställda och fem är positivt inställda till en anmälan.   

 På påståendet "En anmälan till Socialtjänsten skulle ge mig obehag" har 70,7% 

instämt delvis och 13,4% instämt helt. Detta innebär att majoriteten (84,1%) anser att 
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en anmälan till Socialtjänsten skulle innebära eget obehag. 75,3% instämmer delvis på 

att en anmälan skulle försvåra skolans samarbete med familjen. 4,9% instämde helt på 

samma påstående vilket innebär att 80,2% av lärarstudenterna i vår undersökning tror 

att en anmälan skulle försvåra deras samarbetet med föräldrarna. Tabell 4.5 visar dock 

att 75,6% instämmer helt och 24,4% instämmer delvis på påståendet "En anmälan till 

Socialtjänsten ökar möjligheterna för familjen att få hjälp" och det är också 51,8% 

respektive 31,3% som inte instämmer och inte instämmer alls på att en anmälan skulle 

minska skolans möjligheter att hjälpa eleven.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av respondenterna har en positiv 

förväntning på vad en anmälan kan leda till för barnet och dess familj men samtidigt en 

negativ förväntning på den personliga sits som en anmälan kan försätta den 

professionelle i.   
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Diagram 4.5 visar svarsfördelningen per lärosäte för påståendet "En anmälan skulle ge 

mig obehag". Vi kan urskilja att alla lärosätena är förhållandevis överrens om att en 

anmälan delvis skulle ge eget obehag. Detsamma gäller påståendet "En anmälan skulle 

försvåra skolans samarbete med föräldrarna" (se Diagram 4.6) där alla lärosätena till 

största del instämmer delvis även om en viss skillnad kan ses då Linnéuniversitet Växjö 

har en större andel, 85%, i jämförelse med de övriga lärosätena, 70%, som delvis 

instämmer i påståendet.  

 
            Diagram 4.5 En anmälan skulle ge mig obehag fördelat på lärosäte 

 
            Diagram 4.6 En anmälan försvårar skolans samarbete med 
                    föräldrarna fördelat på lärosäte 
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I Tabell 4.6 redovisas medelvärdet för de tio 

påståenden som behandlade förväntningar i 

vår enkät. Detta medelvärde är baserat på 

huruvida respondenten graderat påståendet 

från "Instämmer helt" till "Instämmer inte 

alls" (se 3.3.3 Kodning och analys). Utifrån 

detta motsvarar en mycket positiv förväntan 

på en anmälan ett medelvärde på 40,0 medan 

en väldigt negativ förväntan innebär ett 

medelvärde på 10,0. Som Tabell 4.6 visar var 

det totala medelvärdet för respondenterna 

28,07. Detta medelvärde innebär att 

förväntningarna på en anmälan uppskattades 

som relativt positiva. Det fanns inga nämnvärda skillnader i medelpoängen mellan 

bakgrunds- variablerna. 

 

5.1.3 Utbildningen om anmälningsskyldigheten 

I vår enkät fick respondenterna själva uppskatta vilka kunskaper, av sex möjliga 

alternativ, de ansåg sig ha fått i sin lärarutbildning angående anmälningsskyldigheten. 

En sammanställning av dessa resultat finns i Diagram 4.7 nedan. Av diagrammet kan 

utläsas att den vanligaste kunskapen som respondenterna fått är om vad som står i 

lagen (Socialtjänstlagen och/eller Skollagen) gällande anmälningsskyldigheten, ungefär 

70% anser att de fått kunskap om detta. Minst kunskap uppskattar respondenterna att 

de fått gällande vilka insatser som Socialtjänsten kan erbjuda, ungefär 30% anser att de 

fått kunskap om detta. Det är ungefär hälften av respondenterna som anser att de fått 

kunskaper om de övriga fyra alternativen som berör t.ex. sekretessregler och hur en 

anmälan ska göras. 
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                 Diagram 4.7 Vilka kunskaper har du fått om anmälningsskyldigheten? 
 

 
                 Diagram 4.8 Vilka undervisningsmoment har du deltagit vid om 
                 anmälningsskyldigheten? 

Diagram 4.8 ovan visar en sammanställning över de undervisningsmoment som 

respondenterna har deltagit vid vad gäller anmälningsskyldigheten. Ungefär 75% har 

angivit att de deltagit vid föreläsning om anmälningsskyldigheten vilket gör det till det 

mest förekommande momentet. Det är ungefär hälften av respondenterna som deltagit 

vid diskussioner utifrån fallbeskrivningar. Vad som tycks vara ovanliga moment kring 

anmälningsskyldigheten är "Tentamen" och "Praktiska övningar".  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kunskaper om 
lagen

Kunskaper om 
hur 

Socialtjänsten 
hanterar en 

anmälan

Kunskaper om 
sekretess

Kunskaper om 
att identifiera 

tecken

Kunskaper om 
hur en 

anmälan ska 
göras

Kunskaper om 
Socialtjänstens 

insatser

Vilka kunskaper har du fått om 
anmälningsskyldigheten?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Föreläsning Seminarium Tentamen Praktiska 
övningar

Diskussion 
kring fall

Vilka undervisningsmoment har du deltagit vid om 
anmälningsskyldigheten?



38 

 

Vi har analyserat sambanden mellan de kunskaper man ansett sig fått om 

anmälningsskyldigheten och de undervisningsmoment respondenterna deltagit vid. 

Dessa samband finns beskrivit i Tabell 4.7. De tydligaste sambanden finns mellan att ha 

deltagit vid föreläsning och ha fått kunskap om hur en anmälan hanteras av 

Socialtjänsten 

samt kunskaper 

om sekretess-

regler. Det finns 

också ett tre-

stjärnigt samband 

mellan att ha 

deltagit vid 

diskussion kring 

fallbeskrivningar 

och att ha fått 

kunskap om att 

kunna identifiera 

tecken på att barn far illa.  

 Den sista delen i vår enkät behandlade hur lärarstudenterna såg på den utbildning 

de fått om anmälningsskyldigheten och huruvida de ansåg att de var redo för att kunna 

handla utifrån denna i sitt kommande yrke. Av respondenterna ansåg 40% att den 

utbildning de fått om anmälningsskyldigheten varit otillräcklig (se Diagram 4.9). Endast 

20% ansåg att utbildningen om anmälningsskyldigheten varit bra eller mycket bra. 

 Vid en jämförelse mellan lärosäte (se Diagram 4.10) visas det att Högskolan i Gävle 

och Luleå Tekniska Universitet är de lärosäte där flest anser att de saknar utbildning om 

anmälningsskyldigheten. Man kan också utläsa att Linnéuniversitetet Växjö till största 

andel anser att den utbildning som getts har varit otillräcklig angående 

anmälningsskyldigheten. Utifrån Diagram 4.10 kan också utläsas att Högskolan Väst är 

det lärosäte som är nöjdast med sin utbildning då endast 20% anser den vara otillräcklig 

och ungefär 40% istället anser den vara bra eller mycket bra.  
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                           Diagram 4.9 Vad tycker du om den utbildning du fått om 
                           anmälningsskyldigheten? 

 
                          Diagram 4.10 Vad tycker du om den utbildning du fått om 
                          anmälningsskyldigheten fördelat på lärosäte 

I Diagram 4.11 finns resultatet av den sista slutna frågan i vår enkät, huruvida 

lärarstudenten anser att han/hon är redo för att använda sin anmälningsskyldighet i 

yrket. 43% anser sig inte ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda 

anmälningsskyldigheten och ytterligare 22% är osäkra. Detta innebär att majoriteten av 

respondenterna i vår undersökning, 65%, inte anser sig redo för den roll de som 

anmälningsskyldiga lärare har i sitt yrke.  
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                            Diagram 4.11 Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att  
                            kunna tillämpa anmälningsskyldigheten i ditt framtida yrke? 

5.1.4 Sammanfattning av de kvantitativa resultaten 

Majoriteten (88%) av respondenterna visste att de som enskilda lärare har en 

anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § SoL. På de tio påståenden som hanterade 

kunskaper om anmälningsskyldigheten hade också majoriteten av respondenterna 

svarat korrekt även om en del brister kunde synas och några intressanta iakttagelser 

kunde ses t.ex. vad gäller påståendena  "En anmälan ska göras när du känner oro för 

eleven" och "En anmälan ska göras när du misstänker att eleven behöver stöd och/eller 

skydd". Det första påståendet svarade 22,9% fel på medan endast 3,9% svarade fel på 

det sistnämnda. Respondenterna hade i övrigt relativt bra kunskaper om 

anmälningsskyldigheten, det visade också medelvärdet på 7,80 vilket motsvarade 

ungefär 8 av 10 rätt på de tio påståendena. Det fanns inga tydliga skillnader i 

medelpoängen mellan de olika bakgrundsvariablerna. 

 Genom ett t-test kunde vi också se ett samband, med ett p-värde på 0,4%, mellan 

kunskapsnivån och huruvida man fått kunskaper om vad lagen säger om 

anmälningsskyldigheten. Sambandet innebär alltså att utbildning vad gäller lagen om 

anmälningsskyldigheten ökar kunskapsnivån kring anmälningsskyldigheten. Det finns 

dock vissa oklarheter gällande tillförlitligheten i detta t-test med anledning av den låga 

svarsfrekvensen (se även 3.3.3 Kodning och analys samt 3.3.4 Bortfallsanalys). 

 Vad gäller lärarstudenternas förväntningar på att göra en anmälan och vad en 

anmälan innebär visade det sig att majoriteten hade en positiv förväntning på vad en 

anmälan kan leda till, alla respondenter instämde helt eller delvis med att "En anmälan 

ökar möjligheterna för familjen att få hjälp". Samtidigt hade respondenterna negativa 
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förväntningar på vad en anmälan skulle innebära personligen, 84,1% ansåg att en 

anmälan till Socialtjänsten helt eller delvis skulle innebära eget obehag. Resultatet visar 

också att 80,2% av lärarstudenterna helt eller delvis ansåg att en anmälan skulle 

försvåra deras samarbetet med föräldrarna.  Medelvärdet för förväntningarna innebar 

att respondenterna överlag hade positiva förväntningar på en anmälan. 

 Vid jämförelser mellan lärosätena vad gäller förväntningar kunde ses att 

Linnéuniversitetet Växjö i större utsträckning än de tre övriga lärosätena ansåg att en 

anmälan delvis skulle försvåra samarbetet med föräldrarna. I övrigt kunde inga 

skillnader mellan lärosätena utläsas. 

 Den vanligaste kunskapen som respondenterna fått var om vad som står i lagen 

(Socialtjänstlagen och/eller Skollagen) gällande anmälningsskyldigheten (70%) och det 

vanligaste utbildningsmomentet som respondenterna deltagit vid var föreläsning (75%). 

 χ2-test utfördes för att analysera samband mellan de kunskaper man ansett sig fått 

om anmälningsskyldigheten och de undervisningsmoment respondenterna deltagit vid. 

De tydligaste sambanden fanns mellan att ha deltagit vid föreläsning och ha fått kunskap 

om hur en anmälan hanteras av Socialtjänsten samt kunskap om sekretessregler. Tydligt 

var också sambandet mellan att ha deltagit vid diskussion kring fallbeskrivningar och att 

ha fått kunskap om att kunna identifiera tecken på att barn far illa.  

 40% av lärarstudenterna ansåg att den utbildning de fått gällande 

anmälningsskyldigheten varit otillräcklig. Högskolan Väst var det lärosäte som var 

nöjdast med sin utbildning medan respondenter från Linnéuniversitetet Växjö till 

största andel ansåg sin utbildning vara otillräcklig. Det visades också att majoriteten av 

respondenterna i vår undersökning, 65%, inte anser sig eller är osäkra på om de är, redo 

för den roll de som anmälningsskyldiga lärare har i sitt yrke.  

 

5.2 Kvalitativa resultat 

5.2.1 Behov av mer kunskaper om anmälningsskyldigheten 

Respondenterna fick frivilligt fylla i den öppna frågan "Om du anser att du behöver mer 

kunskaper om anmälningsskyldigheten, vad skulle det vara?".  

 Flera respondenter kommenterade att de saknade kunskaper kring den process 

som det innebär att anmäla ett barn som far illa, från det att identifiera tecken på att 
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barn far illa, att anmäla till Socialtjänsten och fram till vad som händer med anmälan när 

den kommer på Socialtjänstens bord.  

Vad som gäller kring en anmälan, själva processen. Veta mer vilka tecken 
man ska vara uppmärksam på hos eleven för att hjälpa denne.[…] 
(Respondent från Linnéuniversitetet Växjö) 

 

Hur det går till rent praktiskt från misstanke till det att Socialtjänsten 
behandlar ärendet. På detaljnivå, hur man tänker och resonerar utifrån givna 
ramar. (Respondent från Luleå Tekniska Universitet) 

 

Vad som rent konkret förväntas av mig när jag som lärare gjort en anmälan. 
Hur man ska gå till väga steg för steg.[…] (Respondent från Högskolan i 
Gävle) 
 

Det var flera respondenter som gav förslag på utbildningsmoment och på förändring i 

utbildningen som skulle kunna förbättra de kunskaper som ovan exemplifierats.  

Skulle behöva ett mer konkret häfte där allting är samlat! Har varit i kontakt 
med olika sidor och böcker, blir aningen rörigt.[…] (Respondent från 
Högskolan Väst) 

 

Hade varit bra med seminarier kring fallbeskrivningar. (Respondent från 
Linnéuniversitetet Växjö) 

 

Mer diskussion kring fall[…] (Respondent från Linnéuniversitetet Växjö) 
 

Flera respondenter eftersökte också en kontinuitet i utbildningen vad gäller 

anmälningsskyldigheten. Vissa ansåg att undervisningen kommit tidigt i utbildningen 

och därmed hade kunskaperna bleknat mot slutet medan andra menade att utbildningen 

i sig innehöll så många olika viktiga moment att anmälningsskyldigheten inte hanns med 

tillräckligt. Det var flera respondenter som påpekade att de inte var nöjda med den 

utbildning de fått om anmälningsskyldigheten. 

Det vore bra om man fick mer information om det här i slutet på sin 
utbildning eftersom att det är en viktig grej att fokusera på[…] (Respondent 
från Linnéuniversitetet Växjö) 

 
Jag anser att vi fått för lite kunskap med oss i utbildningen.[…] (Respondent 
från Högskolan i Gävle) 
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[…]Det skulle vara bra om det ingick mer av detta i lärarprogrammen. 
(Respondent från Högskolan Väst) 

 
[…]Tycker det vore självklart att ALLA som arbetar med barn i 
förskola/skola/fritidshem får ta del av kunskaper om anmälningsplikt under 
lärarutbildningen. (Respondent från Högskolan i Gävle) 
 

Det var inte bara utbildningen i sig som fick kritik, någon påpekade också vikten av att 

samverka med berörda organisationer. 

[…]att socialtjänsten presenterar sig och informerar oss lärare inför vårt 
kommande yrke. (Respondent från Luleå Tekniska Universitet) 
 

Det var också ett antal kommentarer som pekar mot att kunskaper om 

anmälningsskyldigheten inte är ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen. 

[…]Läser man specialisering Specialpedagogik går man in mer på djupet. 
(Respondent från Linnéuniversitetet Växjö) 

 
Anmälningsplikten har nästan enbart tagits upp under min specialisering 
(spec.ped) och enbart nämnts under någon annan kurs.[…] (Respondent från 
Högskolan i Gävle) 
 

Dessa exempel visar på kunskap som lärarstudenterna ansåg att de saknade och hur de 

anser att denna kunskap skulle kunna förmedlats bättre under lärarutbildningen. Utöver 

denna form av kunskap kommenterade även respondenterna att de saknade kunskap i 

form av erfarenhet, en mer situationsbunden kunskap. Detta resulterade i att 

studenterna kände sig osäkra på den situation som en anmälan skulle innebära för dem 

inte bara som professionella utan kanske främst som människor.  

[…]Ska man söka stöd bland andra lärare vid en anmälan? - Hur hanterar 
man föräldrasituationer som kan uppstå mellan lärare - förälder? lärare - 
elever? barn - förälder? (Respondent från Högskolan Väst) 

 
Jag tror att det är enbart osäkerhet jag känner och det är ju inte konstigt i ett 
sådant här svårt ämne. Erfarenhet är något man behöver och det kommer så 
småningom. (Respondent från Högskolan Väst) 

 
[…]Hur hanterar man det gentemot barnet? (Respondent från Högskolan i 
Gävle) 
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[…]Vem jag som lärare kan vända mig till förutom kollegor och rektor om jag 
känner mig osäker inför att göra en anmälan. (Respondent från Högskolan i 
Gävle) 

 
Skulle vara bra att ha deltagit i en anmälningssituation under Vfu 
[Verksamhetsförlagd utbildning, vår anm.], för att bli mer säker. (Respondent 
från Högskolan i Gävle) 
 

Denna typ av kunskap menade respondenterna att man fick genom att rådfråga kollegor 

och andra som hade mer erfarenhet av yrket samt genom fortlöpande utbildning kring 

anmälningsskyldigheten.  

 

5.2.2 Synen på anmälningsskyldigheten och en anmälan till Socialtjänsten 

Den andra öppna frågan som fanns i enkäten möjliggjorde för respondenterna att skriva 

vad de ville, frågan löd "Har du något att tillägga eller påpeka?" 

 En del av de kommentarer som respondenterna angivit handlade om synen på en 

anmälan och en anmälningssituation. Flera av kommentarerna tar upp just den 

personliga sits som anmälaren hamnar i, hur denna sits ska hanteras och att den ibland 

kanske kan innebära att man undviker att anmäla.  

Det kan ställas höga krav på den lärare som föräldrarna har haft förtroende 
för om de blir väldigt arga. Läraren behöver då känna att man har bra stöd av 
chefen vid en sådan situation. (Respondent från Linnéuniversitetet Växjö) 

 
Detta är viktigt att kunna och jag tror att det ute på verksamheterna finns 
personal som inte helt kan reglerna för detta. Tror också att många hellre 
blundar än anmäler för det blir en massa merarbete. (Respondent från 
Högskolan Väst) 

 
[…]förhållandet mellan skola och hem[…]kan tänkas att det i vissa fall kan bli 
en "dålig stämning" mellan parterna. (Respondent från Högskolan Väst) 

 
[---]Ibland upplever jag att vi pedagoger får göra många anmälningar innan 
det händer något och detta är inte alls roligt. (Respondent från 
Linnéuniversitetet Växjö) 

 

5.2.3 Sammanfattning av de kvalitativa resultaten 

Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna ansåg sig sakna olika former av 

kunskaper vad gäller anmälningsskyldigheten, både teoretiska allmängiltiga kunskaper 

men också mer situationsbundna kunskaper i praktiken. De kunskaperna ansåg 
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respondenterna att utbildningen kunde gett mer av och att detta kunde getts genom mer 

seminarium och diskussioner kring fallbeskrivningar under hela utbildningen och 

genom ett utbyte av kunskaper med berörda verksamheter t.ex. Socialtjänsten. De 

kunskapsluckor som respondenterna ansåg sig ha var kring hela anmälningsprocessen, 

från att se tecken på att barn far illa till hur Socialtjänstens arbete fungerar och hur de 

hanterar en anmälan.  

 Flera respondenter ansåg också att utbildningen var bristande och otillräcklig och 

några påpekade att anmälningsskyldigheten till största del berörts på 

specialiseringskurserna och alltså inte varit något obligatoriska moment.  

 De praktiska kunskaperna trodde många respondenter skulle komma när de 

började praktisera ute i verksamheterna men någon påpekade att den 

verksamhetsförlagda utbildningen kunde gett möjlighet till sådan kunskap. 

Respondenterna eftersökte här mer erfarenhet av hur man hanterar relationen till 

eleven och dennes föräldrar vid en anmälan och var man kan få personligt stöd när man 

måste anmäla att ett barn far illa.  

 Av de kommentarer som behandlar respondenternas förväntningar och tankar 

kring en anmälan handlade det främst om den sits som en anmälningssituation sätter 

läraren i. Vissa hade erfarenheter sedan tidigare och kommenterade t.ex. att man kanske 

inte anmäler för att man anser det vara tidskrävande. Vissa kommentarer tar också upp 

vikten av att ha ett rätt stöd i verksamheten vid en anmälningssituation och vikten av ett 

bra samarbete med Socialtjänsten efter en anmälan. 

 

6 Analys 

Vi kommer i detta avsnitt att analysera våra resultat utifrån de fyra teman som kunde 

urskiljas från den tidigare forskningen. Dessa teman kan alla ses i våra resultat och ger 

en bild av hur kunskaperna och förväntningarna hos lärarstudenterna skiljer sig och 

liknar de som yrkesverksamma lärare har. Våra resultat visade också på en intressant 

spänning mellan å ena sidan lärarstudenternas goda kunskaper om anmälnings-

skyldigheten, å andra sidan deras självupplevda osäkerhet på anmälningssituationen 

och deras kritik mot utbildningens otillräcklighet. Denna spänning leder oss in på en 

diskussion kring vilka kunskapsformer som utbildningen har ett ansvar för att 

undervisa kring och vilka kunskapsformer som istället främst kan genereras genom 
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erfarenhet. Detta kommer att analyseras med hjälp av Aristoteles resonemang kring 

olika kunskapsformer.  

 

6.1 Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Ett av de teman vi fann i forskningen var bristande kunskaper. Sundell & Colbiörnsen 

(2000) kom i sin undersökning fram till att kunskaperna kring anmälningsskyldigheten i 

vissa avseenden var bristande hos skolpersonalen i Stockholm, främst gällande hur en 

anmälan ska göras. Våra resultat visar att lärarstudenterna främst ansåg sig behöva mer 

kunskaper om hur en anmälan praktiskt ska göras, vilka man ska ta kontakt med och 

vad som sedan kommer att ske med anmälan.   

 Flera av lärarstudenterna ansåg att de överlag behövde mer utbildning och 

menade att lärarutbildningen till viss del varit otillräcklig gällande anmälnings-

skyldigheten. Både Barnombudsmannen (1998b) samt de offentliga utredningarna SOU 

2001:92 och SOU 2010:95 har tidigare påpekat eventuella brister i lärarutbildningen 

och uppmärksammat behovet av ökad kompetens och tydlighet kring utbildningen i 

anmälningsskyldigheten och kring barn som far illa. 

 Våra resultat visade också en intressant skillnad mellan påståendena "En anmälan 

ska göras när du känner oro för eleven" och "En anmälan ska göras när du misstänker 

att eleven behöver stöd och/eller skydd". 69,9% av lärarstudenterna ansåg att en 

anmälan ska göras vid oro medan 90,4% ansåg att en anmälan ska göras vid misstanke. 

Ett tema inom den tidigare forskningen var ”begreppsproblematik”. Den skillnad vi 

uppfattade i ovanstående påståenden kan ha sin förklaring inom detta tema. Lundén et 

al. (2000) tar t.ex. upp problematiken kring begreppet barn som far illa och menar att 

det finns en diskussion kring huruvida begreppet innebär en faktisk fara eller ifall det är 

baserat på riskfaktorer. Författarna menar att denna problematik påverkar huruvida 

man upptäcker att barn far illa och därmed huruvida man använder sin 

anmälningsskyldighet (ibid.). Denna problematik skulle kunna speglas också i 

begreppen misstanke och oro. Lärarstudenterna påpekade också själva att det fanns ett 

större behov av kunskap kring att identifiera tecken på att barn far illa. En sådan ökad 

kunskap skulle kunna innebära en större medvetenhet kring begreppet barn som far illa 

och skapa en diskussion kring när ett barn anses fara illa. 



47 

 

 Våra resultat visade att förväntningarna på vad en anmälan kan leda till för barnet 

och familjen var positiva hos lärarstudenterna samtidigt som det fanns negativa 

förväntningar på den påverkan som en anmälan kan ha på lärarens relation till 

föräldrarna, 80,2% höll helt eller delvis med om att en anmälan skulle försvåra 

samarbetet. 84,1% höll helt eller delvis med om att en anmälan skulle innebära eget 

obehag, vilket också visar på en negativ förväntning på rollen som anmälare. Dessa 

resultat kan relateras till temat ”oro för relationspåverkan”. Sundell och Colbiörnsen 

(2000) har tagit upp dessa dilemman och deras resultat visade att ca. 30% av 

skolpersonalen i undersökningen ansåg att en anmälan skulle skapa eget obehag. I 

samma undersökning visade det sig att ungefär 50% av skolpersonalen ansåg att en 

anmälan till Socialtjänsten skulle förvärra samarbetet med föräldrarna (ibid.). Detta 

innebär att lärarstudenterna i vår undersökning, i jämförelse med den verksamma 

skolpersonalen i Sundell och Colbiörnsens undersökning (2000), i större utsträckning 

hade negativa förväntningar på vad en anmälan kan innebära.  

 Dessa negativa förväntningar på vad en anmälan kan innebära speglades också i de 

kvalitativa resultaten där flera lärarstudenter kommenterade en osäkerhet i rollen som 

anmälare. Flera skrev att de ansåg sig sakna praktiska kunskaper och erfarenhet kring 

hur man hanterar relationen till eleven och föräldrarna vid och efter en anmälan. 

Goldman (2007) tar upp hur det i Australien och USA har startats 

kompetensutbildningar i anmälningsskyldigheten som har till mål att öka just sådana 

praktiska kunskaper som lärarstudenterna i vår undersökning efterlyser. 

 I de kvalitativa resultaten kommenterades också kring andra negativa 

förväntningar på vad en anmälan kan innebära. Någon påpekade vikten av rätt stöd i 

verksamheten och hos kollegor och chef både innan och efter att en anmälan gjorts. 

Vissa kommentarer handlade om att en anmälan skapar merarbete och därmed undviks 

eller att en tidigare anmälan inte lett till något och därför valde man att inte anmäla igen. 

Just bristen på återkoppling och vikten av handlingsplaner och rutiner för stöd tas upp 

även i den tidigare forskningen inom temat ”förutfattade meningar och negativa 

erfarenheter av Socialtjänstens arbete”. Cocozza (2007) menar att tidigare negativa 

erfarenheter påverkar ifall man väljer att anmäla igen och SOU 2010:95 menar att 

bristen på återkoppling från Socialtjänsten var den främsta kritik som uppgavs i deras 

utredning. SOU 2001:72 tar dessutom upp vikten av handlingsplaner och rutiner som ett 

stöd för den som har en skyldighet att anmälan till Socialtjänsten.  
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6.2 Resultaten utifrån Aristoteles kunskapsformer 

6.2.1 Episteme 

En av de tre kunskapsformer som Aristoteles diskuterar är episteme, denna form 

beskrivs som ett teoretiskt förnuft, en kunskap om det allmänna. Vad gäller kunskaper 

om anmälningsskyldigheten skulle man kunna säga att episteme består av kunskaper om 

vad som står i lagen och kring sekretessbestämmelser. Episteme kan också bestå i att ha 

teoretiska kunskaper om vilka vanliga tecken det finns på att barn far illa eller 

kunskaper kring aktuell forskning om exempelvis risk- och skyddsfaktorer. Det kan 

också handla om kunskaper om hur en anmälan ska göras och till vem samt om 

Socialtjänstens hantering och insatser. Vår undersökning visar att respondenter till stor 

del blivit tillägnade en teoretisk kunskap, att de besitter episteme till viss del men att det 

också finns en del kunskapsluckor. Dessa kunskapsluckor menade studenterna främst 

låg i att få en överskådlig bild av hela anmälningsprocessen som illustreras av citatet 

nedan: 

Vad som rent konkret förväntas av mig när jag som lärare gjort en anmälan. 
Hur man ska gå till väga steg för steg.[…] (Respondent från Högskolan i 
Gävle) 
 

6.2.2 Techne 

Techne innebär att man besitter praktiska färdigheter och kan producera något. När det 

gäller anmälningsskyldigheten kan detta innebära att man rent praktiskt t.ex. vet hur 

man ska göra en anmälan och vilka kontakter som ska tas. Episteme och techne hänger 

till stor del ihop, först behöver man få teoretiska kunskaper om vad som gäller vid en 

anmälningssituation och sedan behöver dessa kunskaper övas praktiskt för att uppnå en 

färdighetsförmåga. 

Tendenserna i vår undersökning är att de som fått möjlighet i sin utbildning att 

diskutera kring fallbeskrivningar i större utsträckning uppger att de fått undervisning 

om att identifiera tecken hos barn. Att kunna identifiera tecken på att ett barn riskerar 

att fara illa kan ses som något man måste öva sig i för att kunna uppmärksamma och 

dessa samband visar på att diskussioner kan öka denna form av kunskap. 

 Våra kvalitativa resultat visade överlag att studenterna ansåg sig behöva mer 

praktiska kunskaper, t.ex. om hur man går från en misstanke till att göra en anmälan och 

hur Socialtjänsten sedan hanterar anmälan. Vi kan alltså se att många lärarstudenter 

angett att de fått undervisning om dessa delar men samtidigt påvisar att de inte känner 
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att de kan utföra en anmälan i praktisk handling. Flera respondenter tog också upp att 

de vill ha mer kontinuitet i utbildningen kring anmälningsskyldigheten, att det skulle 

vara ett ämne som genomsyrade utbildningen samt att de önskade mer diskussioner och 

övningar kring anmälningsförfarandet.  

[…]Det skulle vara bra om det ingick mer av detta i lärarprogrammen. 
(Respondent från Högskolan Väst) 

 
Hade varit bra med seminarier kring fallbeskrivningar. (Respondent från 
Linnéuniversitetet Växjö) 

 
Detta tyder sammantaget på att lärarstudenterna värderar techne högt och att de anser 

att denna form av kunskap behöver ett större utrymme på lärarutbildningen. 

 

6.2.3 Fronesis och praxis 

Vår tolkning av fronesis i detta sammanhang innebär att ha kunskapen och främst 

erfarenheten att handla utifrån den lagstiftade anmälningsskyldigheten och samtidigt 

känna sig säker i rollen som anmälare. Fronesis kommer då att handla om att kunna 

hantera både den professionella rollen och den personliga rollen samtidigt. Detta 

illustrerades också i våra resultat: 

[…]Ska man söka stöd bland andra lärare vid en anmälan? - Hur hanterar 
man föräldrasituationer som kan uppstå mellan lärare - förälder? lärare - 
elever? barn - förälder? (Respondent från Högskolan Väst) 

 
Det kan ställas höga krav på den lärare som föräldrarna har haft förtroende 
för om de blir väldigt arga. Läraren behöver då känna att man har bra stöd av 
chefen vid en sådan situation. (Respondent från Linnéuniversitetet Växjö) 

 
I vår undersökning visade sig respondenterna ha goda förväntningar på vad en anmälan 

kan leda till för barnet och familjen men samtidigt beskrev de en osäkerhet och oro inför 

rollen som anmälare och kring hur en anmälan kan påverka relationerna till eleven och 

föräldrarna. En del av denna osäkerhet kommer troligtvis att försvinna när 

lärarstudenterna börjat arbeta och då de fått erfarenhet av exempelvis 

relationsskapande och fått en säkerhet i sin lärarroll.  

Jag tror att det är enbart osäkerhet jag känner och det är ju inte konstigt i ett 
sådant här svårt ämne. Erfarenhet är något man behöver och det kommer så 
småningom. (Respondent från Högskolan Väst) 
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Deras kunskaper, erfarenheter och värderingar blir också en del av den praxis som finns 

i verksamheten. De kommer i sin tur också att få del av den samlade praxistraditionen 

och beroende på vad kollegorna då har för erfarenheter kommer de nyexaminerade 

lärarna att påverkas av detta och lära sig av dessa. Således finns det ingen garanti för att 

studenterna kommer att agera utifrån den grund av kunskaper och förväntningar som 

de fått från utbildningen. 

 Enligt Aristoteles är fronesis starkt kopplat till etik (Thomassen 2007). Även om 

lagen kring anmälningsskyldigheten inte ger något utrymme för överväganden är ändå 

en anmälningssituation kopplad till etiska dilemman, att anmäla på grund av en 

skyldighet å ena sidan och att riskera relationsproblem med eleven och föräldrarna å 

den andra. För att lärarstudenterna ska kunna handla utifrån fronesis krävs att de är 

säkra i både rollen som anmälare och som person vilket kräver självreflektion och 

självmedvetande. Så även om inte reglerna kring anmälningsförfarandet kräver en etisk 

diskussion, så kräver själva handlandet att anmäla en etisk reflektion kring sig själv i 

rollen som anmälare och hur man bortser från sitt eget obehag till förmån för barnets 

ökade möjligheter till stöd.  

 

6.2.4 Samspelet mellan kunskapsformerna 

Våra resultat visar på det som Thomassen (2007) och Gustavsson (2000) också 

beskriver; att det inte finns någon tydlig gräns mellan episteme och techne. Thomassen 

(2007) menar att i ett "[…]välövervägt praktiskt handlande integreras olika typer av 

kunskaper och kunskapsformer" (Thomassen 2007 s. 25). Episteme och techne blir 

därmed lika värdefulla och utgör båda en förutsättning för att uppnå fronesis.  

 Utifrån vårt resonemang och de resultat vi fått fram innebär detta att för att 

lärarstudenterna ska känna sig säkra och tillräckligt kompetenta i rollen som 

anmälningsskyldig lärare krävs inte bara de teoretiska kunskaperna, episteme, utan det 

krävs också att de tillskaffar sig de praktiska färdigheterna, techne. Lärarstudenterna 

ansåg sig behöva mer kunskap kring anmälningsprocessen, hur man konkret går till 

väga och vad som sedan händer med anmälan. Denna kunskap kan ses både som 

episteme och som techne. Man kan rent teoretiskt lära sig hur en anmälan ska göras och 

hur Socialtjänsten sedan handlägger den. Man kan samtidigt tillförskaffa sig praktiska 

kunskaper, erfarenhet, om i vilka situation det är aktuellt att göra en anmälan och vem 

man tar kontakt med. Det handlar alltså i grunden om samma kunskaper men sättet att 
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tillförskaffa sig kunskaperna på och hur man kan använda sig av dem skiljer sig åt. Att 

besitta techne utan episteme skulle vara att göra en anmälan utan att veta varför man är 

skyldig att göra det och att i motsats besitta episteme men inte techne skulle innebära att 

man vet att man ska anmäla men saknar förmågan att rent praktiskt genomföra den. För 

att uppnå fronesis, vara säker i rollen som anmälare, att veta varför man anmäler, när 

och hur en anmälan ska göras och hur man upprätthåller goda relationer med såväl 

elever som föräldrar, fyller alltså både episteme och techne viktiga roller och bör 

värderas likvärdigt.  

 Huruvida dessa studenter kommer handla utifrån anmälningsskyldigheten i den 

omfattning som lagen kräver kommer alltså vara beroende av episteme, techne, fronesis, 

praxis och deras tidigare erfarenheter. "Uppövandet av praktiskt omdöme sker alltså 

genom en erfarenhetsprocess som drar nytta av en mångfasetterad kunskapsmassa" 

(Thomassen 2007 s. 25). Således blir det viktigt att lärarutbildningen fokuserar 

likvärdigt på utbildningsmoment som kan ge episteme och techne för att studenterna ska 

ha så bred grund som möjligt att utifrån dessa kunskaper kunna utveckla fronesis. Dock 

finns det fortfarande en risk att lärarna inte fullt ut handlar utifrån 

anmälningsskyldigheten eftersom de kommer påverkas av sina egna tidigare 

erfarenheter och den samlade praxistraditionen inom arbetsgruppen varpå också 

socialtjänstens roll i samverkan med skolan och vidareutbildning till yrkesverksamma 

lärare blir viktiga moment i ökandet av anmälningar från skolan.  

 

7 Diskussion 

Vi kommer i vår diskussion att inleda med en återkoppling till våra frågeställningar 

genom en sammanfattning av våra resultat. Vi kommer sedan att föra en slutdiskussion 

kring vilket ansvar som lärarutbildningen och Socialtjänsten enligt oss har för att 

förbättra anmälningsfrekvensen och öka kunskaperna hos lärarstudenterna kring 

anmälningsskyldigheten. 

 

7.1 Sammanfattning 

Sammantaget kan våra frågeställningar besvaras på följande sätt, kunskaperna om 

anmälningsskyldigheten var goda hos lärarstudenterna och vår undersökning tyder på 
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att lärarutbildningen gett studenterna teoretiska kunskaper, episteme, men inte kunnat 

ge studenterna praktiska färdigheter eller techne i den utsträckning som studenterna 

själva önskat. 

Studenterna hade överlag positiva förväntningar på vad en anmälan kan leda till 

för eleven och dennes familj men negativa förväntningar på rollen som anmälare. 

Majoriteten av studenterna förväntade sig exempelvis att en anmälan skulle innebära 

personligt obehag för dem. 

En stor del av respondenterna ansåg att deras utbildning varit otillräcklig och en 

tiondel ansåg att de saknade utbildning om anmälningsskyldigheten. Studenterna 

menade att bristerna främst bestod i att förmedla praktiska kunskaper, diskutera rollen 

som anmälare, upprätthållandet av relationer till föräldrar och elever efter en anmälan 

samt samverkan med socionomer och Socialtjänsten. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Vi anser att en tydligare inriktning på praktiska övningar och diskussioner i 

lärarutbildningen skulle kunna öka studenternas praktiska kunskaper, techne och lägga 

en grund för en självreflektion och en etisk diskussion som är viktig för att uppnå 

fronesis.  

 Några respondenter uttryckte att deras kunskaper mestadels förmedlats genom 

valbara kurser. Att göra undervisningen om anmälningsskyldighet obligatorisk och 

ställa krav på att alla studenter uppnår målen för godkänt kring den teoretiska 

kunskapen skulle, enligt oss, möjligtvis kunna bidra till att fler anmälningar görs. Redan 

1998 ställde Barnombudsmannen kravet att undervisningen skulle vara ett obligatoriskt 

moment (Barnombudsmannen 1998b) men utifrån vår undersökning verkar detta ännu 

inte ha införlivats fullt ut.  

 Respondenterna hade flera goda idéer på hur lärarutbildningen kunde förbättras. 

De önskade exempelvis fler seminarium, en koppling till sin verksamhetsförlagda 

praktik och att resonemang kring anmälningsförfarandet skulle löpa som en röd tråd 

genom hela utbildningen. Flera önskade också få ökad kunskap om Socialtjänstens 

hantering och insatser. Dessa kunskaper skulle kunna ökas genom att Socialtjänsten tar 

en mer närvarande roll i utbildandet av lärare t.ex. genom att gästföreläsa. En högre 

medvetenhet om den andra professionen hade också kunnat skapas genom ett 
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samarbete mellan lärarstudenter och socionomstudenter. Det skulle t.ex. kunna 

genomföras temadagar med gemensamma diskussioner kring anmälningsskyldigheten 

och de svårigheter som kan uppstå vid en anmälan. Sådana diskussioner skulle inte 

enbart kunna öka de teoretiska kunskaperna utan också de kunskaper som Aristoteles 

benämner som techne. Vi anser att ett gemensamt utbyte av synsätt och diskussion kring 

förfaringssätt och praktiska situationer skulle kunna öppna upp för en viktig etisk 

diskussion och reflektion kring anmälningsskyldigheten, rollen som anmälare, hur man 

hanterar relationen till eleven och föräldrarna och en diskussion kring begreppet barn 

som far illa. Denna typ av reflektioner är viktiga utifrån Aristoteles resonemang om 

fronesis och utifrån hans tanke om att kunskap är kopplat till etik. För att ha kunskap om 

anmälningsskyldigheten krävs också en medvetenhet om sina värderingar och sin roll 

både som lärare och som person.  

 Undersökningen visade att studenterna överlag hade övervägande positiva 

förväntningar på vad en anmälan kan leda till för barnet och dess familj men det ska inte 

glömmas att deras framtida arbetsplatser kan påverka dessa förväntningar. När 

lärarstudenterna kommer ut i verkligheten blir de en del av praxis och kommer också att 

påverkas av arbetsplatsens samlade erfarenheter. För att studenterna då ska kunna 

behålla sina positiva förväntningar krävs det att arbetsplatsens erfarenheter är lika 

positiva. Här har också Socialtjänsten ett ansvar i att vårda samarbetet med 

skolpersonalen så att den samlade erfarenheten inom praxis blir positiv. Ett exempel på 

Socialtjänstens ansvar till ett bättre samarbete ligger i det som tidigare forskning har 

visat; att det finns ett stort missnöje kring hur Socialtjänsten sköter återkopplingen till 

skolpersonalen, något som kan bidra till negativa erfarenheter (SOU 2010:95). 
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Bilaga 1 - Missiv 

 
Hej! 
 

Vi är två socionomstudenter från Lunds Universitet. Under våren skriver vi vår C-
uppsats kring ämnet anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vårt syfte 
med uppsatsen är att undersöka lärarstudenters kunskaper och förväntningar om 
anmälningsskyldigheten samt åsikter kring undervisningen om detta. Där kommer du 
och dina kurskamrater in i bilden! 
 

Vi är tacksamma om du vill fylla i vår enkät som finns på länken nedan och som har 
skickats ut till fyra svenska lärosäten. Alla svar i enkäten är helt anonyma och kommer 
endast att användas som underlag i vår uppsats. I och med inskickandet av svaren har 
du godkänt att svaren används till detta syfte. Observera att det inte går att avbryta sin 
medverkan efter att svaren blivit inskickade. 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Lunds Universitets hemsida 
(www.lu.se) under fliken Publikationer under sommaren. Sök på våra namn eller på 
anmälningsskyldighet. 
 

Klicka på länken nedan för att öppna enkäten. Om länken inte fungerar kan du kopiera 
den och klistra in i webbläsaren. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGtjOE
5NdVZkRkd2dFlkUlloUmRTQXc6MQ#gid=0 

 

Vi är tacksamma för ditt svar! 
 

Caroline Bagewitz Greén & Ida Johansson 

carolinebagewitzgreen@hotmail.com, Ide.johansson@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ide.johansson@gmail.com
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Bilaga 2 - Enkät 

Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Denna enkät ligger till grund för vårt examensarbete i socialt arbete. Dina svar är anonyma och i och med 

inskickandet av enkäten har du godkänt att vi får använda dina svar i vårt arbete. Lycka till! /Caroline 

Bagewitz Greén och Ida Johansson 

 

 

Ange lärosäte och studieort  

 

Ange din studieinriktning Det går att fylla i mer än ett alternativ.  

Förskolelärare 

Förskoleklass och grundskola åk. 1-3 

Grundskola åk. 4-6 

Other:  
 

Vilken termin går du just nu?  

Näst sista terminen 

Sista terminen 
 

Omfattas du som enskild lärare av anmälningsskyldigheten?  

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

En anmälan ska göras.. Ta ställning till följande påståenden  

  Sant Falskt Vet ej  

först när det är fastställt att eleven far illa.  
   

 

även om rektor inte anser att det är 

nödvändigt. 
 

   
 

först när eleven har berättat om 

missförhållanden för skolpersonal. 
 

   
 

även om eleven förnekar att han/hon far illa.  
   

 

när du misstänker att eleven behöver stöd 

och/eller skydd. 
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  Sant Falskt Vet ej  

först när skolan uttömt sina 

åtgärdsmöjligheter. 
 

   
 

även om en anmälan redan gjort för två 

månader sedan. 
 

   
 

även om eleven har kontakt med 

elevvården. 
 

   
 

först när elevens skolresultat försämrats.  
   

 

när du känner oro för eleven.  
   

 

 

En anmälan till Socialtjänsten.. Ta ställning till följande påståenden och gradera din åsikt.  

  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
Instämmer inte 

alls 
 

gynnar eleven.  
    

 

bryter mot sekretessreglerna.  
    

 

skulle ge mig obehag.  
    

 

minskar möjligheterna för skolan att 

hjälpa eleven. 
 

    
 

ökar möjligheterna för familjen att få 

hjälp. 
 

    
 

ger skolan mer information om 

barnets hemsituation. 
 

    
 

skapar samverkan mellan skola och 

Socialtjänst. 
 

    
 

ökar elevens förtroende för 

skolan/skolpersonal. 
 

    
 

försvårar skolans samarbete med 

föräldrarna. 
 

    
 

ser jag som en sista utväg.  
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Vilka kunskaper anser du dig fått om anmälningsskyldigheten under utbildningen? Kryssa i de rutor som 

stämmer överrens med de kunskaper du fått.  

Kunskaper om vad som står i lagen (Socialtjänstlagen och/eller Skollagen) gällande anmälningsskyldighet. 

Kunskaper om hur Socialtjänsten hanterar en anmälan. 

Kunskaper om sekretessregler som är aktuella vid en anmälan. 

Kunskaper om att identifiera tecken på att barn riskerar att fara illa. 

Kunskaper om hur en anmälan ska göras. 

Kunskaper om vilka insatser Socialtjänsten kan erbjuda. 
 

Vilka undervisningsmoment har du deltagit vid om anmälningsskyldigheten? Kryssa i de rutor som stämmer 

överrens med den undervisning/examination du fått.  

Föreläsning 

Seminarium 

Salstenta/hemtenta 

Praktiska övningar  

Diskussioner kring fallbeskrivningar 

Jag har inte examinerats om anmälningsskyldigheten 

Jag har inte fått någon utbildning om anmälningsskyldigheten 

Other:  
 

Vad tycker du om den utbildning du fått om anmälningsskyldigheten?  

Mycket bra 

Bra 

OK 

Otillräcklig 

Saknar utbildning 
 

Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillämpa anmälningsskyldigheten i ditt framtida yrke?  

Ja 

Nej 

Vet ej 
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Om du anser att du behöver mer kunskaper om anmälningsskyldigheten, vad skulle det vara? 

 

 

Har du något att tillägga eller påpeka? 

 

 

 

 

Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms 
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Bilaga 3 - Påminnelse 1 

 
Hej! 
 

Detta är en påminnelse på en förfrågan om att svara på vår enkät om 
anmälningsskyldigheten. 
 

Om du redan svarat på enkäten, tackar vi så mycket och du kan ignorera detta 
meddelande. 
För dig som missat eller glömt bort så kommer här en påminnelse på vad det är vi ber 
dig om: 
 

Vi är två socionomstudenter från Lunds Universitet. Under våren skriver vi vår C-
uppsats kring ämnet anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vårt syfte 
med uppsatsen är att undersöka lärarstudenters kunskaper och förväntningar om 
anmälningsskyldigheten samt åsikter kring undervisningen om detta. Där kommer du 
och dina kurskamrater in i bilden! 
 

Vi är tacksamma om du vill fylla i vår enkät som finns på länken nedan och som har 
skickats ut till fyra svenska lärosäten. Alla svar i enkäten är helt anonyma och kommer 
endast att användas som underlag i vår uppsats. I och med inskickandet av svaren har 
du godkänt att svaren används till detta syfte. Observera att det inte går att avbryta sin 
medverkan efter att svaren blivit inskickade. 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Lunds Universitets hemsida 
(www.lu.se) under fliken Publikationer under sommaren. Sök på våra namn eller på 
anmälningsskyldighet. 
 

Klicka på länken nedan för att öppna enkäten. Om länken inte fungerar kan du kopiera 
den och klistra in i webbläsaren. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGtjOE
5NdVZkRkd2dFlkUlloUmRTQXc6MQ#gid=0 

 

Vi är tacksamma för ditt svar! 
 

Caroline Bagewitz Greén & Ida Johansson 

carolinebagewitzgreen@hotmail.com, Ide.johansson@gmail.com 
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Bilaga 4 - Påminnelse 2 

 
Hej! 
 

Detta är sista påminnelsen på en förfrågan om att svara på vår enkät om 
anmälningsskyldigheten. Vi kommer att stänga ner enkäten på torsdag 
19/4. 
 

Om du redan svarat på enkäten, tackar vi så mycket och du kan ignorera detta 
meddelande. 
För dig som missat eller glömt bort så kommer här en påminnelse på vad det är vi ber 
dig om: 
 

Vi är två socionomstudenter från Lunds Universitet. Under våren skriver vi vår C-
uppsats kring ämnet anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vårt syfte 
med uppsatsen är att undersöka lärarstudenters kunskaper och förväntningar om 
anmälningsskyldigheten samt åsikter kring undervisningen om detta. Där kommer du 
och dina kurskamrater in i bilden! 
 

Vi är tacksamma om du vill fylla i vår enkät som finns på länken nedan och som har 
skickats ut till fyra svenska lärosäten. Alla svar i enkäten är helt anonyma och kommer 
endast att användas som underlag i vår uppsats. I och med inskickandet av svaren har 
du godkänt att svaren används till detta syfte. Observera att det inte går att avbryta sin 
medverkan efter 

att svaren blivit inskickade. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Lunds 
Universitets hemsida (www.lu.se) under fliken Publikationer under sommaren. Sök på 
våra namn eller på anmälningsskyldighet. 
 

Klicka på länken nedan för att öppna enkäten. Om länken inte fungerar kan du kopiera 
den och klistra in i webbläsaren. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dGtjOE
5NdVZkRkd2dFlkUlloUmRTQXc6MQ#gid=0 

 

Vi är tacksamma för ditt svar! 
 

Caroline Bagewitz Greén & Ida Johansson 

carolinebagewitzgreen@hotmail.com, Ide.johansson@gmail.com 
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Bilaga 5 - Frekvenstabeller 

Lärosäte 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Högskolan i Gävle 19 22,9 22,9 22,9 

Högskolan Väst 24 28,9 28,9 51,8 

Luleå Tekniska Universitet 7 8,4 8,4 60,2 

Linnéuniversitetet Växjö 33 39,8 39,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

Studieinriktning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Förskolelärare 32 38,6 39,5 39,5 

Förskolelärare och F-6 8 9,6 9,9 49,4 

F-6 41 49,4 50,6 100,0 

Total 81 97,6 100,0 
 

Missing Ej svarat 2 2,4 
  

Total 83 100,0 
  

 

Termin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Näst sista terminen 69 83,1 83,1 83,1 

Sista terminen 14 16,9 16,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

Omfattas av anmälningsskyldighet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 73 88,0 88,0 88,0 

Nej 1 1,2 1,2 89,2 

Vet ej 9 10,8 10,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
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En anmälan först när det är fastställt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 11 13,3 13,3 13,3 

Falskt 67 80,7 80,7 94,0 

Vet ej 5 6,0 6,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

En anmälan även om rektor inte anser det nödvändigt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 56 67,5 68,3 68,3 

Falskt 18 21,7 22,0 90,2 

Vet ej 8 9,6 9,8 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan först när eleven berättat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 10 12,0 12,2 12,2 

Falskt 69 83,1 84,1 96,3 

Vet ej 3 3,6 3,7 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan även om eleven förnekar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 59 71,1 72,0 72,0 

Falskt 14 16,9 17,1 89,0 

Vet ej 9 10,8 11,0 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
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En anmälan först när skolan uttömt åtgärder 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 6 7,2 7,2 7,2 

Falskt 61 73,5 73,5 80,7 

Vet ej 16 19,3 19,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

En anmälan även om det tidigare gjorts 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 67 80,7 81,7 81,7 

Falskt 4 4,8 4,9 86,6 

Vet ej 11 13,3 13,4 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan även om kontakt med elevvård finns 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 58 69,9 70,7 70,7 

Falskt 7 8,4 8,5 79,3 

Vet ej 17 20,5 20,7 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

 

 

En anmälan vid misstanke 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 75 90,4 90,4 90,4 

Falskt 3 3,6 3,6 94,0 

Vet ej 5 6,0 6,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
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En anmälan först när skolresultat försämras 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 2 2,4 2,5 2,5 

Falskt 74 89,2 91,4 93,8 

Vet ej 5 6,0 6,2 100,0 

Total 81 97,6 100,0 
 

Missing Ej svarat 2 2,4 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan vid oro 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sant 58 69,9 69,9 69,9 

Falskt 19 22,9 22,9 92,8 

Vet ej 6 7,2 7,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

En anmälan gynnar eleven 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 16 19,3 19,3 19,3 

Instämmer delvis 63 75,9 75,9 95,2 

Instämmer inte 4 4,8 4,8 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

En anmälan bryter mot sekretessen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 3 3,6 3,6 3,6 

Instämmer delvis 13 15,7 15,7 19,3 

Instämmer inte 33 39,8 39,8 59,0 

Instämmer inte alls 34 41,0 41,0 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
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En anmälan skulle ge obehag 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

instämmer helt 11 13,3 13,4 13,4 

Instämmer delvis 58 69,9 70,7 84,1 

Instämmer inte 8 9,6 9,8 93,9 

Instämmer inte alls 5 6,0 6,1 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan minskar skolans möjligheter att hjälpa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 1 1,2 1,2 1,2 

Instämmer delvis 13 15,7 15,7 16,9 

Instämmer inte 43 51,8 51,8 68,7 

instämmer inte alls 26 31,3 31,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

En anmälan ökar familjens möjligheter till hjälp 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 62 74,7 75,6 75,6 

Instämmer delvis 20 24,1 24,4 100,0 

Total 82 98,8 100,0 
 

Missing Ej svarat 1 1,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan ger skolan mer information 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 12 14,5 14,5 14,5 

Instämmer delvis 21 25,3 25,3 39,8 

Instämmer inte 29 34,9 34,9 74,7 

Instämmer inte alls 21 25,3 25,3 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 



68 

 

 

 

 

En anmälan ökar elevens förtroende 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 6 7,2 7,4 7,4 

Instämmer delvis 53 63,9 65,4 72,8 

Instämmer inte 19 22,9 23,5 96,3 

Instämmer inte alls 3 3,6 3,7 100,0 

Total 81 97,6 100,0 
 

Missing Ej svarat 2 2,4 
  

Total 83 100,0 
  

 

En anmälan försvårar samarbetet med familjen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 4 4,8 4,9 4,9 

Instämmer delvis 61 73,5 75,3 80,2 

Instämmer inte 13 15,7 16,0 96,3 

Instämmer inte alls 3 3,6 3,7 100,0 

Total 81 97,6 100,0 
 

Missing Ej svarat 2 2,4 
  

Total 83 100,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

En anmälan skapar samverkan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 20 24,1 24,1 24,1 

Instämmer delvis 39 47,0 47,0 71,1 

Instämmer inte 23 27,7 27,7 98,8 

Instämmer inte alls 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
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En anmälan ser jag som en sista utväg 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 5 6,0 6,0 6,0 

Instämmer delvis 25 30,1 30,1 36,1 

Instämmer inte 34 41,0 41,0 77,1 

Instämmer inte alls 19 22,9 22,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
 

 

Kunskaper om lagen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 56 67,5 100,0 100,0 

Missing Nej 27 32,5 
  

Total 83 100,0 
  

 

Kunskaper om hanteringen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 35 42,2 100,0 100,0 

Missing Nej 48 57,8 
  

Total 83 100,0 
  

 

Kunskaper om sekretess 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 39 47,0 100,0 100,0 

Missing Nej 44 53,0 
  

Total 83 100,0 
  

 

Kunskaper om att identifiera tecken 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 45 54,2 100,0 100,0 

Missing Nej 38 45,8 
  

Total 83 100,0 
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Kunskaper om hur en anmälan görs 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 41 49,4 100,0 100,0 

Missing Nej 42 50,6 
  

Total 83 100,0 
  

 

Kunskaper om soc. insatser 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 24 28,9 100,0 100,0 

Missing Nej 59 71,1 
  

Total 83 100,0 
  

 

Föreläsning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 62 74,7 100,0 100,0 

Missing Nej 21 25,3 
  

Total 83 100,0 
  

 

Seminarium 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 31 37,3 100,0 100,0 

Missing Nej 52 62,7 
  

Total 83 100,0 
  

 

Saltenta/hemtenta 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 1 1,2 100,0 100,0 

Missing Nej 82 98,8 
  

Total 83 100,0 
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Praktiska övningar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 6 7,2 100,0 100,0 

Missing Nej 77 92,8 
  

Total 83 100,0 
  

 

Diskussion kring fall 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 43 51,8 100,0 100,0 

Missing Nej 40 48,2 
  

Total 83 100,0 
  

 

Ingen examination 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 31 37,3 100,0 100,0 

Missing Nej 52 62,7 
  

Total 83 100,0 
  

 

Ingen utbildning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ja 13 15,7 100,0 100,0 

Missing Nej 70 84,3 
  

Total 83 100,0 
  

 

Vad tycker du om din utbildning? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mycket bra 5 6,0 6,0 6,0 

Bra 12 14,5 14,5 20,5 

OK 25 30,1 30,1 50,6 

Otillräcklig 33 39,8 39,8 90,4 

Saknar utbildning 8 9,6 9,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
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Anser du dig ha tillräckliga kunskaper? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 30 36,1 36,1 36,1 

Nej 36 43,4 43,4 79,5 

Vet ej 17 20,5 20,5 100,0 

Total 83 100,0 100,0 
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Bilaga 6 - Kodning totalpoäng 

 
En anmälan ska göras.. Ta ställning till följande påståenden 
  

Sant Falskt Vet ej 
 

först när det är fastställt att eleven far illa. 
  

1 
  

även om rektor inte anser att det är nödvändigt. 
 

1 
   

först när eleven har berättat om missförhållanden för skolpersonal. 
  

1 
  

även om eleven förnekar att han/hon far illa. 
 

1 
   

när du misstänker att eleven behöver stöd och/eller skydd. 
 

1 
   

först när skolan uttömt sina åtgärdsmöjligheter. 
  

1 
  

även om en anmälan redan gjort för två månader sedan. 
 

1 
   

även om eleven har kontakt med elevvården. 
 

1 
   

först när elevens skolresultat försämrats. 
  

1 
  

när du känner oro för eleven. 
 

1 
   

 

 

En anmälan till Socialtjänsten.. Ta ställning till följande påståenden och gradera din åsikt. 
  

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer inte 

alls 

 

gynnar eleven. 
 

4 3 2 1 
 

bryter mot sekretessreglerna. 
 

1 2 3 4 
 

skulle ge mig obehag. 
 

1 2 3 4 
 

minskar möjligheterna för skolan att hjälpa 

eleven. 

 

1 2 3 4 
 

ökar möjligheterna för familjen att få hjälp. 
 

4 3 2 1 
 

ger skolan mer information om barnets 
 

4 3 2 1 
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hemsituation. 

skapar samverkan mellan skola och 

Socialtjänst. 

 

4 3 2 1 
 

ökar elevens förtroende för 

skolan/skolpersonal. 

 

4 3 2 1 
 

försvårar skolans samarbete med föräldrarna. 
 

1 2 3 4 
 

ser jag som en sista utväg. 
 

1 2 3 4 
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