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Abstract 

The Downside of the Duty to Notify – An Essay About Dealing With 

Declarations of Concern at a Preschool 

 

My essay starts by describing a case of a “declaration of concern” regarding a child that I 

experienced in my work at a preschool. The duty to make a notification was based on the 

child's story and led to a meeting at a crisis center. The meeting involved the presence of 

police, psychologists and prosecutors, without parental knowledge. 

I chose the essay form for this subject because this writing form offers a reflective approach 

which is suitable for such a sensitive topic. By describing the negative aspects associated with 

this duty of notification I want to try to bring some understanding of the very emotional issues 

associated with a notification. 

I will highlight what the notification requirement is about and examine what - my obligations 

are as a teacher in making a declaration of concern leading to a notification to the relevant 

local authorities and government agencies. I will reflect on the child's vulnerable position as 

well as the difficult position of parents and notifying teachers.  

The pervading idea in the essay is that the obligation to report your concern may seem like a 

hard law but a law that has to be followed without reservation. The teacher´s own opinion or 

judgment is irrelevant in a declaration of concern and subsequent notification. Registration of 

the concern is done for the child's sake and not the sake of the family. 

 

Keywords: preschool, notification requirements, the child, the parent and educator's difficult 

situation caused by a declaration of concern 
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Sammanfattning 

Anmälningspliktens skuggsida – en essä om att hantera orosanmälningar på 

förskolan i praktiken. 

I min uppsatts kommer jag att utgå från en berättelse som beskriver ett fall av orosanmälan 

som jag upplevde i mitt arbete på förskolan. Anmälan grundades på barnets berättelse och 

resulterade i ett samtal på ett kriscentrum i närvaro av polis, psykolog och åklagare, utan 

föräldrars vetskap.  

Jag valde essäform för min uppsats därför att den skrivformen bjuder på ett reflekterande 

tillvägagångssätt och lämpar sig för mitt känsliga ämne. Genom att gestalta 

anmälningspliktens skuggsidor vill jag försöka bringa förståelse för den väldigt känslosamma 

företeelsen.  

Jag kommer att belysa vad anmälningsplikten går ut på samt undersöka vilka är mina 

skyldigheter som pedagog vid anmälningar. Jag kommer att reflektera kring barnets utsatta 

position, föräldrars samt de anmälande pedagogernas svåra läge.  

Min uppsats genomsyras av tanken att anmälningsplikten kan te sig som en hård lag men ändå 

en lag som skall följas utan förbehåll. Pedagogens eget omdöme bör inte förekomma vid 

orosanmälan. Anmälan görs för barnets skull och inte mot familjen. 

 

Nyckelord: förskolan, anmälningsplikt, barnets samt förälderns och pedagogens svåra 

situation vid orosanmälan 
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Anmälningspliktens skuggsida – en essä om att hantera 

orosanmälningar på förskolan i praktiken. 

 

”Att berätta en historia har ofta en avsikt; författaren vill få oss att se något klarare så att vi 

kan handla framtidsinriktat och klokt”(Bech-Karlsen 1999,s.41). 

 

Dilemma 

Berättelsen och anmälan 

Lugnet efter lunchen sprider sig över hela avdelningen. De yngsta barnen sover och de 

äldre lyssnar på en saga. Jag lägger de sista tallrikarna och besticken i diskmaskinen. Från 

min välbehövliga rast skiljer mig bara några få minuter. Snart är den blöta diskbänken också 

avklarad och jag tar fram min gröna kaffekopp och ställer den på bordet. Jag hör hur 

kaffebryggaren låter och ser kaffedropparna landa mjukt i kannan. Kaffedoften sprider sig, 

säkert över hela förskolan. Klockan visar några minuter efter tolv. Jag gläds åt tanken att det 

är en fredag idag. Medan jag tänker på det jag har planerat till helgen, hör jag Camillas röst: 

– Anna, jag måste prata med dig. 

Jag tittar på min arbetskamrat och känner knappt igen henne. Min kollega som vanligtvis 

sprudlar av genuin glädje har sjunkit ihop i hela kroppen och ser nedstämd ut. Hon har tårar i 

ögonen och jag ser att hon kämpar för att de inte ska ta övertaget. 

– Lena har berättat att hon blev slagen av sin mamma, kastar hon ur sig. 

Till svar får hon bara mitt häpna ansiktsuttryck. Tankarna galopperar genom mitt huvud och 

jag hinner inte ens ge uttryck för dem. Jag börjar stamma: 

– Vaadd? Vad? Vad är det du säger? 

Camilla berättar vidare, att under ett samtal vid lunchbordet berättade Lena om att hennes 

mamma var arg och knuffade henne och drog i armen och att det gjorde ont. Och att pappa 

skriker på henne högt ibland när hon är olydig och då är hon väldigt rädd. På frågan vad hon 

brukar göra när föräldrarna beter sig så mot henne svarade Lena att hon gömmer sig i sin 
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storebrors rum, för då kan brodern skydda henne. De andra barnen runt bordet lyssnade men 

det var bara ett av dem som kommenterade berättelsen med orden: 

– Man får inte slå barn! Vuxna som slår barn kan åka in i fängelse.  

Jag tittar på tårarna i Camillas ögon, några av dem har trillat ner på hennes kind. Tänker hon 

på sin egen barndom? Jag vet att hon har egna erfarenheter av misshandel inom familjen. 

– Jag måste ta henne och det hon berättar på största allvar, säger Camilla tyst. 

Efter en stund kommer hon med sexåriga Lena. Lena ser tagen ut av stunden. Camilla sätter 

sig på huk framför Lena och med sin mildaste röst säger hon:    

– Berätta för Anna det tråkiga som du berättade för mig vid lunchbordet. 

Vi sätter oss i soffan. I några korta meningar får jag höra Lenas skildring av händelsen. Jag 

blir så gripen av hennes ord att jag måste resa mig upp och hämta kaffe för att förhindra den 

känslostorm som är på väg att skölja över mig, annars kommer jag inte kunna dölja min 

känslomässiga reaktion. Jag uppmanar mig själv: förbli professionell, dina känslor ska inte ta 

över och påverka ditt omdöme. Medan Lena sätter punkt för sin berättelse, tittar jag och 

Camilla på varandra som om vi försökte förstå varandras tankar: Är det sant? Är det möjligt? 

Har detta verkligen hänt? Hittar hon på? Handlar det om att få uppmärksamhet från vår sida? 

Hur många gånger har det hänt? Har Lena antytt någonting tidigare utan att någon av oss har 

uppfattat det?  

– Jag kan inte lämna det så här, jag måste göra någonting. Jag har lovat henne att det inte får 

upprepas. Jag kan inte svika henne, säger Camilla lågmält med ett beslutsamt ansiktsuttryck.  

Jag får prata med Barbro. Vet du om hon har kommit tillbaka från förskolechefsmötet? 

Efter läsvilan pratar Camilla med flickan i avskildhet. Hon berättar för henne att hon måste 

prata med förskolechefen och be henne om hjälp, så att föräldrarna inte ska kunna göra henne 

illa någon mer gång. Efter rådfrågning med socialtjänsten och efter att fått återberättat det som 

Camilla hade skrivit ner av samtalet med flickan, får förskolechefen Barbro rådet att göra en 

orosanmälan, först muntlig och sedan skriftlig. Hon gör det samma dag, på eftermiddagen. 

Därmed tar socialtjänsten över ärendet och öppnar en utredning. Förskolechefen uppmanas 

också att inte meddela Lenas föräldrar om anmälan, för att de inte ska påverka sin dotter innan 

polisen får möjlighet att prata med flickan. Alla i personalen upplyses om det inträffande och 

påminns om att vi omfattas av tystnadsplikten. Efteråt verkar Lena inte vara ledsen eller 

lättad, hon är mera allvarlig och tagen av stundens djup. 
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Hämtad av polisen 

Knappt en vecka senare, en torsdag, strax efter tolv, sätter sig Camilla, Lena och två 

civilklädda poliser i en polisbil som står parkerad en liten bit bort från förskolan för att inte 

väcka uppmärksamhet. I samma stund försöker en av poliserna få tag på Lenas föräldrar och 

informera dem om situationen, men utan att lyckas. Han ringer flera gånger under bilfärden. 

Ingen av dem kommer att svara i mobiltelefonerna den närmaste timmen, medan psykologen, 

åklagaren och en av de civilklädda poliserna pratar med Lena på ett kriscentrum. Samtalet på 

kriscentrum tar drygt en halv timme. Rummet som de pratar i ser ut som ett vanligt lekrum. 

Hyllorna är fyllda med böcker, klossar, bilar, gosedjur, det finns ett lågt bord med papper och 

pennor. Camilla sitter inte i samtalsrummet men har möjlighet att titta på Lena genom en 

glassväg och kan se att flickan är precis som vanligt. När de är klara och Lena ska gå till 

dörren vinkar hon adjö till den kvinnliga åklagaren. När alla sitter i bilen på vägen tillbaka 

fortsätter en av poliserna ringa till Lenas föräldrar men återigen utan framgång.  

Det har gått över en halv timme sedan Camilla och Lena åkte. Jag ser min chef gå fram och 

tillbaka mellan kontoret och ingången. När hon tittar in på min avdelning ser jag att hon är 

väldigt bekymrad. 

– Anna, allt det där känns inte bra! utbrister hon. Camilla ringde och bad mig ringa till 

föräldrarna för de inte svarar på polisens samtal. De svarade inte heller på röstmeddelanden 

som jag lämnade på deras mobiler. De måste få veta om Lenas samtal på kriscentrumet. Det 

är nu de måste få veta om anmälningen. Jag måste prata med Lenas mamma innan hon går in 

på avdelningen. Det blir bäst att Lena är inte med.  

– Hur länge skulle Camilla och Lena vara borta? frågar jag. 

– Jag vet inte, de sa ingenting. Men de borde hinna innan Lena ska bli hämtad.  

Jag nickar och blickar över de lekande barnen på avdelningen. Det lugnet ligger i kontrast 

till Barbros sinnestillstånd.  

– Det känns inte bra! säger Barbro en gång till. Jag har en känsla att de kommer ta bort henne 

från förskolan.  

Barnen leker med kaplastavar och vill ha hjälp med att bygga ett torn. Medan jag hjälper dem 

funderar jag på Barbros ord.  Jag håller med henne att hela situationen känns olustig och jag 

sympatiserar med min chef just nu, för jag anar att det blir hennes uppgift att informera 

föräldrarna om samtal på kriscentret och om orosanmälningen. Det blir ingen lustfylld 
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uppgift. Det är först nu som jag förstår till fullo hur invecklad hela situationen är. Ingen av oss 

väntade sig att Lena skulle bli hämtad av polisen och att vi inte får berätta om orosanmälan 

för hennes föräldrar omedelbart efter anmälningen, som vi har gjort vid anmälningen några år 

tidigare. Jag hör kaplastavarna skramla på golvet: tornet vi byggde rasar och det var jag som 

stötte till den med foten distraherad av mina tankar. Plötsligt hör jag Maltes röst: 

– Titta! Nenas mamma! Hej Nenas mamma! Jag ser Malte vinka glatt till någon utanför 

fönstret. 

Innan Camilla och Lena hinner tillbaka kommer Lenas mamma för att hämta sin dotter, 

betydligt tidigare än hon brukar göra. Det är nu det gäller, hinner jag tänka, när jag ser henne 

gå genom gården med bestämda steg. Genom glasdörren ser jag Barbro skynda sig till hallen. 

Hon vill hinna möta mamman innan hon går in på avdelningen. Jag hör Barbro dämpade röst 

och den andra rösten som övergår i falsett. Medan Lenas mamma blir informerad av 

förskolechefen om situationen kommer flickan fram i sällskap av Camilla. Det slår mig att 

inga poliser är närvarande. Jag hör mammans röst: 

– Ni är inte kloka! 

Jag kan inte slita mina ögon från scenen som utspelar sig i hallen: Barbro försöker förklara, 

Camilla med ett något böjt huvud står i dörröppningen fortfarande med Lenas hand i sin och 

Lenas mamma purpurröd i ansiktet av ilska. Jag hör och ser att mamman är rasande. Hon tar 

tag i sitt barn och avlägsnar sig omedelbart utan att säga någonting mer.  

 

Lena - det ensammaste barnet i hela världen 

Samma dag på sena eftermiddagen sitter jag i hallen på påklädningsbänken och hjälper Malte 

med stövlarna. Han nynnar namnsången som vi brukar sjunga i början av samlingen: 

– Kalle ä hä, Emma ä hä, Kaj ä hä, lolit, lolit! 

Jag stämmer in och nu är vi två som gnolar: 

– Tänk, vad roligt, vad roligt att vi är här! 

I ett anfall av oförklarlig glädje grimaserar jag till honom och Malte finner det väldigt 

komiskt och nästan kiknar av skratt.  Han har varit på ett fantastisk bra humör idag och hans 

glädje smittar av sig på de två andra barnen som tar på sig sina kläder i tamburen. Jag ler 

också trots de sista händelserna med Lena. Jag har undrat vad som kommer att hända härnäst. 
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Hur blir det nu? Kommer Lena till förskolan imorgon? Hur ska jag förhålla mig till Lena och 

föräldrarna? Hur ska jag bemöta dem? Vad ska jag säga? Hur ska jag agera? Och hur kommer 

de att agera? Mina tankar går till en anmälan som gjordes några år tidigare. Denna händelse 

tog en helt annan vändning. Det barnet, som fick armen ur led när mamman försökte 

tillrättavisa det, blev inte hämtat för samtal utan föräldrars vetskap. Efter socialens besök hos 

familjen, avslutades ärendet.  

Jag måste ha förlorat mig i mina tankar och inte svarat på Maltes tilltal, för han drar mig i 

ärmen och kallar lite väl hetsigt på min uppmärksamhet. 

– Är vi klara nu Malte? Ska vi ut och leka? 

Jag hör ytterdörren öppnas med ett plötsligt brak. Jag sitter med ryggen mot dörren och 

känner den kalla luften tränga in, kyla ner min rygg och omsluta min kropp. Jag vänder mig 

om och ser Lenas mamma och Lena i dörröppningen. Mitt hjärta slår snabbare och jag blir 

väldigt rädd. Ett kort ögonblick vet jag inte hur jag ska agera. Frågorna jag nyss tänkte på, om 

mitt förhållningssätt gentemot flickan och familjen, rullar i rasande fart genom mitt huvud. 

Jag stelnar till i hela kroppen men bestämmer mig för att möta Lena och hennes mamma först 

med blicken och sedan får jag agera utifrån situationen, tänker jag snabbt. Just nu har jag bara 

en tanke i huvudet: försök vara som vanligt, trevlig och artig. Men det ser ut som att mamman 

varken ser mig eller barnen i vestibulen. Hon stormar vidare in i den avlånga hallen och är på 

väg till chefens kontor. Det förefaller som att hon inte bryr sig om Lena heller. Flickan 

stannar till på mattkanten för att ta av sig sina skor. Den snart sex år gamla tösen, så resolut, 

självständig och företagsam annars, står där tyst och kämpar med skorna. Hennes stora 

melerade ögon tittar på mig under bråkdelen av en sekund. Hela hennes uppenbarelse 

påminner om ett jagat byte. Det finns lite förtvivlan, rädsla, en gnutta av undergivenhet och 

någonting annat som jag inte kan sätta fingret på. Jag känner medkänsla för henne. Jag får lust 

att krama om henne och lova att allt kommer bli bra. Även om jag själv hyser tvivel på grund 

av mammans starka reaktion, vill jag ge henne lugnande besked. Kanske behöver jag det själv 

också? Den känsla jag inte kunde sätta fingret på när jag såg Lena, känner jag nu igen som 

vädjan om tröst. Hon står där på mattan och försöker dra av sig ena skon utan att lyckas. Med 

fasa inser jag, att hon inte klarar att ta av sig annars så lätt avtagbara gummistövlar. 

– Vill du ha hjälp Lena? frågar jag tyst. 

Hon nickar bara med sänkt huvud. Med darriga händer håller jag i ena stöveln och tar 

hennes fot ur den. Hon står alldeles handlingsförlamad, men följsam på min beröring. Jag 
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håller i henne och halvt omfamnar henne. Jag vill att hon ska veta att allt kommer bli bra, att 

jag finns här för henne, att ingenting har ändrats mellan oss. När vi är klara, går hon efter sin 

mor, med sänkt blick, långsamt och väldigt nära ena väggen som om hon ville smälta in i den.  

Senare får jag höra av Camilla, som också blev kallad till mötet, att under samtalet försökte 

mamman tvinga Camilla att ta tillbaka anmälan. Camilla nämnde också att Lena såg skrämd 

ut och medan de pratade ställde hon sig vid sidan av Camilla och inte sin mamma. 

Nästa dag stannar Lena hemma och Barbro meddelar oss att Lenas mamma bad om att från 

och med måndag flytta henne till en annan avdelning. Vi får också besked att mamma förbjöd 

Lena all kontakt med Camilla. Under det korta mötet som vi alla i personalgruppen har, får vi 

också veta att vi ska försöka agera som vanligt i kontakten med familjen och Lena. Vi ska inte 

skuldbelägga någon och låta åklagaren avgöra om orosanmälan var befogad. 

 

Talar hon sanning? 

I personalgruppen finns det delade meningar om det är rätt att anmäla händelsen till 

socialen. En del tar föräldrarnas parti, en annan håller fast vid att det som gjorts är det enda 

rätta, trots konsekvenserna. 

– Men tänk dig Anna, hör jag av en av mina närmaste kollegor, tänk om det hänt dig, som 

förälder? Hur skulle du känna dig då? Hur skulle du reagera? Skulle inte du bli förbannad? 

– Ja, instämmer en annan av mina kollegor. Varför pratade Barbro inte med föräldrarna först? 

Tänk om Lena hittar på och de inte slog henne alls? Det blir ju för jävligt för föräldrarna! Har 

ingen tänkt på det! Ungarna kan ju hitta på olika saker! 

Jag ser att Camilla tar åt sig liknande kommentarer som gör henne ledsen. Situationen är 

tung att bära som den är. Att veta att man inte har stöd från alla sina kollegor gör den bördan 

ännu tyngre för henne. Var och en av oss undrar: var det rätt att anmäla? Det korta mötet vi 

hade med förskolechefen gör inte situationens bättre. De som tycker annorlunda vill inte prata 

om det öppet eller ge utlopp för sitt tvivel. Det är bara informellt som mina kollegor vågar 

uttrycka sina verkliga åsikter.  
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Lena börjar på den nya avdelningen 

När måndag morgon kommer är jag på plats redan från klockan sju. De första barnen har 

kommit och det är dags att servera frukost. Barnen som inte äter frukost samlas på den 

närliggande avdelningen och det är Camilla som tar hand om dem idag. Efteråt slår vi oss 

ihop och inväntar fler barn och pedagoger. Camilla och jag bestämmer att det är jag som ska 

ta emot Lena om hon hinner komma innan någon från den avdelning som hon ska börja på är 

på plats medan Camilla ska hålla sig i bakgrunden. När Lenas mamma upptäcker att det bara 

är jag och Camilla från pedagogerna, vänder hon vid dörren och lämnar både mig och min 

kollega häpna och undrande. Jag ser hur Lena går sakta bredvid sin mamma med nersänkt 

blick, dragandes benen efter sig. Vi hinner knappt reagera innan de är borta från 

förskolebyggnaden och gården. De kommer en timme senare och Lena lämnas på den nya 

avdelningen som har hunnit starta för dagen.   

 

Stå till svars för anmälningen 

Det har gått ungefär en vecka sedan Lena blev hämtad av civilklädda poliser. Jag och 

Lenas mamma står mitt på gården. Runt omkring mig springer lekande barn, ett fåtal föräldrar 

hämtar sina barn. De skyndar sig förbi, utan att yttra ett ord och utan att titta på oss. Det är nu 

som Lenas mamma ställer mig till svars för anmälningen. Hon har pratat med alla i 

personalgruppen och nu är det min tur.   

– Är du medveten om vilken skada anmälningen gjorde för Lena och oss alla?  

Jag försöker försvara förskolans ståndpunkt och förklarar så lugnt och koncist som jag bara 

förmår, att vi är skyldiga att anmäla om vi misstänker att ett barn far illa. Vi valde att tro på 

Lenas ord även om det tog emot att föreställa sig att det är sant. Jag upplever att situationen är 

väldigt obehaglig. Jag känner mig skärrad på grund av mammans aggressiva sätt att bemöta 

mig. Mina kollegor låtsas att de inte ser oss, och försöker agera som om allt är bra. Jag känner 

mig outsägligt ensam ståendes där mitt på gården bland alla barn, mina arbetskollegor och 

föräldrar. För att orka stå och inte darra i hela kroppen föreställer jag mig att jag är en oerhört 

stor dinosaurie med starka ben och lång, tjock svans som jag kan stödja mig med mot marken.   

– Ni ville alltså inte göra fel? Ni tänkte inte på oss som drabbas. Det är inte bara Lena, det är 

vi, alla i familjen som drabbas. Ni ville skydda er själva!  
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Jag bemödar mig en gång till att förklara att det var just Lena och hennes bästa vi hade i 

åtanke. Men jag får tillbaka en hel flod av ord som gör mig ledsen. Jag lyckas avbryta och 

ställa en väldigt ärlig och rak fråga: 

– Men slog du henne? 

Lenas mamma blir mållös de närmaste sekunderna. Är hon förnärmad av min närgångna 

fråga? Det känns som att svaret dröjer en evighet. I mina tankar hinner jag räkna: ett, två, tre. 

Hon tittar mig rakt in i ögonen och svarar med hård stämma: 

– Nej!  

– Då har du ingenting att oroa dig för. 

Efter det samtalet har jag inte haft nära kontakt med Lenas mamma. Jag hälsar men får 

ingen hälsning tillbaka och det känns inte bra. Lena svarar inte heller på tilltal eller svarar 

undvikande utan att titta på mig. Vår tidigare goda kontakt är som omintetgjort. Hur ska jag 

kunna stötta henne under den svåra tiden när hon undviker mig?  

 

Några ord om hur det gick sedan. 

Jag vet att föräldrarna försökte övertala Camilla att ta tillbaka anmälan vid ytterligare ett 

tillfälle. Hon blev också polisanmäld för förtal. Lenas föräldrar skickade också ett brev till 

alla föräldrar på förskolan med sin version av händelsen. I brevet är de mest upprörda över att 

under ett par timmar har varit fråntagna sin föräldrarätt, rätten att få bestämma över sitt barn. 

Förskolechefen och anmälande pedagogen beskrivs i brevet på ett väldigt negativt sätt, de 

berövas allt sitt pedagogiska kunnande och sin medmänsklighet. Camilla utmålas som 

pedagogen som har svikit Lena.  

På grund av tystnadsplikten vill varken förskolechefen eller förskolans styrelse 

kommentera brevet mer än att skriva till alla att förskolan, Barbro och Camilla följde gällande 

lagar. Från de övriga föräldrarna har det kommit skild respons: några av dem valde Lenas 

föräldrars sida och visade sitt missnöje öppet mot den anmälande pedagogen och mot 

förskolechefen. Andra tackade för att man vågade ta barnets parti. Lenas föräldrar har klagat 

hos socialchefen i den berörda kommunen som undersökte om anmälan har gjorts på rätt sätt. 

Det enda som inte var korrekt i hela anmälningsprocessen var Lenas samtal med mig, efter det 

att Lena anförtrodde sig till Camilla. Det kallades för barnförhör när det egentligen var 

återberättande. Föräldrarna har klagat hos förskolans styrelse men kände sig inte bemötta på 
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ett tillfredsställande sätt, då ordföranden menade att inget fel hade begåtts från förskolans 

sida. Till slut, en dryg månad efter orosanmälan, bytte de förskola för sin dotter bara några 

månader innan hon skulle gå över till skolomsorgen. Förskolan fick aldrig veta vad åklagaren 

kom fram till, vi informerades bara efter ungefär tre månader att fallet är avslutat. 

 

Ett år senare 

Även om fallet var avslutat i juridisk mening fortsatte den att följa oss lång tid framöver.  

Det har gått nästan ett helt år från händelsen med Lena. De äldsta barnen, Lenas närmaste 

kompisar gick över till skolomsorgen, det började nya barn och nya föräldrar på förskolan. 

Orosanmälningen har inte glömts bort men bleknat lite. Jag och Camilla återkommer till fallet 

ibland. Vi diskuterar händelseförloppet, vi försöker förstå vårt agerande, föräldrarnas och våra 

kollegors agerande. Frågan som dyker upp är oftast: kunde vi gjort på annat sätt?  

En söndag eftermiddag får jag ett sms från Camilla: läs Kvällsbladet, på sidan 8! Ett år 

efter orosanmälningen är händelsen fortfarande så känslig för föräldrarna att de söker stöd i 

kvällspressen. När jag läste artikeln blev jag överväldigad. Artikeln återberättade föräldrarnas 

historia. Den innehöll flera felaktigheter och förskolan blev ställd i dålig dager. Det skrevs att 

förskolan fattade felaktiga beslut när man inte informerade föräldrarna om anmälan och om 

samtalet hos polisen samt om att man förhörde flickan på förskolan utan att informera 

socialförvaltningen. Bland annat stod det felaktigt att personalen och föräldrarna träffades och 

diskuterade det Lena har berättat och att anmälningen och samtalet med polisen ägde rum 

efter det samtalet. Men det som jag reagerade starkast på var orden att efter anmälan hade 

Lena ångest och fick sluta på förskolan därför att hon var rädd att gå dit. Den meningen 

gjorde mig väldigt upprörd därför att jag uppfattar den som anklagelse riktat mot förskolans 

agerande. Föräldrarna kan inte göra förskolan ensam ansvarig för det som gick fel kring 

anmälningsprocessen.  
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Syfte och frågeställning 

I mitt yrkesverksamma liv kommer jag att ställas inför liknande dilemman som det jag 

beskriver. Det är utav stor vikt att kunna orientera sig i gällande lagar. Att ha kunskap om 

anmälningsplikten utgör grunden för all handling vid en kommande anmälan. Syftet med min 

uppsats är att försöka förstå den specifika situationen som jag utgår ifrån i min berättelse för 

att få bättre kunskap om anmälningsplikten i framtida arbete på förskolan. Jag vill undersöka 

vilka mina skyldigheter är som pedagog vid anmälningar. Jag vill reflektera kring barnets 

utsatta position, föräldrars samt de anmälande pedagogernas svåra situation.  

Min uppsats ska skapa en större förståelse för den skuggsida som åtföljer all orosanmälan och 

därmed bidra med kunskap om hur sådana anmälningar kan hanteras på bästa sätt.  

Det som intresserar mig och som jag undersöker närmare är:  

 Vad betyder begreppet anmälningsplikt? 

 Vad bör man ta i akt vid orosanmälan? 

 Vad innebär anmälningsplikten för mig som anställd pedagog på förskolan?  

 Vilka erfarenheter ska jag ta med mig från det beskrivna dilemmat när jag kommer 

ställas inför liknande situationer i mitt framtida yrkesverksamma liv? 

 

Metod 

Jag utgår från ett dilemma jag gestaltat i en litterär berättelse och förhåller mig till det utifrån 

olika perspektiv med hjälp av en reflekterande metod där min självupplevda erfarenhet står i 

centrum. 

Jag har valt vetenskaplig essäform som metod. Begreppet essä kommer från franskan essai – 

och betyder försök. Utmärkande för vetenskaplig essä är att den presenterar författarens 

upplevelse av en faktisk händelse. Att använda skrivande och essäformen som metod är också 

ett sätt att synliggöra det som man har varit med om, medan man återberättar det för andra 

(Hammarén 2005,s.21). Maria Hammarén docent i Yrkeskunnande och teknologi vid 

Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm anser också att användning av skrivande 

som metod för reflektion leder till att dialogen man för med sig själv och omvärlden stärks 

och tydliggörs som erfarenhetsgrundad kunskap (Hammarén 2005,s.27, 17).  
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Den reflekterande skrivformen som definierar en vetenskaplig essä finner jag adekvat för min 

skildring av berättelsen. För hur annars skulle man kunna närma sig sådana allvarliga 

dilemman som det jag beskriver om inte på det reflekterande sätt som en essä erbjuder? 

Essäformen gör inga anspråk på slutlig sanning, för en sådan finns kanske inte i detta fall. 

Genom att skriva, reflektera och försöka förstå, vill jag se dilemmat på ett mer nyanserat sätt. 

Billy Ehn och Barbro Klein, båda etnologer, använder uttrycket tänka i skrift (Ehn & Klein 

1999,s.40). Att skriva i essäform hjälper mig med att vinna nya kunskaper om min 

yrkesverksamhet.  

Under introduktionsföreläsningen på erfarenhetsbaserade förskolelärarprogrammet på 

Södertörns Högskola sa Lotte Alsterdal, docent i den praktiska kunskapens teori, att man 

genom kultivering av det subjektiva, de egna erfarenheterna och tankarna, kan komma till det 

objektiva och allmängiltiga (Alsterdal 2011). Det betyder att man utgår från sig själv och sina 

erfarenheter, men också utmanar sina övertygelser genom att reflektera utifrån relevant teori 

samt genom att försöka inta andras perspektiv. 

Birgitta Kullberg, docent i didaktik och pedagogik på Göteborgs universitet, använder sig i en 

av sina publikationer av termen triangulering när hon beskriver det etnografiska 

analysarbetet (Kullberg 2004,s.83). Hon menar att för att få en så exakt bild av en företeelse 

som möjligt så ska man samla många olika sorters information och belysa händelsen från 

olika sidor. Därför vill jag presentera all informationen som är tillgänglig för mig samt 

försöka förstå de inblandade parternas agerande i reflektionsdelen. 

I introduktionsboken i forskningsmetodik manar Runa Patel och Bo Davidson (verksamma 

vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet) till att skydda individens 

identitet och bevara dess integritet (Patel & Davidson 2003, s.63).  Av etiska skäl vill jag 

skydda alla inblandades identitet: barnet jag skriver om, dess familj, samt mina dåvarande 

arbetskollegor. Alla namn är fiktiva, vissa fakta har jag uteslutit. Trots de åtgärder är jag säker 

på att de som har varit med om händelsen, kommer kunna sätta berättelsen i tid och rum. Jag 

förstår att mitt material är extra känsligt för alla inblandade och därför bemödar jag mig om 

att ingen av de involverade ska kunna känna sig illa berörd av min berättelse. Men samtidigt 

måste jag hålla mig till fakta som inte alltid är till fördel för de jag skriver om. Jag vill 

förtydliga att essän är erfarenhetsbaserad och en tolkning av händelseförloppet och därför inte 

kan vara annat än subjektiv. Jag vill också understryka att min inblick i fallet inte är 

fullständig. Läsaren, precis som jag, kommer inte ha all information kring händelsen. Jag vet 

inte till fullo vad Lena sade till Camilla vid lunchbordet, hur samtalet på kriscentrumet gick 
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till, vad som sades hos förskolechefen. Det jag beskriver har jag själv upplevt i samband med 

situationen: Lenas skildring av händelsen hemma, hennes oförmåga att agera i hallsituationen, 

samtalet med Lenas mamma ute på förskolegården, mina kollegors olika syn på frågan 

angående orosanmälningens underlag. Det är mina tankar, mina reflektioner, mina 

funderingar kring anmälningsplikten och dess avigsidor för barnet självt, familjen, och de som 

anmäler. 

I reflektionsdelen ställer jag frågor som jag inte alltid ger svar på för att det är inte så lätt 

att svara på dem entydigt. Det är också mitt sätt att få med dig som läser att tänka och 

reflektera tillsammans med mig.  

 

Reflektion 

Att vara reflekterande i sitt skrivande betyder att man ska kliva åt sidan och se sig själv i det 

man skriver om andra (Ehn & Klein 1999,s.39). 

 

Ett barn berättar att hon blev slagen av sina föräldrar. En pedagog väljer att tro på flickans 

berättelse. Händelsen anmäls till socialen. Socialtjänsten kontaktar polisen baserat på barnets 

berättelse som väljer att kontakta åklagaren som i sin tur bestämmer att flickan ska, utan 

föräldrarnas vetskap, utfrågas i en psykologs närvaro. Allt detta på grund av ett barns 

berättelse. Alla vuxna som agerade i den beskrivna situationen valde att lita på att det barnet 

säger är sant och måste undersökas. Jag tror att det precis så här som anmälningsplikten var 

menad att fungera: från det utsatta barnet genom utomstående vuxna i dess närhet som bryr 

sig till myndigheter som har rätt att påverka de som utsätter barnet för lidande.  

 

Anmälningsplikten – ett barns sista utväg. 

Anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen 14 kap.1 § SoL lyder: 

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

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter 

vars verksamhet berör barn […] är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 

om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
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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 […] (Socialstyrelsen 2004,s.71) 

 

Anmälningsplikten handlar om att både myndigheten, förskolan och de som är anställda där 

är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de fattar misstanke om att ett barn far illa. Det 

räcker bara med en misstanke för att anmälningsskyldigheten ska gälla. Även var och en av 

oss som vanliga medborgare bör ingripa och anmäla till socialtjänsten om vi får kännedom 

om att ett barn far illa inte enbart i kraft av yrkesskyldighet. 

Staffan Olsson, föreläsare och lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm kallar 

anmälningsplikten för barnets yttersta skydd (Olsson 2011,s.201). Hans formulering är 

mycket distinkt samt väldigt träffande och den återspeglar idén med anmälningsplikten. 

I socialstyrelsens skrift hittar jag en formulering om att skäl till anmälan som regel finns i 

barnens omgivning (Socialstyrelsen 2012,s.26). Ofta är det de närmaste familjemedlemmarna, 

släktingarna eller bekanta som orsakar lidande för barnet. De som ska utgöra ett skyddsnät för 

barnet, de som ska ta hand om det, vägleda det, värna och försvara, de som ska vara förebilder 

för barnet, brister i sitt sätt att handleda. Då kommer anmälningsplikten till det utsatta och 

värnlösa barnets hjälp-som yttersta skydd, som sista utväg. 

 

Orosanmälan i dialog med föräldrar? 

När ett barn far illa blir anmälan till socialtjänsten ibland kallad för orosanmälan. Denna 

formulering återspeglar anmälarens intentioner och grundar sig på oro för ett barn. Man är 

orolig för barnet, för dess välbefinnande och det är av oro som man anmäler. Det är barnets 

bästa som den anmälande har i åtanke. Det bör också tilläggas att anmälan inte görs på måfå. 

Det finns alltid något slags underlag för den. Visserligen är underlaget av olika tyngd men det 

är upp till socialtjänsten att avgöra hur och om man ska gå vidare med en anmälan. Det sista 

får mig att fundera över varför socialtjänsten som fick anmälan från förskolechefen Barbro 

gav råd om att inte informera föräldrarna. Hos Staffan Olsson hittar jag en möjlig förklaring: 

Vårdnadshavaren ska informeras vid oro för barnets situation. När anmälan 

sedan görs är det självklart att vårdnadshavaren får veta detta och får en kopia 
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på anmälan. Undantag från denna regel gäller endast vid misstanke om sådana 

brott mot barnet där hemmet är inblandat, t.ex. misshandel eller sexuella 

övergrepp av skilda slag (Olsson 2011,s. 207). 

Det står klart i texten att det finns undantag från regeln när föräldrarna ska informeras om 

anmälan. I fallet jag beskriver handlar det om det fanns misstanke om misshandel. Det är 

kanske den regel som socialarbetaren hade i åtanke när hon eller han gav rådet att inte 

underrätta föräldrarna i min berättelse om anmälan. Men vidare i texten hos Staffan Olsson 

hittar jag ett stycke till som jag finner motsägande till det förra: 

Gäller misstankarna akut misshandel eller sexuella övergrepp måste barnet 

snabbt skyddas. Men även i dessa fall ska vårdnadshavarna om möjligt göras 

delaktiga. Utredningen får inte ske bakom deras ryggar. Detta är en viktig 

rättssäkerhetsfråga. JO [Justitieombudsmannen ] har många gånger kritiserat 

socialtjänsten för att man inte tillräckligt informerat vårdnadshavarna i en 

utredning som gäller deras barn (Olsson 2011,s. 211). 

När jag läser det första stycket, förstår jag att socialtjänsten klassificerade Lenas berättelse 

som misshandel och därför ombads Barbro att inte informera föräldrarna att anmälan hade 

gjorts med motiveringen att föräldrarna inte skulle kunna påverka flickan. Men jag blir rådvill 

när jag läser det andra stycket som jag tolkar som att även om Lenas berättelse bedömdes som 

ett fall av misshandel var det oriktigt av socialtjänsten att avråda Barbro från att informera 

föräldrarna. Det var också i så fall inkorrekt av Barbro att inte informera föräldrar om 

anmälan direkt. Lagen, dess tolkning och de goda råd som jag läser i litteraturen går inte alltid 

ihop. Från anmälan till utfrågningen på kriscentret gick flera dagar. Under de dagarna 

behövde vi agera mot barnet och föräldrarna som om allt var i sin ordning när det egentligen 

var lugnet före stormen. Om myndigheterna ansåg att Lenas berättelse var så allvarlig och 

tydde på misshandel, kunde de inte ha samtalat med flickan tidigare? Varför blev det flera 

dagars fördröjning? Kan fördröjningen tolkas som att Lenas berättelse inte tyddes på allvar i 

hennes situation? Att det inte var så angeläget att prata med flickan och föräldrarna? För mig 

vore det mer logiskt att prata med Lena så fort som möjligt för att få klarhet i saken, speciellt 

om man misstänker att hon har varit och kanske kan bli utsatt för våld. Med facit i handen 

inser jag nu att polisens försök att nå Lenas föräldrar så fort de har satt sig i bilen med flickan 

och Camilla var en ansats till att allt skulle gå rätt till och den så viktiga goda 

kommunikationen med föräldrarna skulle bli upprätthållen. Ingen kunde förutspå att varken 

Lenas mamma eller pappa kommer att svara i sina mobiltelefoner.  
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Den kompetenta socialtjänsten  

Mare Erdis, jurist och adjunkt vid avdelningen för rättsvetenskap, Karlstads universitet, 

skriver att de anmälande pedagogerna inte behöver avgöra om behov av skydd förekommer i 

deras fall eller inte (Erdis 2007,s.72). De ska anmäla till socialtjänsten som vidare beslutar hur 

man ska gå till väga i varje fall. Erdis poängterar att det finns utbildad och kompetent 

personal hos socialtjänsten som har erfarenhet av liknande fall (Erdis 2007,s.72). I mitt 

beskrivna fall har den sakkunniga socialtjänsten med erfarenhet från tidigare fall valt att inte 

informera föräldrarna om anmälan och kalla till ett möte, förmodligen på grund av misstankar 

om misshandel.  

Jag funderar också på att jag och socialarbetaren inte hade tillgång till samma information. 

Jag visste bara det som Lena berättade för mig, socialarbetaren hade däremot tillgång till hela 

berättelsen såsom Camilla återberättade den samt information som kanske fanns sedan 

tidigare i deras arkiv (den antydan gjordes under telefonsamtal med Barbro). På grund av 

socialarbetarens råd till förskolechefen fick inte föräldrarna veta om anmälan förrän först flera 

dagar senare. Man missade chansen att bjuda in dem till samtal som kanske skulle leda till 

samarbete mellan den anmälande förskolan (Camilla, Barbro) och hemmet (Lenas föräldrar) 

för barnets bästa. Det som Olsson poängterar som väldigt viktigt i liknande situationer gick 

man miste om (Olsson 2011, s.205, 207, 210 - 212, 226).  

Lenas föräldrar fick veta om anmälan på det sämsta möjliga sättet. Att komma oförberedd till 

sin dotters förskola och upptäcka att hon inte finns där för att hon blev förd till ett kriscentrum 

för samtal med polis, åklagare och psykolog och att man själv bli misstänkt för 

barnmisshandel, måste ha varit chockerande för mamman.  

Om jag relaterar till mig själv som förälder kan jag försöka leva mig in i Lenas föräldrars 

situation och sympatiserar med dem. Jag skriver försöka därför att det är nästintill omöjligt att 

veta exakt hur de kände sig och vad de gick genom. Jag funderade vid flera tillfällen på hur 

jag själv skulle agera om jag befann mig i liknande läge, utan att komma fram till något klart 

besked.  

 

Brytpunkten 

När jag återigen blickar bakåt på anmälan tänker jag att brytpunkten när allt bara dalade utan 

en chans till överenskommelse blev just rådet från socialtjänsten om att vänta med att 
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informera föräldrarna om anmälan. Genom att inte informera föräldrarna omintetgjordes 

möjligheten till samarbete. Den redan allvarliga och känsliga situationen blev ännu svårare 

och känsligare. Men jag måste utgå ifrån att den socialarbetaren som tog hand om Lenas fall 

handlade baserat på erfarenheter och i enighet med bestämmelserna samt, och det får man inte 

glömma: Lenas berättelse.  

Det var också en olycklig tillfällighet att ingen av föräldrarna svarade i sina telefoner när 

polisen eller Barbro ringde för att informera om anmälan och samtalet på kriscentrum, eller att 

mamman inte träffade de poliser som körde Lena tillbaka. Det skulle kanske dämpa hennes 

reaktion. 

Barnuppfostran uppfattas som en väldigt privat angelägenhet (Lindelöw & Olsson 1991,s.94). 

I vår kultur är det föräldrar som uppfostrar sina barn, på sin höjd kan det bli mor- och 

farföräldrar som kan lägga sig i och hjälpa att handleda barnen. Förfataren Ulf Lindelöw och 

Staffan Olsson föreläsare och lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm skriver också att 

föräldrar kan bli chockade när de får veta att en utomstående, en person som inte hör till 

familjen inkräktar på deras revir. Det skulle stämma med mitt dilemma. Lenas föräldrar 

reagerade väldigt kraftfullt och de har vidtagit åtgärder som man skulle kalla för drastiska. 

Någon annan i deras ställe skulle kanske vara upprörd men agerat på ett annat sätt och hela 

situationen skulle ha tagit en annan vändning. Det fick mig att ta fundera över om man kanske 

kan förebygga liknande agerande genom att informera föräldrar redan vid inskolning eller på 

det första föräldramöte att förskolan har anmälningsplikt. Inte för att skrämma men för att 

förklara och kanske avdramatisera. Redan då skulle man kunna förtydliga det som författarna 

Hans Bengtsson och Krister Svensson ger råd om, att anmälan görs för barnets skull och inte 

mot familjen (Bengtsson & Svensson 2006,s.86). 

 

Vara uppmärksam på barnens signaler 

Medan anmälningsplikten möjligtvis är en vardaglig företeelse för socialarbetarna så är det en 

väldigt känsloladdad handling för förskolepersonalen (Olsson 2011,s.214). Det kan hända att 

det är därför som förskolor inte anmäler i så stor utsträckning som de skulle kunna behöva 

göra.   

Anmälningsplikten träder i kraft när man misstänker att ett barn kan fara illa. Vad menar man 

när man säger att ett barn far illa? Uttrycket att ett barn far illa innefattar många olika sorters 

utsatthet från fysisk misshandel, incest, försummelse, vanvård på grund av de närmastes 
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missbruk till psykiska kränkningar (Socialstyrelsen 2004,s.36). Men barn behöver inte bli 

misshandlade för att inte må bra. Min erfarenhet visar att barn far illa också när deras olika 

behov inte är tillfredsställda, när man som vuxen utövar makt över dem på grund av sin 

ställning, ålder, kroppsstorlek, när man inte tar dem på allvar, när man inte lyssnar på dem, 

när man bagatelliserar deras bekymmer.  

Staffan Olsson uppger flera tecken som förskolan kan vara uppmärksam på när det gäller barn 

i farozonen. Först av allt handlar det om att särskilt lägga märke till hur relationen mellan 

föräldrarna och barnet är (Olsson 2011,s.226). Som förskolepersonal är man väldigt nära 

barnet även om det barnet är ett av många. Som vuxen på förskolan skapar man också en nära 

relation till barnets föräldrar genom den dagliga kontakten. Är man en uppmärksam pedagog 

är man förmögen att fånga upp signalerna både från barnet och från föräldrarna. Varje 

avvikelse från barnets tidigare beteende kan vara en signal på att barnet inte mår bra men det 

behöver inte vara bevis på att det far illa. Ingen av oss på förskolan har fångat upp signaler 

som väckte vår vaksamhet varken från Lena eller i kontakt med föräldrarna.  

Vad mer ska man vara observant på än barnens reaktioner, samspel med kamrater, föräldrar 

och de vuxna på förskolan? Olsson skriver att det är viktig att vara öppen för barnens egna 

berättelser (Olsson 2011,s.226). När jag läste de orden tänkte jag på Lenas berättelse där 

Camilla valde att tro på det Lena säger. Enligt min erfarenhet visar det sig att det oftast ligger 

mycket sanning i det barnen berättar. Har man tagit hand om och umgåtts med ett barn en 

längre tid, som det var i Lenas fall, och har man skapat en nära relation till barnet, kan man 

avgöra vilka ord som är sanna och vilka hör till fantasivärlden. I liknande fall kommer den 

praktiska kunskapen till pass. Kunskapen som är svår att ta på eller definiera men som finns 

där och hjälper i yrkesutövandet. De anmälande pedagogernas skyldighet är att se, 

uppmärksamma och anmäla sin oro för barnet. De ska inte själva avgöra hur pass allvarlig 

situationen är eller om barnet talar sanning eller inte.  

Men tänk om anmälan bottnar i osanning? Jag får erkänna att den tanken har slagit mig. Den 

frågan har jag ställt mig själv inte långt efter att Lena berättade sin historia för mig. Men inte 

därför att berättelsen inte verkade vara trovärdig. Jag hade svårt att försonas med tanken att 

människor jag känner sedan några år tillbaka kunde slå sin dotter. Min relation till barnet och 

föräldrarna blev utsatt för prövning. Vems sida ska jag välja: Lenas eller föräldrarnas?  Och 

tänk om oro för ett barn saknar grunder? Ska man anmäla eller inte? Anmälningsplikten är så 

stark, skriver Staffan Olsson att även obekräftade uppgifter ska anmälas när man misstänker 

att ett barn behöver hjälp (Olsson 2012,s.208).  Även obestyrkta uppgifter bör anmälas om de 
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tyder på att ett barn kan behöva hjälp (Socialstyrelsen 2004,s.11). Får man höra en liten 

flickas berättelse om att hon har blivit slagen av de som ska värna om henne, har man svårt att 

låta bli att vilja hjälpa henne. Pedagogens uppgift är att uppmärksamma och anmäla, inte 

fundera om oro är befogad. Det är socialen som får undersöka och avgöra på vilket sätt ska 

man gå med anmälningen vidare. Men jag som pedagog är skyldig att anmäla.  

Vetenskapsjournalisten Sture Gustafson skriver i Vår syn på etik: ”Utgår vi från osäkra fakta 

blir slutsatsen också osäker” (Gustafson 1991,s.46). Kan man relatera de orden till mitt 

dilemma? Ingen av oss på förskolan var säker på hur mycket sanning ligger i Lenas historia. 

Jag vet fortfarande inte om flickan blev slagen? Man kan fråga sig om hon kunde 

missuppfattat situationen? Kunde hon missuppfatta slag? Gustafsons tanke ifrågasätter en av 

anmälningspliktens grundpelare att osäkra fakta kan leda till anmälningen för barnets bästa. 

Trots att man kan ha tvivel av etisk natur är min skyldighet som pedagog fortfarande att 

anmäla. Det blir socialtjänstens uppgift att avgöra hur anmälningen ska hanteras och vilka 

påföljder kommer att bli.  

 

Anmälningsplikten är absolut 

Hos Mare Erdis hittar jag uttryck för att anmälningsskyldigheten är absolut (Erdis 2007,s.72). 

Jag förstår det som att den är ovillkorlig och inte får bli föremål för subjektiva bedömningar. 

Får jag som anställd på förskolan veta att ett barn kan fara illa är jag skyldig att utan 

fördröjning anmäla det oavsett vad. När jag säger det högt för mig själv: anmälningsplikten är 

absolut, låter det så bestämt, så kategoriskt. Den benämning samt att det finns ordet plikt i det 

sammansatta ordet ger extra kraft till uttrycket. Det får en att förstå att anmälningsplikten är 

en lag som man måste följa.  

I psykologen Eva Löwstedts essä om lag och etik hittar jag en annorlunda tolkning av 

uttrycket att anmälningsplikten är absolut.  Hon interpreterar formuleringen att 

”anmälningsplikten är absolut” som ”avsäga oss vårt eget omdöme” (Löwstedt 2013,s.1).  

Det är det som anmälningsplikten, en lag ålagd på oss uppifrån, ska handla om. Som 

förskolepersonal ska jag se, uppmärksamma och anmäla. Det är inte meningen att jag ska 

tänka själv eller använda mig av min egen omdömesförmåga, jag ska bara vara ett verktyg för 

lagen. Det sist nämnda stör mig och känns besvärlig, för i min roll som förskolelärare vill jag 

agera som en tänkande människa. Jag vill kunna använda mitt omdöme även vid 

orosanmälningar men jag är medveten att jag inte får. Formuleringen får mig upptäcka att det 
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finns konflikter i hur man är skyldig att agera och hur man kanske skulle vilja agera vid 

orosanmälningar. Vid orosanmälan ska jag som pedagog avsäga mig det som jag värdesätter, 

vårdar och använder mig av i mitt yrkesliv i övrigt. Det kanske är just det omdömet som 

Lenas mamma efterfrågade när hon under samtal med mig sa att förskolan vill göra rätt för sig 

utan att tänka på konsekvenserna för familjen och Lena.  

Formuleringen om att anmälningsplikten är absolut ser jag som ett verktyg som både skyddar 

när anmälningen är befogad men också att den kan tillföra onödigt lidande om den saknar 

grunder. Men man kan inte bortse från den juridiska aspekten: anmälningsplikten är ett lag 

som vårt demokratiska samhälle hänvisar till i sin vilja att skydda de som inte kan skydda sig 

själva. En latinsk sentens följer: dura lex sed lex dvs.  Det må vara en hård lag, men det är 

ändå lagen. Lagen som ska följas och lagen som ska respekteras för den skyddar när det 

verkligen behövs.  

 

Lena 

När jag tänker på Lena, tänker jag på ett barn som befinner sig i en väldigt svår situation. Hon 

valde att anförtro sig åt Camilla, och de andra barnen runt lunchbordet. Det hon berättade var 

förmodligen inte så lätt att berätta. Genom att göra det satte Lena sina föräldrar i dålig dager. 

Jag har märkt i mitt dagliga arbete att även små barn i Lenas ålder, vill skydda sina föräldrar 

och inte utlämna dem till andra. Vad var det som gjorde att de naturliga spärrarna försvann 

hos Lena? Det sägs att anknytningen till föräldrarna är stark oavsett vad. Löwstedt använder 

sig av ett skarpt uttryck om att utsatta barn ” […] allierar sig med sina bödlar och lever i 

misären” (Löwstedt 2013,s.6). Hur ska man förstå de orden? Barn är beroende av vuxna i sin 

omgivning och ofta betraktas de vuxna som omnipotenta. Kan man knyta Löwstedts ord till 

dilemmat med Lena? Genom sin berättelse trotsade hon se på sina föräldrar som allsmäktiga. 

Jag kan ingenting annat än anta att hon berättade sanning och i så fall tycka att det var modigt 

att hon vågade. Det kan tyda på hennes otroliga inre kraft och integritet.  

Gabriella Eklund och Annamaria Dahlöf, journalister som skrev en bok om barn i svåra lägen 

ger råd till alla som möter utsatta barn att alltid utgå från att barnet talar sanning (Eklund & 

Dahlöf 2005,s.75). Annars kan det kännas som dubbelt svek från de vuxnas sida för barnet. 

Camilla valde att tro på det Lena berättade. Men vad skulle hända om hon valde att 

bagatellisera Lenas ord och det visade sig vara att flickan var utsatt för våld?  
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Barn i Lenas situation är väldigt sårbara. På det emotionella planet befinner de sig någonstans 

i periferin mellan olika världar, mellan olika verkligheter utan att ha någon säker tillflyktsort. 

Över en helg har flickan mist pedagoger från sin gamla avdelning som hon etablerat och 

utvecklat kontakt med. Lena valde att öppna sitt hjärta för Camilla, för att sedan av sin mor 

bli förbjuden all kontakt med henne. Det var väldigt hjärtskärande att se Lena göra stora 

omvägar för att inte möta Camilla på förskolegården. Det var sorgligt att se flickan avskärma 

sig och stelna till i hela kroppen när Camilla råkade komma in på hennes nya avdelning för att 

uträtta några ärenden där. Jag skulle vilja veta vilka ord och vilka argument som Lenas 

föräldrar använde för att övertala flickan till detta beteende? Jag kan bara föreställa mig 

förvirringen i hennes huvud. Det såg ut som om att Lena blev ängslig inför kontakt med 

Camilla som om hon övertygades att allt samband med Camilla är fel. Jag märkte att hon 

avskärmade sig också från vuxna på den nya avdelningen som om hon inte litade på någon 

vuxen på förskolan.  

Lena förlorade inte bara vuxna som hon knöt an till, hon förlorade också sina kompisar. Alla 

vänskapsband som skapats under hennes tid på förskolan fick klippas helt eller begränsas 

rejält och övergå från daglig till mera sporadisk vänskap när hon bytte förskolan.  

I tidningsartikeln skrev journalisten att Lena blev rädd för att gå till förskolan. Jag undrar om 

det stämmer. Förskolan valde som bekant att tro på hennes berättelse. Handlade det verkligen 

om rädsla eller olust från Lenas sida. Att hantera den svåra situationen, hon föll mellan två 

stolar, det var kanske mer än ett litet barn kunde hantera.  

I brevet som Lenas mamma skickade till alla föräldrar på förskolan berättade hon att på grund 

av polisförhöret fick Lena problem med sömn och sängvätning, hon klagade ofta på ont i 

magen, huvudet och hade ingen matlust. Gösta Alfvén, barnläkare på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus i Stockholm skriver att liknande symptom tyder på stress hos barn (Alfvén 2012). 

Han urskiljer två typer av barns stress: den ena kallad för positiv stress som är drivkraften till 

handling, den andra negativa stressen ger upphov till känslor av underläge (Alfvén 2012). 

Alfvén menar att om symptomen uppträder hos barn i åldern 4 till 6 år orsakas de troligtvis av 

bekymmer på förskolan eller hemmet (Alfvén 2012).  

Det finns inga tvivel på att det var anmälningssituationen och allt som följde därefter som 

orsakade Lenas men. Däremot tror jag inte att det var just samtal med psykologen, åklagaren 

och polisen som var de utlösande faktorerna till Lenas dalande sinnesstämning. Camilla som 

fanns vid Lenas sida och gav flickan stöd kunde inte se att Lena påverkades negativt av 
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samtalet.  Man skulle kunna fråga sig: hur stor skuld för Lenas men ska man lägga på 

förskolan och hur stor del av den bär föräldrarna själva? Vad skadade Lena mer: samtalet på 

kriscentret eller mammans kanske oproportionerliga reaktion med avdelningsbyte och förbud 

av kontakt med Camilla som påföljder och till slut byte av förskola? 

Det har slagit mig att varken Lenas mamma eller pappa har kommenterat Lenas berättelse 

som påhitt. De har påstått hela tiden att det var Camilla som forcerade Lena till den. Att det 

var pedagogen som genom sina frågor gjorde det möjligt för Lena att hitta på en osanning. 

Gabriella Eklund & Annamaria Dahlöf ger råd att om man misstänker att ett barn är utsatt för 

omsorgssvikt ska det inte frågas ut (Eklund & Dahlöf 2005,s.74).  Pedagoger ska inte leka 

polis genom att ställa frågor till barnet och göra egna utredningar. Och jag har svårt att 

föreställa mig att Camilla agerade så. Men om det var fallet, vad hade Camilla för intresse i 

det? Som pedagog lurar man väl inte på föräldrars misstag. Det är det utsatta barnet man vill 

väl, det är det utsatta barnet man tänker på och värnar om. Ingen av oss på förskolan lyckades 

övertyga föräldrarna om att när man gjorde anmälan, var det Lenas bästa Camilla och Barbro 

tänkte på.  

I Barnkonventionens artikel nummer tre läser jag: ”Barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla beslut som rör barn” (Unicef 1989). Det är väldigt fina välbehövliga ord men 

jag finner formuleringen barnets bästa lite oklar. Den kan tolkas på olika sätt beroende av 

vem den tolkas. Det som är barnets bästa för mig är kanske inte det i dina ögon. De 

anmälande pedagogerna gjorde det de är skyldiga att göra i tro om barnets bästa men blev 

resultatet det bästa för barnet? Och föräldrarna gjorde också det bästa för deras dotter i deras 

mening när de försvarade sina föräldrarättigheter och senare när de tog Lena bort från 

förskolan. Var den handlingen den bästa för flickan? Professor i psykologi, Ingvar Lundberg 

säger: ”Viljan att göra gott är inte någon garanti för att barn får det bättre” (Lundberg 

2005,s.48). Däremot tror jag inte att man ska dra slutsatsen att man ska tänka sig för innan 

man anmäler: låt mig citera den latinska sentensen ännu en gång Dura lex sed lex.  

Men tänk om Lena hittade på hela historien? Förskolan har agerat i god tro men på falska 

grunder och Lenas föräldrars handlingar med brevet till alla föräldrar, samtal med personalen, 

avdelnings- och förskolebyte tar monstruösa proportioner.  
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Föräldrarna 

I den litteratur jag har läst när jag förberedde mig inför uppgiften att skriva min uppsats - 

poängteras att det är viktigt att kontakta föräldrarna så fort man har anmält sin oro för barnet. 

Föräldrarna skall göras delaktiga, det är ändå deras barn det rör sig om och det är föräldrarna 

och ingen annan som har det yttersta ansvaret för sina barn. Men det finns undantag när man 

får vänta med att underrätta föräldrarna om anmälan. I mitt beskrivna dilemma avrådde 

socialtjänsten från att meddela föräldrarna om orosanmälan. Varken förskolan eller 

socialtjänsten som har också skyldighet att ta kontakt och föra dialog med familjen har 

meddelat föräldrarna om orosanmälan innan samtalet på kriscentret. Handlingen baserade på 

socialtjänstens rutiner och bedömningen att barnet inte ska påverkas av föräldrar innan 

kompetent och utbildat personal samtalar med barnet.  

Lenas föräldrar reagerade med så stor kraft därför att enligt dem så blev de fråntagna sitt 

föräldraansvar, i deras uppfattning en av de viktigaste rättigheter de har angående sitt barn. I 

brevet de skickade till alla föräldrar på förskolan skrev de att de upplevde anmälningen som 

väldigt integritetskränkande. Det de opponerade sig oerhört stark emot var att förskolan inte 

informerade om anmälan genast. Staffan Olsson skriver att man har att vinna på öppenhet i 

kontakter med föräldrar vid orosanmälan (Olsson 2011, s.210). Chansen till bra kontakt gick 

man miste om när man valde bort, på socialtjänstens inrådan, att informera föräldrarna.  

När jag blickar bakåt och tänker på mitt dilemma, undrar jag vad skulle kunna göras 

annorlunda? Att inte anmäla och försöka lösa Lenas problem själva genom att samtala med 

föräldrar är inget alternativ, det strider mot anmälningspliktens föreskrifter. Om man skulle 

trotsa socialtjänstens rekommendationer och meddelat föräldrar om anmälan innan Lena blev 

hörd av polisen skulle man ändå begå tjänstefel. Och även om man informerade dem om 

anmälan har man inga garantier att föräldrar inte skulle agera med ilska och alla påföljder 

därefter. Om anklagelsen om barnmisshandel skulle vissa sig befogat skulle den handlingen 

kunna ha negativa konsekvenser för barnet och utredningen.  

Det som aldrig gjordes men kanske skulle fungera som ett sätt att läka ansträngda relationer 

mellan förskolan och föräldrarna var att kalla till ett samtal där de två parterna (föräldrar och 

förskolan) skulle kunna komma till tals med representanter för socialtjänsten och polisen 

närvarande. Men det var inte brukligt just då, när anmälan gjordes att socialtjänsten och 

polisen engagerade sig i liknande medling. Den 1 januari 2013 trädde en lagändring i kraft 

angående anmälningsplikten, erbjudande om möte samt återkoppling av viss information från 
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socialnämnden: ”Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och de som har gjort 

anmälan enligt 1§ ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.” (Lagen.nu 

2013). Man kan inte veta med säkerhet att om liknande möte arrangerades med Lena, 

föräldrarna, Barbro, Camilla samt socialtjänstens representant skulle resultera i förbättrade 

relationer mellan förskolan och familjen. Men det skulle bli värt ett försök, för Lenas bästa.  

Lenas föräldrar tyckte att anmälningen saknade grunder, det fanns inga synliga märken efter 

någon misshandel. I deras ögon var dotterns berättelse inte tillräcklig för att göra anmälan. De 

kände sig också ensamma och utpekade. Artikel i kvällspressen publicerades ett år efter 

händelsen. Det måste tyda på hur stor känsla av orättvisa de fortfarande bar på efter så lång 

tid. 

När jag läste artikeln var min första tanke att förskolan måste kunna ge sin egen version av 

händelsen. Men vi kunde ju inte gå till pressen och berätta hur det såg ut utifrån vårt 

perspektiv. För det första har vi tystnadsplikt och för det andra skulle det inte bidra till något 

positivt. Jag uppfattade artikeln som ett försök från föräldrars sida att kämpa för sina 

föräldrarättigheter och som ett ansats att få sista ordet, på sina egna villkor. Skulle man kunna 

ha ett avslut på det hela genom att berätta sin version som förskola? Det tvivlar jag starkt på. 

Hur skulle det hjälpa familjen och Lena? Hur skulle det återskapa den goda kontakten med 

Lena och familjen? Skadan har redan skett: Lena fick byta förskola, förlorade den dagliga 

kontakten med sina kompisar och vuxna på förskolan.  

I förskolans viktigaste styrdokument läroplanen uppmuntrar man hela arbetslaget att: ”visa 

respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer”(Lpfö 98/10, s. 13). Genom att inte informera 

föräldrar om anmälningen och samtalet med polisen levde man inte upp till läroplanens 

rekommendation.  

Staffan Olsson skriver att om man försöker lösa barnets problem på egen hand blir resultat 

sällan bra (Olsson 2011,s.207). Med andra ord ska man anmäla sin oro till de som har de bästa 

resurserna att hjälpa barnet och hela familjen. Han ställer också en viktig fråga som tyder på 

hur viktigt det är att ha dialog med föräldrarna vid anmälan: ” Skulle du acceptera att någon 

beskriver dina eller dina barns problem för att ge stöd, utan att du själv blir 

kontaktad?”(Olsson 2011,s.207). Den frågan kan man inte bortse ifrån. Var och en av oss 

skulle reagera med missnöje mot liknande behandling, precis som Lenas föräldrar gjorde. 

Ingen skulle godta förklaringen att man handlade i enlighet med lagen och på socialtjänstens 



28 
 

rekommendation. Men det är ändå med enlighet med lagen som man är skyldig att handla som 

förskola och anställd på förskolan.  

Det var väldigt olyckligt att föräldrarna i mitt dilemma inte vände sig mot lagen eller mot 

socialtjänstens sätt att jobba utan mot förskolan och den enskilde pedagog som trodde på 

dotterns berättelse och hade hennes bästa i åtanke.  

 

Anmälande pedagogen Camilla 

Journalisterna Eklund och Dahlöf ger råd till de som funderar på att anmäla, att man ska lita 

på sig själv och sin intuition. Om det finns en skugga av misstanke finns det säkert goda skäl 

och de betonar att det inte är upp till den anmälande att avgöra om misstankarna är befogade. 

Det får man överlämna till socialtjänsten (Eklund & Dahlöf 2005,s.73).  

Jag undrar över Camillas barndomsupplevelser, eftersom jag vet att hon hade egna 

erfarenheter av misshandel inom familjen. Spelade de in i hennes agerande?  Ingvar Lundberg 

professor i psykologi använder sig av uttrycket "föreställningar om prevalensen", där den 

personliga övertygelsen, förstärkt med egna upplevelser, är av betydelse för hur personen i 

fråga agerar (Lundberg 2005,s.41). Man kan undra hur det skulle bli om Lena anförtrodde sig 

till någon annan. Någon som inte hade samma smärtsamma erfarenheter från barndomen. 

Skulle den personen tro på det Lena berättade utan förbehåll, precis som Camilla gjorde? 

Eller skulle det bli så osannolikt att hon/han inte ens skulle bemöda sig att fundera om det 

ligger sanning i Lenas berättelse och anmälan inte ha gjorts?  

Den frågan får mig att tänka på de gånger pedagoger på förskolorna överhuvudtaget tvekar att 

anmäla. För några veckor sedan anförtrodde sig en av mina studiekamrater, när hon fick veta 

vilken tema jag valde för min essä, att hon borde göra en orosanmälan men inte orkar göra det 

därför att det är en väldigt känslomässig process och hon förmår inte engagera sig i det just 

nu, med jobb, studier och annalkande C-uppsats. Hon informerade sin chef om sin oro med 

förhoppning att chefen kommer ta tag i det. Staffan Olsson bekräftar att signalerna från barn 

som mår dåligt når förskolan på olika sätt, men att de av olika anledningar inte alltid 

uppmärksammas eller tas på allvar (Olsson 2011,s.202). Camilla valde att lyssna och ta det 

Lena säger på allvar. Staffan Olsson skriver vidare att anmälningsplikten är det mest 

dramatiska och känsloladdade uppgift för pedagoger (Olsson 2011,s.214). Ofta ställer man 

för-och nackdelar mot varandra innan man anmäler eller väljer att inte anmäla alls i tro att 

man kan hjälpa barnet med egna resurser (Olsson 2011,s.214). Det skulle betyda att de 
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pedagogerna förkastar plikten och väljer det egna förnuftet som referens när egentligen är 

anmälningsplikten entydig. Vad skulle hända om Camilla och Barbro inte anmälde och 

pratade med föräldrarna först? De skulle agera mot lagen men kommunikationen med 

föräldrar skulle inte bli förlorad.  

Att orosanmälan är väldigt känsloladdad handling bekräftade också Camilla under våra samtal 

om fallet. Hon sa att det var det svåraste beslut som hon har varit med om i sitt 

yrkesverksamma liv men att hon är säker på att hon gjorde rätt. Camilla fick stå till svars för 

anmälningen och blev själv anmäld för förtal av Lenas föräldrar. Som anställd på förskolan 

kunde hon inte anmäla utan att uppge sitt namn. Som anställd i verksamhet för barn kan man 

inte vara anonym, däremot om man anmäler som privatperson (Hindberg 1999,s.133).  

När jag blickar bakåt på fallet med Lena inser jag vikten av en väl utarbetad handlingsplan vid 

orosanmälningar. I socialstyrelsens publikation hittar jag rekommendationen att det behövs 

klara rutiner och handlingsplaner vid anmälan (Socialstyrelsen 2004,s.11). En liknande plan 

saknades på min förskola vid anmälningstillfället. Att ha kunskap om hur man ska agera i 

likartade situationer skulle ge trygghet och ingen av oss i personalgruppen skulle behöva 

känna sig så outsägligt ensam som jag kände mig under samtalet med Lenas mamma. Ännu 

viktigare skulle en gemensam reflektion med arbetskollegorna kring orosanmälan ha varit, där 

vi kunde ha skapat en förståelse för våra olika sätt att tänka, men med anmälningspliktens 

absoluta natur i minnet.   

 

Slutord 

”Att berätta en historia har ofta en avsikt; författaren vill få oss att se något klarare så att vi 

kan handla framtidsinriktat och klokt”(Bech-Karlsen 1999,s.41). 

Jag berättar min historia med avsikt att både jag och du som läser kan handla vist om vi ställs 

inför dilemma med orosanmälan. Det finns ingen universellt sätt att hantera orosanmälningar 

på därför att varje fall av anmälning är unik och annorlunda och det är omöjligt att förbereda 

sig inför nästa tillfälle eller använda sig av färdiga mallar. När man arbetar med barn och 

vuxna på en förskola kan man räkna med det oförutsägbara och oberäkneliga. Men det finns 

lagar och föreskrifter gällande orosanmälan och det är de som utgör de givna referensramarna. 

Det underlättar om det finns gemensamma regler och ett väl utarbetat förhållningssätt för alla 

pedagoger som man ska hålla sig till på en förskola i samband med anmälningar. 
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Den praktiska kunskapen som är så viktig vid sidan av den teoretiska i mitt yrke skapas inte 

över en natt. Det krävs en process där praktiska erfarenheter flätas samman med 

kunskapsbaserade erfarenheter. Innan händelsen jag beskriver, hade jag vaga kunskaper om 

vad anmälningsplikten går ut på. Det var för mig nästintill okänt vilka precisa skyldigheter jag 

har som anställd på förskolan, trots flera år i barnomsorgen. Det saknades också entydiga 

rutiner och en handlingsplan att tillämpa vid anmälan på den berörda förskolan. När jag var i 

händelsernas centrum och kort därefter tog den känslomässiga sidan av situationen övertaget. 

Det är först medan jag skrev min uppsats som jag kunde distansera mig till historien och 

fördjupa mig i lagarna samt försöka förstå den enskilda anmälningen och titta på den ur ett 

bredare perspektiv.  

Att använda sig av skrivande som metod och val av vetenskaplig essä som skrivformen för 

min uppsatts blev behjälplig då det reflekterande tillvägagångssättet är att föredra när det som 

man ska undersöka är av känslig natur. Att förvandla tankar till det skrivna ordet hjälpte mig 

att uttrycka klart det som är det viktigaste för mig som blivande förskolelärare i samband med 

orosanmälan. Slutsatserna som jag har kommit fram till är baserad på litteraturstudier och 

lyder att anmälningsplikten är ett lag som ska följas utan förbehåll, utan att lägga egna 

värderingar i det eller använda sig av sitt eget omdöme. Pedagogens roll är att 

uppmärksamma och anmäla samt låta de socialtjänsterna ta hand om fortsatt agerande. Det är 

ingen lätt uppgift för vi är vana att använda oss av vår omdömesförmåga i det dagliga arbetet 

med barn och föräldrar. Men man bör inse att vi på förskolan inte har mandat att sätta oss 

över gällande lagar och det stämmer inte riktigt att vi vet bäst eller att vi kan lösa barnets eller 

familjens problem på egen hand.  

Som pedagog ska man vara medveten om vikten av samarbete med föräldrar vid all 

orosanmälan. Att upprätthålla goda relationer och god stämning vid möte med föräldrarna är 

för allas bästa men främst för barnet. Det är viktigt att förmedla till föräldrarna att anmälan 

görs för att hjälpa familjen och inte emot den. Att visa stöd för både barnet och föräldrarna 

som har hamnat i en krissituation är förutsättningen för lyckad kommunikation. Samtidigt bör 

man ha kunskap om att det finns undantag (misstankar om misshandel eller sexuella 

övergrepp) där man ska vänta med att meddela föräldrar om anmälan.  

Att sträva efter ett bra samarbete mellan förskolan och socialtjänsten skulle också kunna bli 

behjälpligt vid pågående eller kommande anmälan. Både förskolan och de socialtjänsterna 

jobbar ändå tillsammans för barnets och familjens bästa. Varför inte sammanstråla och ansluta 

gemensamma krafter vid anmälan? Att kalla till ett möte där man har möjlighet att få klarhet i 
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ärendet både som förälder och den anmälande förskolan eller pedagog skulle jag tycka var 

ovärderligt. Och som mitt dilemma påvisar behövs det en utomstående part när 

överenskommelse mellan förskolan och föräldrarna inte går att upprätthålla.  

Det självupplevda dilemma som jag skildrar i min essä bör inte enbart ses utifrån mitt 

perspektiv. Även om det är jag själv som berättar och objektivitet är nästintill omöjlig ville 

jag inta andras perspektiv i den mån som det var möjligt. Att ställa sig i någon annans position 

skapar hos mig förståelse för den andra parten. Om jag ska vara ärlig var det lättare att 

identifiera sig med Camilla och svårast var det att försöka titta på dilemmat ur Lenas 

föräldrars synvinkel och få förståelse för deras agerande. Att försöka leva sig in i andras 

situation blev väldigt omtumlande men berikande för mig som pedagog. Min medkänsla och 

sympati för föräldrar fick en bra grogrund.  

Vid sidan om allt det enkla och underbara som jobbet med barn ger finns det skuggsidor vilka 

man helst skulle vilja förtränga, men de är en del av livet på förskolan och många barns 

vardag och därför måste de tas på största allvar. Ibland finns inga enkla svar eller självklara 

lösningar på de problem som uppstår i det dagliga arbetet med barn och föräldrar. Men trots 

att det inte är lätt att fatta ett beslut, måste man göra val och agera utifrån de lagar som finns.  

De egna övertygelserna och de praktiska kunskaper man har förvärvat under alla år som 

pedagog kan man ta till hjälp vid möten med utsatta barn och dess föräldrar.  

Genom att beskriva händelser som har berört mig på djupet har jag fått möjlighet att reflektera 

över dem. Denna process blev för mig ett slags inre rening och bit för bit ett avslut för den 

berättade historien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Källor och litteratur 

Alfvén, Gösta (2012). Psykosomatiska besvär hos förskolebarn. (Elektronisk) Tillgänglig:  

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant/Psykosomatiska-besvar-hos-forskolebarn/ 

(6.11.2013) 

Alsterdal, Lotte (23.01.2011). Södertörns högskola, introduktionsföreläsning för blivande 

förskolelärare.   

Bech-Karlsen, Jo (1999). Jag skriver, alltså är jag. En bok för fackskribenten som vill berätta. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bengtsson, Hans & Svensson, Krister (2006). Ansvar och sekretess i förskola, skola och 

fritidshem. Stockholm: Liber. 

Ehn, Billy & Klein, Barbro (1999). Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig 

reflexivitet. Stockholm: Carlssons. 

Eklund, Gabriella & Dahlöf, Annamaria (2005). Skarpa lägen. Borås: Utbildningsradio AB 

Mare, Erdis (2007). Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur 

Gustafson, Sture (1991). Vår syn på etik. Stockholm: Omsorgsnämnden, Stockholms läns 

landsting 

Hammarén, Maria (2005). Skriva – en metod för reflektion. Stockholm: Santérus Förlag 

Hindberg, Barbro (1999). När omsorgen sviktar. Om barns utsatthet och samhällets ansvar. 

Stockholm: Rädda barnen 

Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Lagen.nu (2013) (Elektronisk) Tillgänglig: https://lagen.nu/2001:453 (26.11.2013) 

Lindelöw, Ulf & Olsson, Staffan (1991). Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och 

skola. Etik och metoder i föräldrasamarbetet. Stockholm: Natur och kultur. 

Lundberg, Ingvar (2005). Utsatta flickor och pojkar. En översikt av aktuell svensk forskning. 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Stockholm. (Elektronisk) Tillgänglig: < 

http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/utsattafop.pdf > (24.10.2013) 

Läroplan för förskola. Lpfö 98, reviderad 2010. Stockholm: Skolverket. 

Löwstedt, Ewa (2007). Anmälningsplikten är absolut och vem vågar i dag ta en absolut risk? 

En essä om lag och etik. (Elektronisk) Tillgänglig:  

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant/Psykosomatiska-besvar-hos-forskolebarn/
https://lagen.nu/2001:453
http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/utsattafop.pdf


33 
 

http://www.psykoanalys.org/files/Anmalningsplikten%20ar%20absolut.pdf (5.11.2013) 

Olsson, Staffan (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: 

Studentlitteratur. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen (2004). Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. 

(Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10265/2004-101-

1_20041012.pdf> (24.10.2013) 

Socialstyrelsen (2012). Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga – En undersökning 

om omfattning och regionala skillnader. (Elektroniskt) Tillgänglig:  

< http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-27> (25.10.2013) 

Unicef Barnkonventionen (1989) (Elektronisk) Tillgänglig: 

< http://unicef.se/barnkonventionen > (25.10.2013) 

 

 

http://www.psykoanalys.org/files/Anmalningsplikten%20ar%20absolut.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10265/2004-101-1_20041012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10265/2004-101-1_20041012.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-27
http://unicef.se/barnkonventionen

