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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate how staff at secondary schools are thinking and 

reasoning about notifications to social services based on norm breaking behaviors in students. To 

find this out five qualitative interviews has been made with counselors in two public schools and 

three private schools in Örebro län. The results show that there is no clear definition of what 

norm breaking behavior is which making the reasoning difficult. There are clear procedures for 

the staff to dealing with norm breaking behaviors but they do not know when they will be 

applied. The decision to report behavior to the social service is usually not taken individually, it 

is a result of several people’s views and experiences. Private schools had better resources for 

preventing major norm breaking behaviors and therefore rarely needed to bring this debate.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på högstadieskolor tänker och resonerar 

angående anmälningar till socialtjänsten utifrån normbrytande beteende hos elever. För att ta reda 

på detta har fem kvalitativa intervjuer genomförts med kuratorer på två kommunala skolor samt 

tre friskolor i Örebro län. Resultatet visar att det inte finns någon tydligt definition på vad 

normbrytande beteende är vilket försvårar resonemanget. Det finns tydliga rutiner för att 

handskas med normbrytande beteende men man vet inte när dessa ska tillämpas. Beslutet om 

anmälan till socialtjänsten är oftast inte enskilt utan ett resultat av ett flertal personals åsikter och 

erfarenheter. Friskolorna hade bättre resurser för att förebygga allvarliga normbrytande beteenden 

och behövde därför sällan föra denna diskussion. 

 

Nyckelord: Normbrytande beteende, anmälan, skola, anmälningsplikt, elevhälsa 
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1. Inledning 
Enligt SoL 14 kap 1§ är skolan skyldig att anmäla misstankar om att en elev far illa till 

socialtjänsten, både då misstankarna gäller brister i hemmet eller barnets eget beteende. Skolan är 

en arena där barn vistas varje dag och ger på så sätt en stor möjlighet för personalen att 

uppmärksamma barn som riskerar att utvecklas negativt. Efter att ha studerat det nuvarande 

kunskapsläget inom skola och anmälan har vi upptäckt att det finns ett flertal studier som 

behandlar det etiska dilemmat sekretess och anmälan i skolan och då främst när det gäller 

anmälningar utifrån elevers hemförhållanden. Forskning visar på att det förekommer en 

underrapportering från skolan angående barn som far illa i hemmet (Dybsland 2007). Detta 

orsakas bland annat av att man vill ha tydliga bevis innan man går vidare med ärendet samt en 

rädsla för konflikter med föräldrar eller för att elevens situation ska förvärras. Det har inte gått att 

finna studier som syftar till att undersöka skolans egna tankar och uppfattningar kring hur man 

bedömer att normbrytande beteende hos elever går så långt att det anses aktuellt att göra en 

anmälan till Socialtjänsten. Begreppet normbrytande är vitt med många innebörder. Vi utgår från 

följande definition: 

 

…en benämning på beteenden som på olika sätt bryter allvarligt mot regler eller normer. Normbrytande 

beteende kan innebära allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla och klottra. 

Detta brukar kallas för icke aggressivt normbrytande beteende. Ett aggressivt normbrytande beteende kan 

innebära företeelser som till exempel att slåss, knuffas, hota, sexuellt ofreda andra samt att plåga djur 

(Andershed & Andershed (2008-2009s. 5).  

 

Det finns även en mängd andra begrepp som syftar till samma typ av beteende, exempelvis 

asocialt beteende, antisocialt beteende samt avvikande beteende. Gemensamt för dessa är att det 

innebär beteenden som bryter mot de allmänt vedertagna normer och regler som finns i samhället. 

Utvecklande av normbrytande beteende är något som i allmänhet kopplas till barn- och 

ungdomstiden (Andershed & Andershed 2008-2009). Det är sällan som en vuxen person uppvisar 

allvarliga normbrytande beteenden utan att även ha gjort det i barn- och ungdomsåldern.  

Ungdomstiden är den period i livet då förekomsten av brott samt alkohol- och droganvändning är 

som störst (El-Khouri & Sundell 2005). Därför skapades ett intresse för att undersöka hur 

personal på högstadieskolor resonerar och agerar när det gäller elevers normbrytande beteende.   

2. Syfte/ frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar och resonemang som ligger till 

grund för bedömning och beslut hos skolpersonal, gällande anmälningar till socialtjänsten utifrån 
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normbrytande beteende hos högstadieelever.  

– Vad anser skolan att normbrytande beteende hos en elev innebär? 

– Hur ser rutinerna ut från första observation av en elevs normbrytande beteende till beslut 

om anmälan? 

- Hur stämmer skolans rutiner överens med gällande lagar och förordningar?  

3. Tolkningsram 

3.1 Tidigare forskning 

Magnusson & Petersson (2007) har i sin studie Från misstanke till anmälan av barn som far illa 

undersökt bland annat pedagogers inställning till anmälningsplikt samt vilket stöd de upplevt sig 

ha vid under anmälningsprocessen. Resultatet visade att sju av 32 pedagoger inte ansåg sig ha 

fullständig kunskap om tillvägagångssättet vid misstanke om att ett barn for illa. Av pedagogerna  

var det två stycken som uppgav att de avstått från att anmäla på grund av rädsla och osäkerhet. 

Större delen av de tillfrågade ansåg att de fått bra stöd under processen och då till största del från 

rektorn eller arbetslaget. En stor del, 62,5%, av pedagogerna svarade ja på frågan om de ansåg att 

det behövs mer kunskap om barn som far illa och anmälningsplikten.  

 

Sundell och Colbiörnsen (2000) har i sin studie undersökt vilka inlärningsmässiga, sociala, 

beteendemässiga, psykiska och psykiatriska problem som en slumpvis grupp elever hade samt 

vilken hjälp som eleverna fått från i första hand skolan och socialtjänsten. Man undersökte 

grundskolorna vid två tillfällen, år 1995 och år 1998. I rapporten kan man läsa att forskning har 

visat att samma barn ofta har flera parallella problem samtidigt eller efter varandra. Det har även  

visat sig att ju tidigare problemen upptäcks, desto bättre möjligheter finns det att hjälpa barnen. 

En yrkesgrupp som har goda förutsättningar att identifiera barn som far illa är lärare, dels 

eftersom samtliga barn går i skolan, dels eftersom skolpersonal träffar barnen nästintill dagligen 

och kan jämföra deras agerande mot det normala eller mot hur barnet uppträtt tidigare (Sundell & 

Colbiörnsen 2000). Av studiens resultat gick att utläsa att skolpersonalen bedömde att 11% av 

eleverna hade någon form av inlärnings- eller psykosocial problematik. Det var ganska ovanligt 

att skolpersonalen anmält sina misstankar till socialtjänsten. Det handlade om ungefär 10% år 

1995 och 20% år 1998. Författarna har kunnat urskilja vissa mönster när det gäller hur 

skolpersonalen hanterat elevernas problem. Det visade sig att den person som blivit varse 

problemen först talade med en kollega, elevvårdsteamet informerades därefter om problemet, 

alternativt att misstankarna diskuterades på en klasskonferens. Därefter fick eleven någon form 

av stöd. Om elevens problem kvarstod togs elevens problem upp på en elevvårdskonferens. Ett 
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nytt försök gjordes att hjälpa eleven inom skolans ram och när det misslyckades kontaktades 

ibland socialtjänsten. I allmänhet togs alla kontakter ganska snabbt efter att misstankarna väckts, 

med undantag för kontakten med socialtjänsten. Först när skolans egna resurser var uttömda togs 

ibland kontakt med socialtjänsten. Skolpersonalen förväntade sig i första hand att en 

elevvårdskonferens skulle gynna eleven, i andra hand att ett föräldrasamtal skulle göra det och i 

tredje hand att en anmälan till socialtjänsten skulle vara bra för barnet. Endast hälften av 

skolpersonalen trodde att socialtjänsten skulle kunna hjälpa eleverna och bara var tredje trodde att 

en anmälan skulle leda till samarbete med socialtjänsten. Undersökningen visar på en allvarlig 

brist som handlar om att cirka var femte elev som borde anmälts till socialtjänsten verkligen blev 

det (Sundell & Colbiörnsen 2000). Ungefär två av tre av de intervjuade kände till att 

anmälningsskyldigheten gäller vid blotta misstanken och att den skyldigheten inte kan delegeras, 

vilket innebär att den enskilde tjänstemannen måste göra en anmälan även om exempelvis rektor 

säger att skolan ska avvakta. Däremot var kunskapen sämre om hur en anmälan skall göras 

(Sundell & Colbiörsen 2000). Sundell och Colbiörsen (2000) undersökte även om alla 

yrkesgrupper i skolan hade samma kunskap om anmälningsskyldigheten. Resultatet visade att 

elevvårdspersonalen oftare än övrig skolpersonal visste att anmälningsskyldigheten gäller även 

vid obevisade misstankar, att den gäller även om rektorn säger nej. Skolor med färre elever hade 

oftare personal som kände till vem anmälan skulle göras till samt att anmälan ska göras även om 

misstankarna inte är bekräftade (Sundell & Colbiörnsen 2000).  

 

Dybsland (2007) beskriver hur barns tidiga erfarenheter påverkar deras senare självuppfattning, 

hur de förhåller sig till andra människor och hur de uppfattar omvärlden. Dybsland (2007) menar 

att skolan blir en arena för att registrera och agera utifrån dessa tecken på brister i hemmet och 

hon har därför studerat vilka faktorer som ligger till grund då skolpersonalen tar beslutet att göra 

en anmälan utifrån sina misstankar om missförhållanden hos barnet. Lärarna som deltog i studien 

fick frågan om hur signalerna på att ett barn utsatts för olika sorters övergrepp kan yttra sig. De 

uppger att ett flertal olika avvikande beteenden kan vara tecken på dessa missförhållanden i hemmet. 

Barnet kan exempelvis uppvisa ett aggressivt beteende och sparka och slå, komma i konflikt med 

kamrater eller lärare, skolresultaten kan dala, eleven kan uppvisa koncentrationssvårigheter eller ett 

ointresse för skolarbetet, även nedstämdhet kan vara en signal. Dock är det inte många lärare som går 

vidare med dessa beteenden, som kan vara tecken på övergrepp, oavsett om de är tydliga eller inte. 

För att läraren skall gå vidare med sina misstankar krävs oftast att barnet själv kommer och berättar 

om vad denne har blivit utsatt för. Detta gör att det kan dröja länge innan läraren konsulterar annan 

distans då lärarna vill ha tydliga bevis innan man rapporterar sina misstankar. Lärarna vill prata 

enskilt med eleven innan rapportering görs för att bli mer säker på sin sak och samla ”pusselbitar” 

som förklarar barnets beteende och situation. När en elev uppvisar dessa beteenden eller signaler är 
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det vanligt att man går in med enkla insatser först för att avhjälpa beteendet, man gräver inte djupare i 

problemet eller sätter in mer omfattande insatser som grundar sig på hypoteser, först när dessa enklare 

insatser inte fungerar som man sätter in mer omfattande hjälp. Denna benägenhet att vänta med att 

”gräva djupare” i elevens uppvisande av opassande beteenden, helst till eleven själv kommer och 

berättar om övergrepp, gör att det finns en stor underrapportering av barn som far illa i sin hemmiljö. 

Dybsland (2007) hävdar att det finns ett glapp mellan kunskap och handling, lärarna uppger att de har 

kunskaper om övergrepp mot barn och om deras ansvar att anmäla. Trots detta är de inte benägna  att 

rapportera ärendet vidare förrän eleven själv kommer och berättar om vad som hänt, men vid 

misstanke försöker de alltid att ha ett samtal med barnet för att få mer information, när det gäller att 

agera eller inte uppger de att det till största delen hänger på magkänslan. För att kunna göra en rättvis 

bedömning så är det viktigt att ha kunskap om barnet i fråga för att kunna se förändringar i dess 

beteende och utefter det göra en helhetsbedömning. När det gäller att överväga en anmälan så finns 

det tre typer av risker som lärarna väger in, risk för barnet, vilka problem kan uppstå för barnet om 

man anmäler eller inte anmäler, risker för sin egen del som lärare, vilka konflikter kan uppstå och 

även risken för att ta fel, man vill vara helt säker på sin sak innan en anmälan görs. Dessa tre 

överväganden påverkar hur fort en anmälan görs. 

 

De inblandade lärarnas karaktärsegenskaper kan påverka hur benägen läraren är att anmäla 

missförhållanden i barnets hemsituation, främst i form av olika sorters övergrepp (Webstera, 

O’Toolea, O’Tooleb & Lucalc 2000). De studerar hur lärarens bakgrund påverkar hur benägen 

denne är att anmäla då elever visar tecken på att brister finns i dess hemmiljö. Med lärarens 

bakgrund menar man faktorer som erfarenhet av missförhållanden hos barn, erfarenhet av tidigare 

anmälningar, utbildning, kunskap och administrativ position men även kön, etnisk bakgrund och 

socioekonomisk status. Även skolans karaktärer vägs med i undersökningen, faktorer som känsla 

av stöd, rutiner för anmälningar samt om det finns ett team för just rapportering av utsatta barn. 

Andra faktorer som vägs in är skolans placering, storlek och antal elever. Resultatet av Webstera, 

m.fl:s, (2000) studie visar samband mellan vissa av de variabler som nämnts här ovan och en 

ökad risk att läraren inte i rätt utsträckning rapporterar det den observerar. Detta kännetecknas av 

att läraren inte har någon erfarenhet av att tidigare anmäla barn som utsatts för övergrepp, att 

läraren misstänker att problem kan uppstå i samband med anmälan antingen för denne själv eller 

för eleven, lärarens administrativa position kan också påverka. De variabler som tvärt emot ökar 

lärarens benägenhet att anmäla är högre utbildning, större erfarenhet av och nyligen genomförda 

anmälningar av utsatta barn samt tanken på sitt rykte som lärare. Även de faktorer som gällde 

skolan som lärarna arbetade på hade samband med benägenheten att anmäla. Risken att lärarna 

inte anmälde sina observationer av barnen ökade i och med att skolan hade ett stort antal elever 

samt dålig kunskap om det team på skolan som hanterar anmälningar av utsatta barn. Det som 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HG69SN-1&_user=650390&_coverDate=11%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1519086888&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=138de6ef0c4d12b3af14aefbdcb91a9d&searchtype=a#aff1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HG69SN-1&_user=650390&_coverDate=11%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1519086888&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=138de6ef0c4d12b3af14aefbdcb91a9d&searchtype=a#aff1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HG69SN-1&_user=650390&_coverDate=11%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1519086888&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=138de6ef0c4d12b3af14aefbdcb91a9d&searchtype=a#aff2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HG69SN-1&_user=650390&_coverDate=11%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1519086888&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=138de6ef0c4d12b3af14aefbdcb91a9d&searchtype=a#aff3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HG69SN-1&_user=650390&_coverDate=11%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1519086888&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000034978&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650390&md5=138de6ef0c4d12b3af14aefbdcb91a9d&searchtype=a#aff1
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däremot ökade omfattningen av att lärarna anmälde sina observationer var bättre kunskap om 

tidigare nämnda team samt en stor lärarkår på skolan. 

 

Grogan Kaylor (2004) har undersökt sambandet mellan fysisk bestraffning och antisocialt 

beteende hos unga, resultaten visar att fysisk bestraffning av barn ökar förekomsten av  

förekomsten av normbrytande beteende hos de unga. Istället för att lära barnen rätt och fel så lär 

man istället in ett våldsamt beteende och en uppfattning hos den unge som rättfärdigar fysiskt 

våld (Grogan Kaylor 2004). Dock betonar Grogan Kaylor (2004)  att bestraffning och disciplin är 

viktigt för tydliggöra vad som är moraliskt accepterat i samhället och på så sätt undvika vidare 

normbrytande beteende hos barn och unga, detta på ett icke fysiskt plan. 

  

El-Khouri & Sundell (2005) beskriver normbrytande beteenden hos ungdomar i grundskolans åk 

nio och gymnasiets år två. Områden som berörts i rapporten är drogbruk, kriminalitet och 

skolanpassning. Rapportens resultat visar att 49% av eleverna i grundskolans år nio varit 

berusade. Andelen elever, i åk nio, som använt narkotika var 10%, fyra av tion elever i årskurs 

nio hade begått något brott det senaste året, exempelvis snatterier (El-Khouri & Sundell 2005).  

Rapporten visar att sex av tio grundskoleelever visade någon form av bristande skolanpassning. 

Vanligast var att de hade fuskat på läxförhör/prov och skolkat det senaste året. Resultat visar att 

endast 18 procent av grundskoleeleverna inte hade begått några normbrott.  Författarna skriver att 

ungdomstiden är den period i livet då man konsumerar mest alkohol och droger samt begår flest 

brott. För de flesta ungdomar leder dessa problembeteenden inte till framtida problem, de flesta 

slutar att begå brott och utvecklar inte alkohol- eller drogrelaterade problem. För en del 

grundläggs dock framtida problem under barndomen och tonåren. Författarna menar att det därför 

är en viktig uppgift att så tidigt som möjligt identifiera de ungdomar som riskerar att få problem i 

framtiden (El-Khouri & Sundell 2005). Mindre problembeteenden i yngre ålder är ofta 

sammankopplade med mer omfattande problem högre upp i åldern, de små problembeteendena 

utvecklas till större problem. Resultat från rapporten visade att debutåldern för de flesta droger 

(alkohol och tobak) var mellan 12 och 14 år. Undantaget från denna regel var narkotika där de 

flesta debuterade mellan 14 och 17 år. I den mån det gick att urskilja någon ordning så hade 

eleverna först debuterat med tobak, följt av snus, alkohol och/eller lösningsmedel samt sist 

narkotika. Elever som hade testat en drog hade ofta också testat andra droger. Dagligrökarna hade 

en anmärkningsvärd hög konsumtion av andra droger, enligt författarna (El-Khouri & Sundell 

2005). Författarna framhåller att man inte skall förringa samhällets ansvar för att försöka 

förhindra att unga inleder en asocial ”karriär”. Alkoholkonsumtion kan ha flera allvarliga 

konsekvenser för unga människor, alkohol är exempelvis starkt relaterat till våld. Alkohol är 

också en introduktionsdrog till narkotika (El-Khouri & Sundell 2005). Författarna skriver att 
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skolk är en påtaglig riskfaktor för andra allvarligare problembeteenden som kriminalitet och 

narkotikakonsumtion (El-Kouri & Sundell 2005). 

  

För en ung människa med ett växande eller etablerat problembeteende är sannolikheten stor att ett 

negativt beteendemönster även kommer att avspegla på hans eller hennes beteende i skolan 

(Andershed & Andershed 2008-2009). Skolans roll i identifiering av unga med eller i riskzonen 

för normbrytande beteende och insatser för att förebygga och behandla dylika problem är därför 

oerhört central. När normbrytande beteende tar sin start redan under barndomen är risken relativt 

stor att beteendet stabiliseras och fortsätter över tid. Detta kan jämföras med normbrytande 

beteende som debuterar under ungdomstiden där risken för fortsatta problem upp i vuxen ålder är 

relativt sätt liten. Ju tidigare det normbrytande beteendet debuterar, desto större är risken att det 

skall fortsätta över tid (Andershed & Andershed 2008-2009). Även om risken för problem i 

vuxen ålder är mindre vid ungdomsdebuterande än vid barndomsdebuterande normbrytande 

beteende, ser man i forskningen att också de som uppvisat normbrytande beteende med start i 

ungdomsåren har mer problem än ungdomar utan normbrytande beteende. Ju tidigare man stävjar 

en negativ utveckling, desto mindre är risken att allvarliga problem får fäste och utvecklas 

(Andershed & Andershed 2008-2009). Utifrån forskning om barn och ungdomars normbrytande 

beteende, vet vi att unga med riskfaktorer både på individ- och på familjenivå löper större risk än 

unga med risker på endast en av dessa nivåer att utveckla allvarligt, ihållande normbrytande 

beteende. Vi vet också att när det finns flera riskfaktorer samtidigt hos den unge eller i dennes 

omgivning är risken betydande för långvarigt normbrytande beteende. Ju tidigare en person i 

riskzonen för normbrytande beteende kan identifieras och som en konsekvens av denna 

identifiering erbjudas adekvata insatser, desto större är chansen att nå framgång (Andershed & 

Andershed 2008-2009).  

 

Prosociala handlingar utvecklas i takt med barnets ålder vilket innebär att barnet handlar utifrån 

andras behov och gör något som gynnar en annan person (Von Tetzchner 2005). Att främja det 

prosociala beteendet i barndomen ökar chansen för att detta beteende ska hänga med och 

utvecklas upp i högre ålder. Detta kan kopplas till Skinners teori om belöning och bestraffning, 

de beteenden som ger ett positiv utfall förstärks och finns kvar medan de beteenden som får ett 

negativt gensvar avtar och utsäcks (Von Tetzchner 2005). Vissa barn utvecklar inte dessa 

prosociala handlingar i samma omfattning. Det kan vara barn som är blyga eller tillbakadragna 

och inte passar in i den övriga barngruppen. Det kan också bestå av mer utåtagerande beteende 

och dessa barn blir inte accepterade av övriga i gruppen, de anses som missanpassade. Detta kan 

sedan utvecklas i skolåldern till ett beteende som innehåller bland annat lögner, snatteri och fusk 

(Von Tetzchner 2005). 
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3.2 Lagar, förordningar och direktiv 

3.2.1 Socialtjänstlagen 

 I Socialtjänstlagens (2001:453) 14:e kapitel kan man läsa att det är var persons ansvar att anmäla 

om de får kännedom om att ett barn är i behov av socialnämndens skydd. Detta omfattar alla 

verksamheter som riktar sig till barn och ungdom, även enskild verksamhet. All verksamhetens 

personal har denna skyldighet och det innebär att alla uppgifter som kan vara av betydelse i 

utredning om barnets behov skall lämnas till socialnämnden. All personal på skolan är skyldiga 

att anmäla sådant som de kommer i kontakt med under sin yrkesutövning om det skapar oro för 

ett barns situation, antingen kopplat till hemförhållanden eller till barnets eget beteende, man 

syftar då på riskbeteenden så som missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende 

(Socialstyrelsen 2004). Syftet med anmälningsplikten är att förhållanden ska upptäckas på ett 

tidigt stadium så att socialtjänsten i tid kan ingripa till skydd för barnet (Socialstyrelsen 2004). 

Pedagoger uppger dock att de inte vet när de ska slå larm eller vem de skall kontakta när de 

upptäcker behov hos ett barn (Skolverket 2009). 

3.2.2 Skollagen 

I den nya skollagens (2010:800) femte kapitel kan man läsa om skolans skyldighet att hålla 

ordning och skapa en bra miljö, skolmiljön skall ge eleverna trygghet och studiero. Rektorn har 

ansvar för att ordning upprätthålls på skolan och därför skall ordningsregler upprättas på varje 

skola.  För att eleverna skall få denna trygghet och studiero så får rektorn vidta omedelbara och 

tillfälliga åtgärder om någon elev genom sitt uppträdande stör ordningen. Om detta sker flera 

gånger eller om eleven utför någon allvarligare handling så skall rektorn, i samråd med elevens 

föräldrar, se till att saken utreds. Grundskoleförordningens (1994:1194) tredje kapitel handlar om 

samverkansformer. För behandling av elevvårdsfrågor skall det finnas en elevvårdskonferens för 

rektorns område. Enligt förordningen sjätte kapitel är det rektorn som ansvarar för att det finns 

ordningsregler för varje skola. När det gäller de disciplinära åtgärderna skall läraren uppmana 

den elev som uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre företeelse, att ändra sitt 

uppträdande. Om detta inte hjälper skall läraren kontakta elevens vårdnadshavare. Om en elev 

fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till upprepade företeelser eller en allvarligare 

företeelse, skall saken dels anmälas till rektor, dels anmälas till elevvårdskonferensen. 

Konferensen skall efter kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få eleven att bättra sig 

genom åtgärder som är avpassade efter elevens individuella förhållanden. Om detta inte hjälper 

skall elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till styrelsen för överväganden om lämplig 

åtgärd. I skolverkets allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram står att det 

måste finnas en tydlig arbetsprocess för att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov. Denna 
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arbetsprocess kan beskrivas i fyra steg; att uppmärksamma, att utreda, att åtgärda och följa upp 

och till sist, att utvärdera (Skolverket 2008). Ingen elev skall utsättas för några trakasserier eller 

kränkningar vilket ibland gör det befogat att gripa in med olika disciplinära åtgärder om eleverna 

stör ordningen eller begår några andra allvarligare handlingar. Befogenheterna för dessa 

ingripanden är dock begränsade och de sker stegvis. I grundskoleförordningen beskrevs hur dessa 

disciplinära åtgärder ser ut och hur de följer varandra, från tillrättaviselse till elevvårdskonferens. 

Även i fristående skolor är all personal skyldig att skapa trygghet och en god miljö för eleverna 

men det finns inte någon detaljerad reglering av deras befogenheter att ingripa. Eleverna ska i 

friskolor omfattas av samma värdegrund och ha samma rättssäkerhet som på andra skolor 

(Skolverket 2006a). För att skapa en god miljö och arbetsro så ska varje skola ha utarbetade 

ordningsregler. Som tidigare nämnts är befogenheterna för disciplinära ingripanden begränsade 

vilket kan göra det svårt för skolans personal att veta hur de ska agera. Ordningsreglerna skall 

underlätta och fungera som ett verktyg för personalen, utöver detta ska de även vägleda elever 

och föräldrar om hur förhållandena skall se ut i skolan och bidrar på så sätt till att skolan blir en 

trygg och stimulerande miljö (Skolverket 2006b).  

4. Metod 
 Studien beskriver tankar och uppfattningar om normbrytande beteende, och anmälningar utifrån 

dessa, hos fem högstadieskolor i Örebro län. Av dessa skolor är två stycken kommunala och tre 

friskolor. I detta avsnitt beskrivs hur vi gått till väga för att samla in data samt hur dessa data 

behandlats och analyserats. 

4.1 Litteraturanskaffning 

Relevant information har sökts på ett flertal sätt. Via sökmotorn Google Scholar sökte vi efter 

tidigare studier och forskning som var av relevans för uppsatsens ämne. Örebro 

universitetsbibliotek har också haft en stor roll i sökandet, först via LIBRIS för litteratur samt 

databaserna Artikelsök och ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts. De nyckelord vi 

använt för att söka information är normbrytande beteende, norm breaking behavior, antisocial 

behavior, school, youths, ungdomar, skola, anmälningsplikt samt anmälningar till socialtjänsten. 

4.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsansats används då man är intresserad av människors uppfattning av 

verkligheten, den subjektiva uppfattningen studeras (Marlow 2005). Då denna studie syftar till att 

beskriva kuratorers uppfattning av hur högstadieskolor ser på normbrytande beteende och hur de 

sedan resonerar och beslutar om anmälningar så tillämpas en kvalitativ ansats. Den verbala 

informationen används för att hitta underliggande mönster och samband, dessa omvandlas sedan 

http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/6170
http://db.ub.oru.se/login?url=http://www.csa2.com/htbin/dbrng.cgi?username=orebro&access=orebro59&cat=assia&adv=1
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till kategorier för att kunna analysera materialet (Marlow 2005).  

 

Resultatet i denna studie baseras på fem kvalitativa intervjuer med representanter från olika 

högstadieskolor. De svar de gett oss under intervjuerna har handlat om deras egen och skolans 

uppfattningar om normbrytande beteenden och anmälningar till socialtjänsten. Dessa svar har 

sedan används för att se skillnader och likheter i uppfattningar mellan olika skolor och personal. 

Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än de som används i kvantitativ forskning (Bryman 

2002). Detta innebär att intervjuerna blir mer flexibla och anpassas till intervjupersonens svar. 

Det finns en möjlighet att avvika från intervjuguiden på så sätt att nya följdfrågor ställs utifrån 

intervjupersonens svar och anpassa ordningen på frågorna utifrån hur intervjun artar sig. Detta för 

att låta intervjun röra sig i olika riktningar och på så sätt upptäcka vad undersökningspersonen 

lägger störst vikt vid (Bryman 2002). Då studien syftar till att undersöka intervjupersonernas 

tankar och uppfattningar har de själva fått styra diskussionen och formulera sina svar utifrån de 

teman vi tagit upp. Intervjuguidens teman och frågor har inte alltid följt den givna ordningen utan 

i vissa fall har de diskuterats då de spontant uppkommit i intervjupersonens svar. För att få en 

chans att jämföra svaren har intervjuguidens teman fått en semistrukturerad form.  

4.3 Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes där passande informanter kan handplockas (Marlow 2005). 

Denna studie intresserar sig för tankar och uppfattningar hos skolpersonal angående 

normbrytande beteende. Då det inte fanns möjlighet att intervjua all skolpersonal valdes den som 

vi trodde var expert på området, vilket var kuratorerna. Detta beskriver Marlow (2005) som val 

av nyckelinformanter då urvalet består av personer som anses vara experter på intresseområdet. 

En förfrågan om att delta i studien skickades ut via e-mail (bilaga 1) till kuratorer på 29 

högstadieskolor i Örebro län. Av dessa var fem stycken friskolor. Det var endast fem av 

kuratorerna som visade intresse och ville delta. Det resulterade i två kommunala skolor och tre 

friskolor. På en av friskolorna, som senare benämns F3, har istället för kurator en socialpedagog 

intervjuats, dock innehar denne samma roll som en kurator och kommer hädan efter att benämnas 

som kurator.  

4.4 Intervjuguidens utformning 

Vid en semistrukturerad intervju bör frågeställningar eller teman konstrueras för att svar ska 

kunna ges på studiens forskningsfrågor, frågorna bör dock inte vara för specifika eller ledande 

(Bryman 2002). Den intervjuguide som konstruerats (bilaga 2) innehåller tre övergripande teman 

med ett antal underliggande ämnen. 

1. Bakgrund 



 

 

 

14 

 

2. Normbrytande beteende 

3. Arbete med anmälningar på skolan 

 

 Dessa formulerades för att relevant data, vilken skulle kunna besvara syfte och forskningsfrågor, 

skulle samlas in under intervjutillfällena.  

4.5 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuguiderna skickades till intervjupersonerna i förväg för att de skulle kunna förbereda sig. 

Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på kuratorns rum som inrymdes i skolans lokaler. 

Undantagen var K2, där kuratorns rum inte var beläget på skolan vilket gjorde att intervjun ägde 

rum på annan plats där kuratorn var stationerad, samt F1 där intervjun genomfördes på rektorns 

kontor. Vid varje intervjutillfälle närvarade studiens författare och kurator, på F1 närvarade även 

rektor och på F2 även skolsköterskan. Varje intervju varade i ca 60 minuter. Under alla intervjuer 

som genomförts så har inspelning skett. Detta för att ingen information skulle missas samt att full 

fokus kunde läggas på intervjupersonen och inte på att anteckna.  

4.6 Bearbetning och analys av intervjuerna 

De inspelade intervjuerna har transkriberats och ordagrants skrivits ner på papper. För att 

säkerställa att något på inspelningen inte har missuppfattats under transkriberingen så har 

intervjuerna lyssnats igenom flera gånger.  

 

När resultaten av de fem intervjuerna har redovisats så har de långa svaren, som 

intervjupersonerna gett, sammanfattats och kortats ner. Att omformulera och sammanfatta 

utförliga intervjusvar innebär en meningskoncentrering (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005).  

För att göra det möjligt att göra tolkningar samt hitta mönster och kopplingar i det stora 

datamaterial som samlats in i denna studie har ett antal kategorier konstruerats. Dessa är; Skolans 

uppfattning om vad normbrytande beteende är, Förekomst av normbrytande beteende på 

skolorna, Ordningsregler, Rutiner vid uppvisande av normbrytande beteende, Anmälningar 

utifrån normbrytande beteende samt Svårigheter och konsekvenser. Dessa kategorier kan 

härledas till studiens syfte och forskningsfrågor, dock är inte alla forskningsfrågor tydligt 

formulerade som en kategori eftersom de vävs samman med varandra.  

4.7 Etiska överväganden 

De personer som deltagit i intervjuerna har garanterats anonymitet liksom skolorna de 

representerar. Denna information fanns redan i den förfrågan som intervjupersonerna fick via e-

mail och förtydligades igen vid intervjuns start. Detta innebär att namn på personer och skola 
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endast kommer vara tillgängligt för studiens författare, och att den information som framkommer 

av intervjun endast kommer användas i just denna studie. Dessa nämnda argument är i enlighet 

med konfidentialiteskravet och nyttjandekravet (Bryman 2002). För att behålla skolorna anonyma 

har deras namn kodats i texten. De två kommunala skolorna har kallats K1 och K2 medan de tre 

friskolorna benämns som F1, F2 och F3. Undersökningspersonerna har fått information om 

studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt, vilket Bryman (2002) tar upp vikten av. 

4.8 Metoddiskussion 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i mätningen och att man vid upprepande av studien får 

samma resultat medan validitet innebär att man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta 

(Larsson, m.fl, 2005). Att man vid ett upprepande av denna studie skulle få exakt samma resultat 

är inte sannolikt då tankar, känslor och uppfattningar är föränderliga och påverkbara. Något som 

inverkat på de svar vi fått i intervjuerna är rådande lagar, riktlinjer samt rutiner och arbetssätt, 

även dessa är föränderliga över tid. Komplexiteten i ämnet gör att några tydliga svar på studiens 

forskningsfrågor inte kunnat framställas utifrån insamlad data på grund av att intervjupersonerna 

diskuterat mer runt omkring frågeställningarna då inga exakta svar finns.  

 

Det som har haft störst inverkan på studiens resultat är bristen på intervjupersoner. Förfrågningar 

skickades ut till alla högstadieskolor i Örebro län, endast fem av dessa visade intresse för att delta 

i studien. Det låga antalet intervjuer har gett en lägre möjlighet att jämföra resultaten mellan 

friskolor och kommunala skolor, det har därför inte gått att urskilja några skillnader av större 

betydelse. Anmälningsplikt och hantering av normbrytande beteende kan vara ett känsligt ämne 

då skolan har ett enormt ansvar när det gäller detta. I förfrågan garanterades anonymitet, dock 

fanns det kanske trots detta en oro för att det inte skulle vara till skolans eller den enskilda 

personalens fördel om det framkom att det fanns brister i detta ansvar. En annan anledning till det 

låga intresset kan helt enkelt ha varit att kuratorerna inte ansåg sig ha tid att ställa upp på en 

intervju. De friskolor som deltagit i studien anmälde snabbt sitt intresse och var angelägna att 

diskutera frågorna. Då det finns ett fåtal friskolor i Örebro län så var det en stor andel av dem 

som visade intresse medan endast två av alla de kommunala skolorna, efter en viss väntan, 

meddelade att de kunde delta. Att friskolorna var mer angelägna att diskutera ämnet kan dels bero 

på att dessa är företag som vill marknadsföra skolans fördelar och förutsättningar för att hantera 

dessa frågor, dels kanske kuratorerna har mer tid till att ställa upp på intervju då de ansvarar för 

färre elever. 

 

När det gäller själva intervjuförfarandet kan tillförlitligheten i svaren ha påverkats av olika skäl. 

Denna studie intresserar sig för skolornas uppfattningar om normbrytande beteende och hur man 
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kommer fram till att en anmälan skall göras utifrån detta. Att vi endast intervjuat en person från 

varje skola gör att det kan vara dennes uppfattning som speglas i svaren och inte skolans i 

allmänhet. Att friskolorna är mer beroende av sitt rykte än de kommunala kan göra att de vill 

framställa skolan och dess arbete bättre än vad det egentligen är. På en av friskolorna var rektorn 

närvarande under intervjun, på en annan friskola deltog även skolsköterskan. Att fler personer 

närvarade under intervjun kan ha påverkat hur sanningsenligt intervjupersonen vågade svara.  

 

Gemensamt för alla friskolor är att eleverna har engagerade föräldrar som gjort ett aktivt val att 

placera sina barn på en icke kommunal skola. Friskolornas upptagningsområde utgörs av hela 

Örebro län. K1 har ett upptagningsområde som innefattar två tungt belastade bostadsområden där 

en stor del av invånarna har en låg socioekonomisk status. Inom K2:s upptagningsområde finns 

inga större, tungt belastade, bostadsområden, dock finns ett område där invånarna prioriterar att 

bo billigt. 

5. Resultat 

Nedan följer resultatet, samt tolkningar, av de intervjuer som genomförts på två kommunala 

skolor samt tre friskolor. För att göra resultatet så tydlig som möjligt har skolans syn på, och 

rutiner vid, uppvisande av normbrytande beteende samt skolans anmälningsprocess kort 

redovisats i tabeller för att sedan bearbetas mer utförligt i text. Varje kapitel avslutas med en 

tolkning där de mest relevanta kvalitativa fenomenen analyseras utifrån studiens tolkningsram. 
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5.1 Skolans uppfattning av normbrytande beteende 

Tabell 1: Skolans syn på normbrytande beteende 

Tabell 1 Uppfattning av 

normbrytande 

beteende 

Uppfattning av 

allvarligt 

normbrytande 

beteende 

Uppfattning om 

förekomst av 

normbrytande 

beteende på skolan 

 

K1 Ingen vedertagen 

definition. 

Alkohol- och 

droganvändning, 

rökning, våldsamt och 

stökigt beteende 

Alkoholdrickande, 

rökning och skolk. 

Mobbning samt hotfulla 

och våldsamma 

situationer. 

K2 Ingen vedertagen 

definition. 

Skolk, hot, 

skadegörelse, 

trakasserier och 

självskadebeteende. 

Mobbning. 

F1 Ingen vedertagen 

definition. 

Deprimerade flickor, 

självskadebeteende, 

skolk, mobbning, 

droganvändning, 

rökning, 

tvångsbeteenden, bråka, 

stöka och skrika rakt ut. 

Deprimerade flickor, 

elever som åker 

skateboard utan hjälm, 

rökning, mobbning och 

skolk. 

F2 Att bryta mot skolans 

ordningsregler. 

Beteenden som utgör en 

negativ utveckling för 

de enskilde. 

Alkohol- och 

droganvändning, 

rökning, våld och skolk. 

Rökning och mobbning. 

F3 Bryta mot skolans 

värdegrund. 

Rökning, alkohol- och 

droganvändning och 

våld. 

Rökning.  

 

Tabell 1 beskriver skolornas uppfattning av normbrytande beteende, där går att utläsa att tre av de 

skolkuratorer som vi intervjuat har haft svårigheter att definiera begreppet normbrytande 

beteende, då det innehåller så många olika beteenden, medan två av dem har haft en tydligare 

uppfattning. Den ena av dessa kuratorer säger att ”Inom skolans fyra väggar anses det 

normbrytande att bryta mot skolans ordningsregler samt allting som medför att du som elev 

skadar dig själv eller gör så det är fara för framtiden eller i familjen det är normbrytande 

beteende, man kan säga en negativ utveckling för den enskilde”. Enligt den andre är 

normbrytande beteende sådant som bryter mot skolans värdegrund, vilken betonar allas lika värde 

samt att man ska behandla andra med respekt och på ett sådant sätt som man själv vill bli 

behandlad. Alla skolkuratorerna skiljer på allvarligt och mindre allvarligt normbrytande beteende, 

där det allvarliga normbrytande beteendet till största del innefattas av rökning, alkohol- och 

droganvändning, skolk samt våldsamt beteende. För övrigt nämns också deprimerade flickor, 
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självskadebeteende och mobbning som allvarligt normbrytande beteende på vissa skolor. På 

friskolorna pratar man mer om mindre företeelser än på de kommunala skolorna. Kuratorn på den 

ena friskolan säger att ” Jag tror att skolan har sex rökare av 540 elever. Dessa samlade jag 

ihop här en dag för att gå igenom vilka regler som gäller. Just nu har vi problem med att några 

åker skateboard utan hjälm. Detta togs upp på morgonmötet, hur vi skulle göra med dem här som 

åker skateboard här ute utan hjälm på sig”.  

5.1.1 Förekomst av normbrytande beteende på skolorna 

I tabell 1 går även att utläsa att de kommunala skolorna uppger man att det finns problem med 

normbrytande beteende. De beskriver att de har elever som använder alkohol, röker och skolkar, 

det finns även en del problem med mobbning, hot och våld vilket enligt skolkuratorerna kan bero 

på motsättningar mellan olika etniska grupper. Gemensamt för friskolorna är att de inte anser sig 

ha några större problem med normbrytande beteende då de har en så pass tät föräldrakontakt som 

gör att det normbrytande beteendet aldrig hinner utvecklas och förvärras. På den ena friskolan 

säger kuratorn att ” alla elever är så sedda här så de hinner inte strula så mycket innan vi ser 

dem så föräldrar bjuds in jättetidigt i processen”. Den andra friskolans kurator säger ” På skolan 

så jobbar man mycket med föräldrasamarbete så redan när de kommer hit i fyran så gör 

klassföreståndaren hembesök och bygger upp en kontakt. Så man jobbar alltid med väldigt täta 

föräldrakontakter. Om man ser en mer negativ trend eller nått, då vet föräldrarna om det för att 

läraren har så pass god kontakt”.   

5.1.2 Tolkning av uppfattning och förekomst av normbrytande beteende 

På skolorna finns, enligt oss, inga tydliga riktlinjer för vilka normbrytande beteenden som 

innebär en risk för eleven och när dessa ska bli föremål för insatser. Detta verkar vara en 

individuell bedömning både gällande omständigheter runt eleven men också runt den som 

uppmärksammar beteendet. 

 

Endast två av skolorna tar upp att de har ordningsregler och att det anses normbrytande att bryta 

mot dessa, detta trots att skollagen säger att rektorn är skyldig att upprätta ordningsregler. Dessa 

skolor hade också en tydligare uppfattning av vad normbrytande beteende innebär, de anser också 

att förekomsten av normbrytande beteende bland eleverna på skolan är låg. Detta skulle kunna 

vara ett resultat av att skolans ordningsregler klargör för både skolpersonal, elever och föräldrar 

hur förhållandena ska se ut och vilka konsekvenser som följer om reglerna inte följs (Skolverket 

2006a) . Friskolorna har en strängare disciplin och verkar se allvarligt på sina ordningsregler. 

Detta kan utgöra ett av skälen till att friskolorna går vidare med mindre allvarliga företeelser. 

Dessa företeelser utgörs av beteenden som inte stämmer överens med studiens definition av 
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normbrytande beteende (Andershed & Andershed (2008-2009). De kommunala skolorna är 

tyngre belastade, dels på grund av upptagningsområdet, dels på grund av mängden elever, och de 

har troligtvis inte samma möjlighet att lägga tid och resurser på mindre företeelser. Därför har de 

en uppfattning om att normbrytande beteende utgörs av mer allvarliga företeelser som bättre 

stämmer överens med studiens definition. Det kan vara möjligt att friskolornas låga förekomst av 

normbrytande beteende inte beror på disciplin och ordningsregler utan att deras elevgrupp består 

av ungdomar som tillsammans med vårdnadshavare gjort ett aktivt val att gå på skolan. Med det 

menar vi att både ungdomarna och deras föräldrar är aktiva och engagerade och intresserade av 

den profil som skolan erbjuder. Vi har en uppfattning av att denna grupp av ungdomar inte är de 

som i första hand uppvisar allvarligt normbrytande beteende. Friskolorna erbjuder en högre 

akademisk nivå och vi är av uppfattningen att föräldrarna till de elever som väljer skolan, i många 

fall, även de har en högre akademisk utbildning. De kommunala skolorna kan till större del ha 

elever med föräldrar som har en lägre socioekonomisk status och står utanför samhället.  
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5.2 Rutiner vid uppvisande av normbrytande beteende 

Tabell 2: Skolans rutiner vid normbrytande beteende 

Tabell 2  Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 4 Steg 5 

K1 Föräldra- 

kontakt 

Kvarsittning Elevhälsan 

informeras 

Skolans 

egna 

resurser 

Lärarna meddelar 

sin oro till elev- 

Hälsan som kallar 

till en 

elevvårdskonferens 

K2 Föräldra- 

kontakt 

Kvarsittning Lärarna 

meddelar sin 

oro till elev- 

Hälsan som 

kallar till en 

elevvårdsko

nferens 

   

F1 Föräldrako

ntakt 

Läraren tar 

upp sin oro 

på dagligt 

morgonmöte 

med skolans 

övriga 

personal 

Skolans 

egna 

resurser 

Lärarna 

meddelar sin 

oro till elev- 

Hälsan som 

kallar till en 

elevvårds- 

konferens 

 

F2 Föräldrako

ntakt  

Eleven får 

en varning, 

visst antal 

varningar 

leder till 

kvarsittning 

Lärarna 

meddelar sin 

oro till elev- 

Hälsan som 

kallar till en 

elevvårdsko

nferens 

  

F3 Föräldrako

ntakt 

Kvarsittning Möte med 

eleven och 

dennes 

föräldrar 

Skolans 

egna 

resurser 

Lärarna meddelar 

sin oro till elev- 

Hälsan som kallar 

till en 

elevvårdskonferens 

 

I tabell 2 tydliggörs vilka olika steg som finns med i skolornas rutiner gällande elevers olämpliga 

beteenden, dock sker dessa steg i olika ordning och några skolor har ytterligare steg i sina rutiner. 

Alla skolor har som första åtgärd att kontakta elevens vårdnadshavare vid uppvisande av någon 

form av normbrytande beteende. Kuratorn på en av de kommunala skolorna säger ”Första steget 

är att mentorn tar kontakt med föräldrarna. Om beteendet inte upphör då så kallar man till en 

elevvårdskonferens och då har man eleven, föräldrar, mentorn, rektorn, representanter från 

elevhälsan vilket brukar vara jag och specialpedagogen. Det blir en rätt stor samling och då 

pratar man med eleven och föräldrarna för att försöka se hur man ska kunna komma bort ifrån 

det här och hur ska vi kunna hjälpa. Sedan skriver man någon form av handlingsplan, så här ska 

vi göra och sen så bokar man en ny tid för en uppföljningsträff och under tiden håller mentorn 
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och föräldrarna en tät kontakt via telefon, ungefär så går det till”. Skillnaden mellan de 

kommunala och friskolorna är dock att friskolorna uppger att de alltid har en levande dialog och 

ett nära samarbete med föräldrarna medan de kommunala skolorna tar kontakt först då det 

uppstått problem runt eleven. I samband med föräldrakontakten ges eleven kvarsittning på vissa 

skolor. På en friskola har man ingen bestraffning i form av varningar och kvarsittning utan tar i 

stället upp problembeteendet med övrig personal på det dagliga morgonmötet. Alla skolor tar förr 

eller senare kontakt med elevhälsan som kallar till elevvårdskonferens, på vissa av skolorna sker 

detta fortare än på de andra. Vissa av skolorna sätter in egna resurser, exempelvis i form av 

stödsamtal med kurator, innan elevvårdskonferensen tillkallas. Gemensamt för alla skolor är att 

det alltid är elevhälsan som kallar till konferensen. Alla skolor uppger att uppvisande av vissa 

beteenden leder direkt till en anmälan till socialtjänsten, detta innefattar misshandel samt alkohol- 

och drogpåverkan.   

5.2.1 Tolkning av rutiner 

Bortsett från vissa mindre avvikelser så följs de lagar och direktiv som anges i 

Grundskoleförordningen (1994:1194) och av Skolverket (2006b). Alla insatser sker stegvis och 

skolorna börjar med de enklaste först. Dock anger alla skolor att föräldrakontakt är det första 

steget vilket inte är i enlighet med grundskoleförordningen som säger att skolan till att börja med 

skall ge eleven en uppmaning att ändra sitt beteende. Dock borde den första naturliga responsen 

från skolpersonalen, som bevittnar ett normbrytande beteende, vara att säga åt eleven att upphöra 

med detta beteende. Att denna reaktion på uppvisande av normbrytande beteende är så självklar 

kan vara ett skäl till att kuratorerna inte tar upp det som ett av stegen i rutinerna. Endast en av 

skolorna använde inte kvarsittning som bestraffning vid uppvisande av normbrytande beteende. 

Flertalet skolor är därför troligtvis av uppfattningen att beteenden som ger negativa konsekvenser 

för eleven avtar och utsläcks i enlighet med Von Tetzchner (2005).  
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5.3 Anmälningar utifrån normbrytande beteende 

Tabell 3: Skolans anmälningsprocess 

Tabell 3 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Vad som anmäls 

direkt 

K1 Skolans resurser är 

uttömda 

En diskussion om 

anmälan startar 

där olika 

professioner 

deltar och tillför 

sin information 

och kunskap 

Eleven styrkor, 

svagheter, resurser 

och brister vägs in i 

bedömning och 

beslut. Vissa 

styrkor kan väga 

upp andra svagheter 

Alkohol- och 

droganvändning och 

allvarliga 

våldshandlingar 

K2 Skolans resurser är 

uttömda 

En diskussion om 

anmälan startar 

där olika 

professioner 

deltar och tillför 

sin information 

och kunskap 

Professionerna har 

olika erfarenheter 

som kan påverka 

hur allvarligt man 

ser på beteendet. 

Man väger in hur 

pass negativt 

beteendet påverkar 

elevens 

livssituation och 

utveckling i stort, i 

bedömning och 

beslut 

Alkohol- och 

droganvändning och 

allvarliga 

våldshandlingar 

F1 Skolans resurser är 

uttömda 

En diskussion om 

anmälan startar 

där olika 

professioner 

deltar och tillför 

sin information 

och kunskap 

Föräldrarespons 

och engagemang 

vägs in i 

bedömning och 

beslut 

Alkohol- och 

droganvändning och 

allvarliga 

våldshandlingar 

F2 Skolans resurser är 

uttömda 

En diskussion om 

anmälan startar 

där olika 

professioner 

deltar och tillför 

sin information 

och kunskap 

I bedömning och 

beslut väger man in 

övriga faktorer i 

barnets hela 

livssituation och 

jämför detta med 

hur det såg ut 

tidigare. Även 

föräldraresponsen 

vägs in 

Alkohol- och 

droganvändning och 

allvarliga 

våldshandlingar 

F3 Skolans resurser är 

uttömda 

En diskussion om 

anmälan startar 

där olika 

professioner 

deltar och tillför 

sin information 

och kunskap 

För- och nackdelar i 

elevens situation 

vägs in i 

bedömning och 

beslut 

Alkohol- och 

droganvändning och 

allvarliga 

våldshandlingar 

 

Alla skolkuratorer beskriver en tydlig arbetsordning och de anser att skolpersonalen har kunskap 

om skyldigheten att anmäla misstankar, om att barn på något sätt far illa, till socialtjänsten. De 
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intervjuade skolkuratorerna uppger att skolan snabbt, inom sin egen ram, agerar vid uppvisande 

av normbrytande beteende. Först när de själva inte längre kan hantera problemet så startar en 

diskussion angående anmälan till socialtjänsten. Kuratorn på en av friskolorna uppger att man på 

skolan har en uppfattning om att det är bättre att så långt det är möjligt arbeta med skolans egna 

resurser och föräldrakontakt. Denne säger ” Vi anser att det bästa för eleven är om man, så långt 

det går, kan lösa problemet genom ett samarbete med dennes familj och skolans resurser”. Man 

tror inte att det gynnar eleven att blanda in myndigheter om det inte är absolut nödvändigt. Även 

på de övriga skolorna är en anmälan till socialtjänsten den sista utvägen för att hjälpa eleven. I 

tabell 3 går att utläsa att först när resurserna tömts ut på de skolor vi intervjuat startar 

diskussionen om en anmälan till socialtjänsten och en mängd olika argument och omständigheter 

vägs då in. Det gemensamma för alla skolor är att de olika professionerna samlas för att få en 

gemensam helhetsbild av elevens situation. Varje profession tillför sin information om eleven. 

Föräldraresponsen är en avgörande faktor på friskolorna, har eleven aktiva föräldrar som själva 

tar tag i problemet kan en anmälan vänta. På en friskola säger kuratorn ” Det är jätteavhängande 

om man har föräldrarna med sig eller inte. Om man har ett samarbete med föräldern om man ser 

att den är jätteaktiv och vill det bästa för barnet och själv är aktiv och söker föräldrastöd hos 

socialtjänsten då väntar man ju. Så föräldrarespons är jätteavgörande”. Kuratorn på en 

kommunal skola tar upp att personalens tidigare erfarenheter och kunskaper av liknande 

beteenden kan påverka beslutet. Konsekvenserna, positiva eller negativa, av de tidigare 

erfarenheterna påverkar hur allvarligt man ser på situationen och därav hur snabbt man vill 

ingripa. Denne säger ”Man har hela tiden med sig sina erfarenheter som man lägger ett puzzel 

med. Vad betyder det här, vad står det här beteendet för? De som har tidigare erfarenheter som 

passar ihop med det aktuella normbrytande beteendet blir ju mycket mer oroade”.  

5.3.1 Svårigheter och konsekvenser 

Enligt skolkuratorerna som intervjuats kan det, bland skolpersonalen, förekomma rädslor för att 

risker och konflikter ska uppstå vid en anmälan till socialtjänsten. De kommunala skolorna 

uppger att det ofta uppstår frustration och starka känslor hos eleven och dennes föräldrar 

gentemot skolan. Kuratorn säger att ”Det kan vara så att en anmälan ger negativ effekt i den 

bemärkelsen att föräldrarna blir arga, ledsna och besvikna och drar sig undan och totalt 

förnekar problemen. Då kommer man ifrån samarbetet med familjen. Föräldrar kan bli väldigt 

hatiska mot rektorn och enskilda lärare som de lägger skulden på”.  Dock har de erfarenhet av 

att det i slutänden utmynnat i något positivt och därför tror kuratorerna på de kommunala 

skolorna inte att rädsla för konflikter gör att skolpersonalen inte anmäler ett normbrytande 

beteende då det är befogat. Kuratorerna på friskolorna menar man att den täta föräldrakontakten 

förebygger att ett normbrytande beteende utvecklas till ett mer allvarligt beteende, då föräldrarna 
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hela tiden informeras om elevens beteende. Därför är det sällan som en successiv negativ 

utveckling behöver anmälas till socialtjänsten, men om det ändå skulle bli aktuellt är föräldrarna 

förberedda vilket gör att risken för konflikter minskar. Om det däremot handlar om att eleven 

plötsligt uppvisar ett beteende som omgående måste anmälas till socialtjänsten, exempelvis våld 

eller droganvändning, kan den nära relationen till elev och föräldrar göra anmälningsprocessen 

mer komplicerad. Enligt en friskola kan risker för barnet vara en faktor som fördröjer en 

anmälan. Om det kan innebära risker för eleven om det normbrytande beteendet uppdagas i 

dennes familj och man inte tror att en anmälan till socialtjänsten skulle leda till några mer 

omfattande insatser, så kan man vänta med en anmälan. Kuratorn på denna friskola säger 

”Utifrån mig själv så vet jag att jag har valt att inte anmäla när jag vetat hur hemsituationen sett 

ut och jag trott att detta inte var något som skulle leda till något hos socialtjänsten förutom 

kanske något familjesamtal och jag trott att det bara skulle förvärra elevens situation ännu mer. 

Jag har gjort sådana överväganden där jag inte anmält normbrytande beteenden där jag känner 

att jag borde ha gjort det”. 

 

På alla skolor utom en friskola är det rektorn, ibland i samarbete med kurator, som skriver alla 

anmälningar till socialtjänsten. På den avvikande friskolan är det däremot läraren som gör 

anmälan då man anser att det är denne som har tillgång till mest information om eleven. Kuratorn 

på denna skola säger ” Vi vill, eftersom vi inte vet allt om alla elever, att när en lärare får till sig 

information så är det denne som tar tag och skriver anmälan, sen kan de få hur mycket hjälp de 

vill utav oss. Vi vill att den som uppmärksammar någonting också ska vara den som skriver 

anmälan. Så jag har gjort en lathund där det står vad som bör vara med, vad som socialtjänsten 

gärna vill veta”. Alla skolor uppger att läraren kan göra en anmälan på eget bevåg även om 

rektorn inte stödjer beslutet, dock har man sällan haft så pass olika uppfattningar att detta blivit 

aktuellt. Skolorna har olika sätt att försäkra sig om att lärarna har kunskaper om anmälningsplikt 

och rutiner. De kommunala skolorna uppger att det inte sker någon direkt information till lärarna 

angående anmälningsplikt då det aldrig går att säga exakt vilket beteende som ska leda till en 

anmälan. Det pågår alltid en levande diskussion mellan olika professioner på de kommunala 

skolorna och därför kan läraren alltid få stöd och vägledning uppifrån när det gäller misstankar 

och anmälningar. Friskolorna har mer omfattande information till lärarna när det gäller 

anmälningar och rutiner vid misstankar. De har alla en handbok där lärarna kan läsa hur de ska gå 

till väga och vem de ska kontakta. En av friskolorna har dessutom en hel dag vid varje läsårs start 

då all personal på skolan samlas och diskuterar elevhälsa och anmälningsplikt. De kommunala 

skolorna anser att lärarna ha tillräckliga kunskaper om anmälningsplikt genom sin utbildning. På 

de friskolor som intervjuats så arbetar man mer med att information till personalen. 

Informationen på friskolorna handlar om hur man ska agera vid oro och misstankar om 
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missförhållanden hos elever samt hur och till vem en anmälan ska göras. Alla skolor vi intervjuat 

uppger att de anser sig ha ett utarbetat system för tillvägagångssätt vid misstankar och 

anmälningar.  

5.3.2 Tolkning av anmälningsförfarande 

Beslutet om anmälan till socialtjänsten, utifrån ett normbrytande beteende, är oftast inte enskilt 

utan ett resultat av ett flertal personals åsikter och erfarenheter. Processen från uppvisande av 

normbrytande beteende till en anmälan till socialtjänsten är ofta lång och utdragen och innebär att 

alla skolans resurser först skall uttömmas. Först därefter startar eventuellt en diskussion om 

anmälan.  

 

Socialtjänstlagen (2001:453) och Grundskoleförordningen (1994:1194) säger emot varandra. 

Socialtjänstlagen säger att det är den enskilda personalens ansvar att anmäla vid blotta 

misstanken (Skolverket 2004) medan grundskoleförordningen å andra sidan säger att ett en 

stegvis arbetsprocess måste gås igenom först. Vi är dock av uppfattningen att 

grundskoleförordningens benämnda arbetsprocess gäller en successiv negativ utveckling hos 

eleven där ett allvarligt normbrytande beteende inte uppkommer akut. Motsättningarna mellan 

lagarna kan skapa en otydlighet bland skolpersonal när de ska slå larm. Enligt oss finns inte 

tillräckliga kunskaper om begreppet normbrytande beteende, vad det innebär och vilka 

konsekvenser det kan få för den enskilde. Bland pedagoger finns inte tillräcklig kunskap om 

anmälningsförfarandet (Skolverket 2009), att kunskaperna om normbrytande beteende verkar 

vara begränsad på de skolor som finns med i denna studie borde göra det ännu svårare när det 

gäller anmälningar utifrån eget beteende.  

 

Det framkommer i resultatet att kuratorerna ibland tar sig rättigheter att vänta med en anmälan till 

socialtjänsten vilket bryter mot det som Socialtjänstlagen säger då de själva uppger att 

beteendena i dessa ärenden inte var sådana som kunde behandlas genom den stegvisa 

arbetsprocessen (Grundskoleförordningen 1994:1194). Läraren har rätt att göra anmälan själv, 

alla har enskilt ansvar (Skolverket 2009), men det verkar inte vara något som uppmärksammas på 

skolorna av ledningen. Det tycks som att kuratorn, elevhälsan och rektorn ibland får 

tolkningsföreträde då det, på alla skolor utom en, är de som skriver anmälan. Detta beror, som 

kuratorerna själva uttrycker det, på att det är de som har den största kunskapen på området. Detta 

trots att de samtidigt uppger att övrig skolpersonal har tillräckliga kunskaper om anmälningar till 

socialtjänsten. Genom att diskussionen om anmälan till socialtjänsten alltid förs med andra 

professioner på skolan, som elevhälsa och rektor som då är experter på ämnet, så verkar det som 

att det i slutänden är deras åsikt som väger tyngst. Det finns en risk för att den enskilde 
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skolpersonalens misstankar eller oro blir påverkade av analyserna från andra professioner. 

Socialtjänstlagen (2001:453) säger att anmälan skall göras vid blotta misstanken men på grund av 

alla de diskussioner som förs med flera professioner får vi uppfattningen av att den enskildes oro 

inte ses som tillräcklig från skolornas sida. Skolan är en arena för att uppmärksamma barn som 

riskerar att utvecklas negativt (Socialstyrelsen 2004) och läraren borde vara den som har störst 

inblick i elevernas förhållanden och tycks därför, enligt vår mening, vara den som är bäst lämpad 

att göra anmälan. Det är viktigt att uppmärksamma normbrytande beteende så tidigt som möjligt 

(Andershed & Andershed 2008-2009) och där har skolan en viktig roll. Dock verkar steget från 

uppmärksammande av normbrytande beteende till en anmälan till socialtjänsten vara en 

långdragen process. Inte ens när skolans resurser är uttömda så är det säkert att en anmälan görs, 

utan ytterligare omfattande diskussioner förs på nytt. Oron finns alltså för att en elev far illa på 

grund av sitt beteende och ändå måste saken diskuteras, trots att lagen säger att en anmälan skall 

göras vid blotta misstanken. Vissa styrkor och resurser hos eleven kan göra att en anmälan 

fördröjs ytterligare eller uteblir helt. På friskolorna kan exempelvis aktiva och engagerade 

föräldrar utgöra en sådan faktor vilket vi menar innebär att skolan lägger över sitt ansvar på 

föräldrarna.  

 

Friskolorna har, enligt oss, bättre resurser för att förebygga allvarliga normbrytande beteenden 

och behöver därför sällan föra diskussionen om anmälan till socialtjänsten. De verkar ha en nära 

relation till både elever och dess föräldrar och kan därför uppmärksamma och ingripa i tidigt 

skede. Därför minskar risken för att mindre företeelser skall utvecklas i negativ riktning. På 

friskolorna har man färre elever, man kan därför ha större koll på dem och det nära samarbetet 

med familjen gör att föräldrarna informeras om elevens skolsituation. Att föräldrarna har insikt 

hur eleven prestera och beter sig i skolan kan vara en anledning till att man tidigt 

uppmärksammar och tar tag i problemet innan det gått för långt, vilket är positivt eftersom ju 

tidigare man ingriper vid ett normbrytande desto bättre (Andershed & Andershed 2008-2009). Att 

friskolorna både har nära samarbete med vårdnadshavare och en närmre relation till eleverna gör 

att de kan uppmärksamma om eleven har problem både på skolan och på hemmaplan, att ha 

riskfaktorer både på individ- och familjenivå ökar risken för att ett allvarligt normbrytande 

beteende ska bli ihållande (Andershed & Andershed 2008-2009).  

6. Diskussion 

6.1 Normbrytande beteende i skolan 

Kuratorerna på friskolorna uppger att förekomsten av allvarligare normbrytande beteende, så som 

alkohol- och droganvändning eller kriminalitet, hos eleverna är nästintill obefintlig. Troligtvis är 
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detta en underskattning av problemen eftersom ungdomstiden är den period i livet då man 

konsumerar mest alkohol och droger samt begår flest brott. (Sundell & Colbiörnsen 2000, El 

Khouri & Sundell 2005). 

 

Något som inte uppkommer under studiens intervjuer är att uppvisande av normbrytande 

beteende i skolan kan vara ett tecken på att eleven far illa i hemmet (Dybsland 2007, Grogan 

Kaylor 2004). Skolkuratorerna beskriver normbrytande beteende som olika beteenden hos elever 

som ger direkta effekter antingen på eleven själv eller på omgivningen men inga bakomliggande 

faktorer benämns i samband med detta. De insatser som sätts in har syftet att avhjälpa just det 

uppvisade beteendet och man går inte in djupare på de bakomliggande orsakerna, detta i enlighet 

med Dybsland (2007). Då man inte kunnat avhjälpa beteendet med hjälp av insatserna tar man till 

mer omfattande åtgärder. Detta blir en följd av att man använder sig av den stegvisa 

arbetsprocess som grundskoleförordningen föreskriver. 

 

Skolkuratorerna nämner i huvudsak alkohol- och droganvändning samt våld som allvarliga 

normbrytande beteenden. Detta är även de beteenden som direkt leder till en anmälan till 

socialtjänsten. Användning av dessa preparat, samt rökning som ett flertal skolor och nämner i 

detta sammanhang, kan vara en inkörsport till en negativ utveckling (El-Khouri & Sundell 2005).  

Skolrelaterade problem som låga prestationer, låg motivation och skolk är en tydlig risk för andra 

allvarliga problembeteenden som kriminalitet och narkotikakonsumtion (El-Khouri & Sundell 

2005) ändå är det inte alla skolor som ser skolk som ett allvarligt normbrytande beteende. Några 

av skolkuratorerna tar som allvarligt normbrytande beteende upp, bland annat, aggressivitet, 

bråkigt beteende samt deprimerade flickor, detta bekräftas av Dybsland (2007). Kriminalitet har 

inte nämnts av någon skolkurator som allvarligt normbrytande beteende, dock kan skadegörelse, 

hot och våld ingå i begreppet kriminalitet. 

 

Disciplin och bestraffning, dock ej på fysiskt plan, är en förutsättning för att undvika vidare 

normbrytande beteende hos barn och unga (Grogan Kaylor 2004). De skolkuratorer som uppgett 

att skolorna har ordningsregler beskriver även bestraffning genom kvarsittning om reglerna bryts. 

Enligt kuratorerna finns inte några större problem med allvarligt normbrytande beteende på dessa 

skolor.  

6.2 Anmälningsförfarande 

Det finns en bristande kunskap bland skolpersonal när det gäller rapportering av barn som far illa 

(Dybslan 2007, Magnusson & Petersson 2007, Sundell & Colbiörnsen 2000). I studiens resultat 

går att utläsa att skolkuratorerna tror att man ibland väntar med en anmälan på grund av rädsla för 
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konsekvenser eller oron för att misstankarna är obefogade. Detta överensstämmer med de tre 

typer av risker som Dybsland (2007) beskriver. Att dessa faktorer påverkar personalen tyder på 

en okunskap om vad anmälningsplikten säger då en anmälan skall ske vid blotta misstanken även 

om denna inte är bevisad. Även Sundell & Colbiörnsens (2000) rapport visar på en stor okunskap 

då en stor del av personalen inte kände till att anmälningsskyldigheten gäller vid blotta 

misstanken och att det är den enskildes ansvar vilket gör att man är skyldig att anmäla även om 

rektorn inte delar denna uppfattning. Elevvårdspersonalen hade större kunskaper inom detta 

område. På de flesta skolorna i vår studie uppger kuratorerna att de tillsammans med rektor är de 

som skriver och skickar iväg anmälningar till socialtjänsten då de anser sig ha bäst kunskap på 

området. 

 

Kunskap är inte bara viktigt gällande hur en anmälan skall göras, det är även viktigt att ha 

kunskap om skolans elever för att kunna göra en rättvis bedömning (Dybsland 2007). Friskolorna 

i denna studie har färre elever än de kommunala. De uppger också att de har en relation till 

eleverna vilket gör att de blir sedda och detta ger i sig en möjlighet att tidigt uppmärksamma 

förändringar hos eleven och i dennes beteende.  

 

Det förekommer en underrapportering till socialtjänsten av barn som far illa, nödvändiga 

kontakter tas vid uppvisande av normbrytande beteende bortsett från kontakten med 

socialtjänsten (Sundell & Colbiörnsens 2000). Våra resultat visar att skolpersonalen tar kontakt 

med elevhälsa och rektor vid behov, dock tar det väldigt lång tid innan ens en diskussion om 

kontakt med socialtjänsten kommer till stånd. Precis som Sundell & Colbiörnsen (2000) skriver 

så tas kontakten med socialtjänsten först när skolans alla resurser är uttömda, dock är det inte ens 

då en självklarhet. Att man prövar allt annat först beror enligt Sundell & Colbiörnsen (2000) på 

att skolpersonalen har större tilltro till skolans egna resurser än till socialtjänsten. Alla 

skolkuratorer som deltagit i vår studie berättar att en diskussion om anmälan blir aktuell först när 

skolans egna resurser är uttömda, kuratorn på en av friskolorna säger även att de inte tror att det 

gynnar eleven att blanda in myndigheter om det inte är absolut sista utvägen.  

 

Lärarens bakgrund och erfarenheter påverkar benägenheten att anmäla (Webstera, m.fl, 2000). 

Alla skolkuratorer säger att vid en diskussion om anmälan till socialtjänsten samlas skolans olika 

professioner för att dela information och erfarenhet. Det uppkommer också att vilken sorts 

erfarenhet professionerna har av liknande situationer påverkar hur orolig man är för eleven och 

hur snabbt man vill göra en anmälan. Skolkuratorerna på några av skolorna uppger att skolan 

sätter in någon form av egna resurser innan en elevvårdskonferens blir aktuell, vilket är i enlighet 

med pedagogerna i Sundell & Colbiörnsens (2000) rapport.  
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6.3 Slutsatser 

Tidigare forskning visar att ju tidigare man ingriper vid uppvisande av normbrytande beteende 

desto bättre och skolan har en unik möjlighet att göra detta. De friskolor vi intervjuat tycks ha 

anammat denna uppfattning. Alla skolor sätter in sina egna insatser först och det dröjer innan en 

anmälan blir aktuell vilket är i enlighet med tidigare forskning som visar att skolpersonal har en 

tendens att vänta med anmälan till socialtjänsten tills de är helt säkra på sin sak. Utifrån de 

intervjuer som genomförts i denna studie har vi fått uppfattningen att normbrytande beteende inte 

diskuteras i någon större omfattning på skolorna. Denna uppfattning grundar sig på 

intervjupersonernas tendens att glida över på elevers missförhållanden i hemmet i stället för eget 

beteende. Det tycks som att skolpersonalen gör en tydligare koppling mellan anmälningar till 

socialtjänsten och elevens hemförhållanden än mellan eget beteende och anmälan. Detta trots att 

forskning visar på att uppvisande av normbytande beteende ofta är en signal på brister i hemmet. 

 

Under intervjuerna har intervjupersonerna haft stora svårigheter att ge konkreta svar. 

Svårigheterna ligger delvis i att definiera vad normbrytande beteende egentligen innebär. Det är 

en subjektiv bedömning både i den bemärkelsen att man anser olika beteenden vara 

normbrytande samt att det som anses normbrytande hos en elev inte behöver vara det hos en 

annan beroende på omgivande omständigheter. Även att beskriva hur man kommer fram till 

beslutet att anmäla ett normbrytande beteende till socialtjänsten har inneburit svårigheter för 

intervjupersonerna. Skolorna har inga tydliga riktlinjer som säger exakt när och vad som ska 

anmälas när det gäller normbrytande beteende. Alla skolor har uppgett en ganska klar syn på 

allvarligt normbrytande beteende men det är inte alltid som uppvisande av detta är skäl nog för en 

anmälan. Varje fall är unikt och behandlas individuellt genom en mängd diskussioner och 

överväganden av olika faktorer och omständigheter. Därför går det inte att ge ett tydligt svar på 

hur rutinerna ser ut för beslut om att ett normbrytande beteende ska anmälas till socialtjänsten. 

Skolornas rutiner vid uppvisande av normbrytande beteende är till största del i enlighet med 

gällande lagar och förordningar. Den stegvisa arbetsprocess som beskrivs i Skollagen och 

grundskoleförordning föreskriver åtföljs av alla skolor, dock finns vissa avvikelser från 

ordningsföljden. Det som dock inte alltid verkar åtföljas är skyldigheten att anmäla vid blotta 

misstanken enligt socialtjänstlagen. Av olika anledningar tycks det som att man ibland väntar 

med en anmälan på grund av rädsla för risker eller för att ha fel angående elevens förhållande, det 

kan även bero på en större tilltro till skolans egna resurser än till socialtjänsten.  
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Bilaga 1 

 

Örebro 100406 

Hej! 

 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Örebro Universitet. Med anledning av vårt 

examensarbete som behandlar normbrytande beteende i skolan är vi nu i behov av 

intervjupersoner. Syftet med arbetet är att ta reda på vad högstadieskolors personal anser att 

normbrytande beteende innebär samt hur man bedömer att ett beteende är så pass allvarligt att en 

anmälan till socialtjänsten blir aktuell. 

 

Genomförandet av intervjun tar ca 60 min, och kommer att bandas. Det bandade materialet 

kommer inte att vara tillgängligt för någon annan än oss och intervjupersoner samt de skolor de 

representerar kommer att vara anonyma. Vid intresse skickas intervjufrågor i god tid innan 

intervjutillfället. 

 

Är du intresserade av att delta i en intervju så är du välkommen att höra av dig  

Mvh 

 

Karin Kihlberg och Marie Carlsson, socionomprogrammet, Örebro Universitet. 

 

karin.kihlbergv071@student.oru.se, 070-4860345 

 

marie.carlssonv071@student.oru.se, 076-3694081  

mailto:karin.kihlbergv071@student.oru.se
mailto:marie.carlssonv071@student.oru.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide - Skola 

 
Bakgrund 

- Yrkesroll 

- Typ av skola 

 

Normbrytande beteende 

- Uppfattning av normbrytande beteende 

- Ordningsregler för elever 

- Åtgärder vid uppvisande av normbrytande beteende 

- Förekomst av normbrytande beteende 

 

Arbete med anmälningar på er skola  

- Rutiner för att handskas med denna fråga 

- Information till personalen 
- Inställning och kunskap hos personalen 

- Anmälningar utifrån normbrytande beteende; rutiner, tankar, bedömningar 

- Svårigheter och konsekvenser 

- Subjektiva bedömningar 

 


