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Abstract 

 
Title: Sometimes he beats me, but you mustn’t tell anyone! 

Author: Annika Blom 

Mentor: Joakim Svartheden 

Term: Spring 2017 

 

My essay is based on a situation a number of years ago, in my job as a leisure time pedagogue. I 

was asked, no actually begged, by a young pupil not to make any further reports to the social 

services. The pupil had told me that she was both physically and mentally abused in her home by an 

adult. She was terrified of social services because her earlier experiences with them had meant 

chaos in the home and she was alienated by her family. My dilemma in this was that I had a legal 

duty to report any suspicions of child abuse to the authorities but the child begged me not to and 

told me that she wouldn’t speak to me anymore if I did.  

 

I have chosen to separate my legal duty from moral duty and this essay is therefore about ethical 

perspectives such as Aristoteles ethics of virtue, Immanuel Kant´s duty ethics and the utilitarian 

ethics. I have also analysed my own actions both according to the ethics above and the Dreyfus 

brothers Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition. Because my dilemma also has a legal 

perspective, relevant Swedish laws, the UN’s convention for the rights of children and the Swedish 

curriculum for schools are listed and analysed. 

 

My conclusion is that from an ethical point of view a pedagogue could choose to act in either way, 

make a report or be the confidant of the child. From a legal perspective you have no choice, 

neglecting to report could in worst case scenario lead to prison. 

 

Keywords: report, child abuse, ethics, trust, scientific essay, legal duty, moral duty 
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Sammanfattning 
 

Titel: Ibland slår han mig, men du får inte säga något! 

 

Författare: Annika Blom 

 

Handledare: Joakim Svartheden 

 

Termin: VT-17 

 

Min essä är baserad på en situation som ägde rum för ett antal år sedan då jag jobbade som 

fritidspedagog. En elev frågade mig, eller snarare bönföll mig att inte göra någon ytterligare 

anmälan till socialtjänsten. Eleven hade berättat för mig hur hon blev både psykiskt och fysiskt 

misshandlad i hemmet av en vuxen. Hon var livrädd för socialtjänsten då hon tidigare upplevt kaos 

hemma och att bli utstött av sim familj på grund av socialtjänstens agerande. Mitt dilemma var att 

jag hade en juridisk plikt att anmäla alla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten 

samtidigt som barnet ber mig att inte anmäla samt att hon menar att hon kommer att sluta anförtro 

sig åt mig i så fall. 

 

 Jag har valt att skilja min juridiska anmälningsplikt och min moraliska plikt åt, vilket gör den här 

essän till en essä om etiker såsom Aristoteles dygdetik, Immanuel Kants pliktetik och utilitarismen. 

Jag har även analyserat mitt eget agerande utifrån ovanstående etiker samt bröderna Dreyfus fem 

stegs modell för kunskapsutveckling. Eftersom mitt dilemma också har ett juridiskt perspektiv har 

jag nämnt och analyserat relevanta svenska lagar, FNs barnkonvention och läroplanen för svensk 

skola.  

 

Min slutsats är att från ett etiskt synsätt skulle en pedagog kunna välja att agera utifrån eget val men 

ur ett juridiskt perspektiv finns inga val, att negligera anmälningsplikten kan i värsta fall leda till 

fängelse. 

 

Nyckelord: anmälan, barnmisshandel, etiker, förtroende, vetenskaplig essä, juridisk plikt, moralisk 

plikt. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning ................................................................................................................................................ 3 

Ibland slår han mig… .......................................................................................................................................... 5 

Dilemma ............................................................................................................................................................ 9 

Syfte ................................................................................................................................................................... 9 

Frågeställning .................................................................................................................................................. 10 

Metod .............................................................................................................................................................. 10 

Reflektion ........................................................................................................................................................ 11 

Etiska överväganden ........................................................................................................................................ 12 

Styrdokumenten och lagarna .......................................................................................................................... 13 

Vad säger socialtjänstlagen?........................................................................................................... 13 

Vad säger skolans läroplan? ........................................................................................................... 14 

Vad säger FNs barnkonvention? .................................................................................................... 15 

Barnperspektiv: ............................................................................................................................................... 15 

Vuxenperspektivet: ......................................................................................................................................... 16 

Teoretiska perspektiv ................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Fronesis, vad är det?....................................................................................................................... 18 

The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition ......................................................................... 21 

Utilitarismen: ................................................................................................................................. 24 

Pliktetiken: ..................................................................................................................................... 25 

Slutsats ............................................................................................................................................................ 28 

Källförteckning: ................................................................................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Ibland slår han mig… 
 

”När pappa blir arg säger han att jag måste ta av mig naken och sen får jag vara ensam ute tills han 

släpper in mig igen, jag brukar frysa jättemycket och det är pinsamt om någon skulle se mig då”. 

Den lilla flickan tittar upp på mig lite försiktigt, luggen hänger för hennes ögon men jag ser dem 

ändå därunder. Hon har tystnat nu och väntar på min reaktion. Jag tänker frenetiskt, jag vill bara 

gråta och skrika men det hjälper inte, tänker jag. Efter vad som känns som en evighet bestämmer 

jag mig för att vara ärlig mot henne. ”När jag hör detta blir jag jätteledsen och arg för såhär får man 

inte göra mot andra människor, det din pappa gör är fel” svarar jag. Flickan tittar ned i golvet och de 

späda axlarna skakar av återhållen gråt. Hela mitt väsen skriker efter att ta henne i min famn och 

trösta henne samtidigt som jag anar att det inte är läge. 

 

”Ibland slår han mig med olika saker” berättar flickan tyst. ”En gång tog han en stekpanna och slog, 

det gjorde ont, men ondast gör bältet, du vet ett sånt där som är tungt och inte i tyg eller så?”. Jag 

misstänker att hon menar ett läderbälte och mår plötsligt väldigt illa. Flickan som sitter framför mig 

är en liten späd flicka som nu är nio år gammal. Hon är ett sådant där barn som är behagligt att prata 

med, alltid snäll och gör sitt bästa. Jag har känt henne i snart tre år nu och kunde aldrig ana att något 

som det hon beskriver kunde pågå utan att jag skulle ha känt det på mig på något vis. Hon har aldrig 

visat något avvikande beteende och naivt nog har jag inbillat mig att barn som far illa gör det. 

 

 Att flickan talar sanning tvivlar jag inte på, dels för att hon inte är ett barn som ljuger och dels för 

att det hon berättar är så detaljrikt och grovt. Jag känner mig fruktansvärt skärrad. Jag inser hur 

viktigt detta är, kanske det viktigaste jag hittills ställts inför och jag vill också reagera på detta 

hemska jag får höra, men samtidigt inte tysta hennes berättelse med min egen reaktion. Jag lyckas 

samla mig och en tanke far genom mitt huvud- ställ inga ledande frågor nu! 

 

”Hur ofta händer det här?” frågar jag. ”Pappa blir arg nästan varje dag och jag får skäll och så men 

han slår mig inte varje gång, det är kanske fyra gånger i veckan, Oftast på fredagar och på 

helgen”. ”Varför slår han dig?” Frågar jag. ”Han säger att jag är dum och lat, ofta vill han att jag ska 

diska och städa och sånt. Ibland låser han och mamma in sig i sovrummet när jag ska städa, då hör 

jag mamma gråta men jag vet inte varför eller vad de gör där inne då”, säger hon. Jag inser att det 



6 

 

 

mycket väl kan handla om att mamman blir slagen eller till och med våldtagen där inne. 

”Städar inte han och mamma huset då” frågar jag. ”De lagar väl mat till dig?”, fortsätter jag. 

”Nej det är mitt jobb att städa. Ibland är jag trött och då känns det svårt, då slår han mig alltid” 

fortsätter flickan. 

 

För att reda lite i det kaos som nu råder i mitt huvud talar jag om för flickan att jag vill skriva ner 

det hon säger, jag frågar även om det är okej för henne och det tycker hon. Vi pratar vidare i ungefär 

en halvtimme och jag antecknar noga allt hon säger. Flera gånger under samtalet önskar jag att jag 

skulle ha varit bättre förberedd på ett samtal som detta. Till slut anser flickan att vi fått med allt som 

är viktigt för henne och jag förklarar då att jag har en skyldighet att berätta det här vidare, först för 

rektor och sedan för socialtjänsten. Flickan tycker att det känns okej och jag försöker så gott jag kan 

förklara vad som nu ska ske. Jag känner att det är viktigt att vara ärlig mot henne. Flickan ska den 

här dagen gå hem med en kompis och det är dags för dem att gå så jag säger hejdå och beger mig 

mot rektorns rum. 

 

 På vägen stöter jag på vår skolpsykolog och nästan väser fram ” följ med mig NU!!” Vi går 

tillsammans in till rektorn och jag berättar vad som hänt. När jag berättat klart känner jag hur 

ögonen fylls med tårar, jag klarar inte av att hålla dem tillbaka mer. Rektorn ringer direkt till sin 

kontakt på socialtjänsten som vi dessutom har stort förtroende för, en anmälan görs där och då. Det 

känns bra att just hon jobbar idag. Jag pratar en stund med psykologen som tycker att jag har gjort 

det rätta. 

 

Resten av dagen har jag en olustig känsla i magen, jag brukar vara bra på att släppa jobbet när jag 

går hem men idag är det omöjligt. Jag är nervös när jag går till jobbet nästa dag. Tänk om inte 

flickan är där? Tänk om mamman eller pappan är där och är arga på mig? Tankarna snurrar när jag 

svänger in på skolans parkering. Flickan kommer in som vanligt i klassrummet och skoldagen 

börjar. På första rasten dröjer hon sig kvar inne och jag känner att hon vill något. ”Duuu?” börjar 

hon. ”Ja” svarar jag. ”Jo det dära jag berättade igår, det var inte riktigt sant, eller jo det var det men 

det hände för så länge sedan”. ”Gjorde det?” säger jag förvånat. ”var det kanske så att det kom hem 

någon till er igår” fortsätter jag. ”Alltså först ringde det nån ”Suss” och pratade strängt med mamma, 

när de hade pratat klart blev mamma arg på mig och tyckte att jag inte skulle ha pratat med dig. Nu 

blev allt kaos hemma och pappa sa att han skulle flytta, han tog en väska och gick och jag blev 

jätterädd. Nu är mamma jätteledsen och allt är mitt fel”. Herregud, hinner jag tänka innan hon 

fortsätter ” Mamma ville att jag skulle lova att inte prata med dig mer men jag ville inte det för du 

är snäll och du är min fröken. Jag måste få prata med någon för jag tycker inte om det som pappa 
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gör”. ”Ja självklart får du prata med mig” svarar jag. ”Ja, för jag vill det” uppreper flickan. ”Mina 

syskon är också arga på mig och säger att ni i skolan bara ljuger. De säger att de kommer att hata 

mig om jag pratar med er. Min pappa säger att han måste flytta och det är bara för att den där ”Suss” 

ringde!” 

 

Jag tänker febrilt, hur ska jag kunna ge flickan det svar hon vill ha? Mig veterligen finns det inga 

kryphål. Dessutom skulle jag vilja komplettera den anmälan som gjordes igår med den information 

jag får idag. Flickan ser så liten ut där hon sitter vid bordet och snurrar sitt hår. Jag vill bara gråta.  

Jag talar om för flickan att det jag kan lova är att alltid vara ärlig mot henne och att således berätta 

om det hon säger är något som måste anmälas. Jag fortsätter med att fråga om det är okej för henne 

att jag rådfrågar vår skolpsykolog om anmälningsplikten alltid är absolut. Jag får hennes samtycke 

och vi börjar glida över på andra samtalsämnen. När vi istället pratar om rasten och vilka som lekt 

vad kommer hon runt bordet och sätter sig i mitt knä. Det slår mig att det nog är anspänningen som 

släpper och jag är glad att hon kan vara mer avslappnad nu. Vi avslutar samtalet med att jag lovar 

henne att hon kan komma in till mig innan skolan nästa dag för att berätta hur hon haft det hemma 

kvällen innan. Jag lovar att vara där en kvart tidigare så vi ska hinna prata lite. 

 

Senare på eftermiddagen när barnen har gått till fritids går jag upp till vår skolpsykolog. Jag 

förklarar hela situationen för henne och vädrar mina tankar kring anmälningsplikten. Hon förklarar 

att man inte kan kringgå anmälningsplikten när det handlar om fall som detta men att det finns olika 

sätt att prata med eleven om kring detta. Till exempel kan man förklara att alla föräldrar vill göra 

rätt men att en del ändå gör fel för att de inte vet hur de ska göra rätt. Då kan man hjälpa dem 

genom att de får hjälp från socialtjänsten och att de kommer att bli glada när de inser hur fel de gjort. 

Jag svarar psykologen artigt samtidigt som jag tänker mig in i barnets situation, hjälper det 

verkligen att säga så? Det kanske det gör? Jag inser att jag inte har så mycket att välja på men 

känner mig ändå som en svikare. 

 

Halv åtta nästa morgon är jag på plats i klassrummet. Jag stökar runt lite och svarar på mail när det 

knackar på dörren. ”Kom in” ropar jag och flickan kliver in. Hon ser gladare ut idag, tänker jag. 

Hon börjar prata om hur det var på baletträningen igår och att de fått lära sig nya steg. Jag lyssnar 

tålmodigt i ungefär tio minuter innan jag avbryter henne. ”Hur var det hemma igår?” ”Jaha, det” 

svarar hon. ”Det var lugnt faktiskt, inget bråk eller så”. ”Vad skönt” säger jag lite glättigt.  

Jag fortsätter med att berätta för henne om samtalet med psykologen. Jag säger även det som 

psykologen tipsade mig om. Flickan lyssnar uppmärksamt på det jag säger men jag har en malande 

känsla av att säga och göra fel sak. Detta känns inte bra och jag känner mig väldigt ensam där och 
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då. När jag har pratat klart säger flickan ”Det borde väl ändå vara jag som bestämmer vad ni ska 

göra med det som jag berättar? Jag bestämmer att ni inte får prata med de där dumma på suss, ni är 

snälla det är inte dem!!” ”Tänk om pappa flyttar, då blir mamma jätteledsen och allt är mitt fel”. ”Jo 

men tänk om allt blir lugnare då?”, säger jag och försöker gripa efter halmstrån. Eftersom jag inte 

tänker bryta mitt löfte till flickan att inte gå bakom ryggen på henne så kommer vi inte så mycket 

längre. Vi kommer i alla fall överens om att vi kan prata en stund varje dag om hur hon har det i 

övrigt. Det känns ändå skönt att jag inte tappar henne helt med min ärlighet tänker jag.  

 

Samma eftermiddag får jag ett samtal från min rektor som vill träffas. När jag sitter utanför hennes 

rum och väntar går skolpsykologen som var med när jag berättade för rektorn. ”Hur mår du?” frågar 

hon. Jag svarar genom att brista ut i gråt, precis då öppnas rektorns dörr och jag känner mig ganska 

dum. ”Bäst att ni kommer in” säger rektorn som ser lite besvärad ut. Jag försöker samla mig lite och 

får en näsduk i min hand. Rektorn och psykologen turas om att prata om hur jobbiga sådana här 

samtal kan vara och att det ändå är jag som är flickans närmaste i skolan som måste ha dem. ”Pallar 

du?” frågar de. ”Jodå, det gör jag” svarar jag.  

 

Jag får veta av rektorn att socialtjänsten tidigare haft att göra med den här familjen och att liknande 

scenarion som flickan berättade om tidigare har berättats av hennes syskon. Flickan har ett yngre 

syskon och två äldre varav den ena hunnit gå vidare till ett högstadium på annan ort. De andra två 

syskonen går hos oss på skolan. Just den här anmälningen gäller bara flickan får jag förklarat för 

mig. Jag undrar varför och får till svar att det är så. Jag får veta att socialtjänsten precis som flickan 

sa (fast hon kallar dem för ”suss”) hade ringt upp mamman och sagt några väl valda ord till henne. 

Nu avvaktar man tydligen. ”Varför det?” utbrister jag argt. ”Hur fan kan man bara vänta?” ”Man 

bedömer att det inte är någon omedelbar fara för flickans liv” svarar min chef. Jag kokar inombords 

och döljer det nog inte alltför väl för hon ler lite sorgset mot mig och förklarar att även hon känner 

sig maktlös i fall som detta. Jag tittar upp och kan säker inte dölja min förvåning. ”Gör 

du?” ”Javisst” svarar hon, ”det är jättejobbigt och vi sitter till stor del i samma sits du och jag, man 

kan bara anmäla och sedan ligger det hos någon annan, det känns ibland inte bra, särskilt när man 

tycker att de borde agera på ett annat sätt än de gör”. Jag känner i det ögonblicket att jag får en helt 

ny respekt för min rektor, samtidigt känner jag mig lite dum. Det är klart att vi alla känner oro och 

frustration i situationer som dessa.  
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Dilemma 
 

I situationen jag beskriver ovan hamnar jag i ett svårt läge. Jag är å ena sidan ålagd att göra en 

anmälan till socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far illa. I den här situationen är det 

knappast en misstanke då barnet berättar väldigt detaljerat om hur hon far illa hemma på grund av 

sin pappa. Här finns det alltså inga frågetecken om hur jag bör agera. Jag ska anmäla! 

Å andra sidan har jag ett barn som har burit länge på en tung hemlighet och nu äntligen har vågat 

berätta för någon om den. Barnet tycker att det känns skönt att kunna prata med en vuxen om detta 

och berättar även för mig att det känns bra att kunna få bekräfta att det som hon utsätts för är helt fel. 

När jag då berättar för barnet att jag måste anmäla vidare så tycker hon först att det är helt okej. När 

socialtjänsten ringer mamman så blir det kaos hemma hos flickan. Hela familjen vänder sig emot 

henne och beskyller henne för att försöka förstöra familjen. Såhär skulle det inte bli, familjen skulle 

få hjälp och situationen skulle bli bättre. Det kanske den blir framöver men flickans förtroende för 

socialtjänsten är borta. Nu ber hon mig på sina bara knän att inte anmäla det hon berättar. Jag är 

ärlig och talar om hur det ligger till med anmälningsplikten. Flickan kan inte förstå detta och 

upplever att jag sviker henne. Jag befinner mig i ett dilemma, ska jag trotsa min anmälningsplikt 

och finnas där för flickan eller ska jag anmäla och då inte längre ha hennes förtroende vilket 

kommer att leda till att hon inte pratar med mig mer? Hur blir det om jag trotsar anmälningsplikten, 

kan jag bli åtalad? Förlora mitt jobb? Min hjärna säger en sak och mitt hjärta en annan… 

 

Syfte 
 

Syftet med den här essän är att hitta sätt att känna mig tryggare i min roll som pedagog när jag 

bemöter barn som befinner sig i en situation där de utsätts för misshandel, sexuellt utnyttjande eller 

andra hemska upplevelser. Jag vill finna strategier för att kunna stötta dem samtidigt som jag kan 

vara säker på att jag gör mitt jobb i en situation där jag slits mellan min moraliska plikt att stötta 

barnet och min juridiska anmälningsplikt. Att hamna i en situation där ett barn berättar om 

någonting verkligt hemsk är enligt min erfarenhet ganska ovanligt, jag hoppas därför med den här 

essän kunna ge någon annan pedagog som hamnar i samma sits lite nya tankar och perspektiv. 

Under alla de samtal jag har haft med barn och föräldrar genom åren har det framkommit att 

barnens trygghet är det som värderas högst när barnen är på fritidshemmet. Barn som utsätts för 

våld och kränkningar av vuxna behöver få stöd och hjälp. Att lyfta frågan om hur vi pedagoger 
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agerar i situationer som inte riktigt följer den gängse mallen ser jag som oerhört viktigt. 

 

Frågeställning 
 

Min fråga lyder: Hur kan jag stötta barn som vill anförtro mig saker där jag har anmälningsplikt 

samtidigt som barnen är bestämda med att de bara pratar med mig om jag inte anmäler? 

 

Metod 
 

Jag har valt att skriva en essä vilken blir vetenskaplig då jag använder mig utav vetenskapliga 

teorier som jag tar hjälp av i analysen av mitt dilemma. En vetenskaplig essä är en text som bygger 

på mina (författarens) erfarenheter och tankar. Man använder sig själv som partner i dialogen 

samtidigt som man ”bjuder in” andra tänkare (Alsterdal 2014, Sid. 62) Författaren blir således både 

forskningsobjekt och subjekt i sin essä. Essän blir ett verktyg där författaren kan analysera och 

reflektera över sitt eget handlande. Det är ett sätt för författaren att använda sina erfarenheter för att 

lära samtidigt som man utbyter tankar med andra som läser ens utkast under skrivprocessens gång. 

Författaren kan som pedagog utvecklas vidare genom att undersöka en konkret situation ur sitt 

yrkesliv med hjälp av olika teoretiska perspektiv (Ibid. sid. 5) 

 

Varför jag har valt att skriva just i essäform är för att jag själv föredrar att läsa berättelser, jag fångas 

av den spegling av verkligheten som en berättelse är. Den skrivna berättelsen är cirka 2500 år 

gammal (Hammarén 2005, sid.19), vilket jag anser visar hur värdefull berättelsen är för oss 

människor.   

 

 Jag använder mig utav den praktiska klokskap (fronesis) jag har vilken, till skillnad från mycket 

annan kunskap, är bunden till tid och rum. Därför har jag inlett min essä med en berättelse, tagen ur 

mitt yrkesliv där jag beskriver en konkret situation, på så vis kan jag reflektera över min praktiska 

klokskap. Praktisk klokskap (fronesis) är personlig och är något jag samlar på mig genom 

erfarenheter, jag använder den utan att reflektera över det i stunden och den hjälper mig ofta i 

svårbedömda situationer. Den ersätter dock inte teoretiskt kunnande utan är av en annan form, med 

flera dimensioner (Alsterdal 2014, sid.5) Förutom fronesis prövar jag mitt dilemma mot olika 

tänkare såsom Aristoteles, Immanuel Kant och Stuart Dreyfus. Utöver detta har jag tittat på 

socialtjänstlagen, brottsbalken, skolans läroplan samt FNs barnkonvention. Det har jag gjort 



11 

 

 

eftersom mitt dilemma har ett juridiskt perspektiv likväl som etiskt. Jag anser mig inte kunna skriva 

om en situation där utövaren potentiellt bryter mot lagen utan att ta reda på hur lagen bryts och 

vilken påföljd det skulle kunna resultera i. 

 

 

Essän bygger på hermeneutiken vilket innebär att jag kommer att försöka förstå det mänskliga 

beteendet. Hermeneutik betyder tolkningslära, det användes på 1600-1700 talet för att tolka 

bibeltexter. Under 1800 och 1900 talet utvecklades hermeneutiken till att först omfatta andra texter 

och sedan bli en metod för att tolka och förstå det mänskliga beteendet, främst genom text och språk 

men även genom människans handlingar. Som hermeneutisk forskare använder man sin egen 

kunskap, sina tankar och känslor när man tolkar sitt forskningsobjekt. Eftersom man är både subjekt 

och objekt pendlar man mellan dessa två synvinklar i sitt arbete. (Patel & Davidson 2011, sid. 28-

29). Jag kommer således hela tiden tillbaka till min berättelse där min roll som aktör gör mig till 

forskningssubjektet.  

 

Reflektion 
 

I fallet med flickan gick jag igenom ett antal olika känslor. Initialt kände jag chock och sedan ilska 

(en känsla som följde med genom processen) för att till slut bli ledsen och även känna vanmakt. Jag 

är en känslostyrd person vilken gör att jag ibland kan agera lite väl förhastat. Det har satt mig i 

klistret tidigare och jag är väl medveten om det. Det hade varit lätt för mig att lova flickan saker 

som jag sedan inte skulle kunna hålla, till exempel att ”allt ska bli bra nu, ingen ska slå dig mer”. 

Jag tror att jag i stundens allvar gick in i en annan roll ungefär som om jag hade hamnat i/vid en 

bilolycka och agerat ovanligt samlat. Jag minns att jag nästan hade som en röst inom mig som 

talade om vad jag skulle säga, eller snarare vad jag inte skulle säga och göra. Jag höll mig länge 

från att krama henne och det var ett medvetet val för att hon utan påverkan skulle få berätta sin 

historia. 

 

 Jag tänker, såhär i efterhand att jag agerade på ett bra sätt och sa inget som jag i efterhand inte 

kunde stå för. Min fronesis framträdde tydligt, och det är jag glad över. Däremot förbryllar det mig 

att jag övervägde att begå en brottslig handling. Att jag i stunden gjorde det ser jag inte som 

märkligt men däremot så hade jag kvar känslan i två-tre veckor efter händelsen. Jag tror att det som 

fick känslan att ebba ut var att min och flickans samtal blev färre med tiden och att mina känslor 
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dämpades i och med det. 

 

 En anledning kan vara att jag tidigare har haft dåliga erfarenheter av socialtjänsten och dess arbete. 

Jag har upplevt både att de har negligerat ärenden där skolan har visat stor oro men även att de har 

agerat extremt kraftfullt andra gånger. Det är inte mitt jobb att veta precis vad socialtjänsten gör och 

på grund av sekretessen får jag heller inte veta så mycket. Viss återkoppling får vi och ofta berättar 

barnen sin version av vad de upplever händer. Min frustration beror förmodligen på just det att jag 

inte kan göra en rättvis bedömning av deras arbete eftersom jag är för dåligt insatt. Kanske är det 

därför jag överväger att själv ta på mig ansvaret och göra bedömningen att informationen flickan 

ger mig ska stanna hos mig till vidare? 

 

 En annan aspekt är att jag helt enkelt påverkas så kraftigt av det flickan säger, hennes litenhet och 

gråt som får mig att vilja göra henne till lags i vad hon än ber om? Ett litet gråtande barn vill jag 

hjälpa det ligger djupt rotat i min natur. När jag är mitt uppe i händelsen så är det en del av mig som 

känner att ingen del av ”systemet” fungerar. Psykologen ger mig råd och tips på hur jag kan bemöta 

barnet, rektorn håller med om att läget är svårt och även hon känner frustration. I det känner jag en 

irritation, det är lätt för dem att säga så, de behöver inte bemöta det gråtande barnet som har satt all 

sin tilltro till mig och skolan. Hon fortsätter att prata med mig trots att syskonen har talat om hur 

opålitliga och värdelösa vi är. Psykologens tips är bra men jag förstår på förhand att de nog kommer 

att falla platt, vilket jag också upplever att de gör när jag pratar med flickan. Kanske drabbas jag ett 

tag av hybris där jag upplever att jag är den enda som verkligen förstår situationen? Det skulle 

kunna vara så att jag är så upptagen med att hantera flickan samtidigt som jag håller mina egna 

känslor i schack, att jag inte ser de andras insatser på ett nyktert sätt? Jag är dessutom orolig att 

flickans familj ska söka upp mig och kanske bete sig hotfullt mot mig. De vet att det är just mig 

flickan pratat med och jag är inte hemlig, varken på jobbet eller hemma. Det är lätt att få fram min 

adress.  

 

Etiska överväganden 
 

Informationen jag får av flickan i berättelsen är av ytterst känslig karaktär. För att inte hamna i en 

situation där jag bryter mot sekretessen har jag ändrat på situationer och en del personer. Jag tror 

faktiskt inte att de personer som förekommer i min berättelse skulle känna igen sig själva då jag har 

förändrat stora delar. Däremot har jag lagt ner mycket eftertanke på att ersätta flickans gripande 

berättelse med likvärdiga situationer för att behålla allvaret i berättelsen. Jag använder inga namn 



13 

 

 

och de kön jag beskriver kan lika gärna vara de motsatta. 

 

 

Styrdokumenten och lagarna 
 

”Härmed dömer jag dig till sex år i fängelse för underlåtenhet i samband med myndighetsutövning! 

Du kommer aldrig att kunna jobba i en verksamhet med barn igen och all din utbildning är totalt 

bortslösad!” Jag är ingen expert på juridik och domstolar men jag törs ge mig på en gissning att inga 

nämndemän eller domare skulle uttrycka sig så, däremot gör de det i mina tankar. Hur skulle det 

kunna se ut, rent juridiskt? För att få lite mer kött på benen ska jag titta på socialtjänstlagen, 

barnkonventionen och läroplanen.  

 

Vad säger socialtjänstlagen? 
 
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:  

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

Ovanstående är saxat ut SoL, socialtjänstlagen (SFS 2017:210) och innebär att alla som arbetar i 

skola är skyldiga att anmäla när ett barn misstänks fara illa. Vidare så är man skyldig att direkt an-

mäla, man får alltså inte avvakta med beslutet. Skolan eller dess personal får inte göra någon egen 

utredning i frågan utan skall genast lämna ärendet vidare till socialtjänst.  

Vad kan hända om jag negligerar min anmälningsplikt? På socialstyrelsen kan jag läsa följande: 

Underlåtenhet kan vara tjänstefel. Den som inte anmäler, trots att han eller hon är skyldig att göra det, riskerar 

att ställas till ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken (SFS 2016:677), BrB.43 En förutsättning för 

det är att underlåtenheten har samband med myndighets-utövning. 

20 kap:1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlå-

tenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. 

Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutöv-

ningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.  

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt 

tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller 

det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.  

https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1
https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1
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Min slutsats är att enligt socialtjänstlagen har jag inget val, jag är tvungen att genast anmäla vid 

misstanke om att barn far illa. Tittar jag på brottsbalken kan påföljden av att underlåta att anmäla bli 

upp till sex års fängelse. Skulle jag hamna i den sitsen så är min karriär över och jag förlorar min 

frihet. Tittar jag på 50 av de exempeldomar som ligger ute på lagen.nu så hittar jag ingen dom som 

relaterar till ett liknande brott. Kanske skulle mitt goda uppsåt tas hänsyn till vid en eventuell rätte-

gång, det kan jag inte veta. Jag gissar att mitt handlande inte skulle ses som ett grovt brott men jag 

har inget belägg för min gissning. 

Jag har konsulterat vår skolpsykolog i ärendet och av henne fått till svar att man kan bemöta barn på 

lite olika sätt men att lagen gäller och att man inte kan agera efter eget tycke. 

 

Vad säger skolans läroplan? 

 Ur läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

 Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde… (Skolverket 

2011, sid. 7) 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. (Ibid) 

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. (Ibid sid. 9) 

Eleven ska möta respekt för sin person...(Ibid, sid. 10) 

Skolans mål är att varje elev: Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 

att handla också med deras bästa för ögonen! (Ibid, sid.12) 

Ovanstående utdrag ur läroplanen är glasklara. Vi ska visa respekt för eleverna som personer och vi 

ska visa dem omtanke och empati. Hur fungerar detta när en elev så uttryckligen ber mig att inte 

föra information vidare? Jag har på ett sätt tagit detta ur sitt sammanhang då det som står i läropla-

nen mer gäller elevernas vardagliga situationer. Jag anser dock att det ändå är intressant att titta på 

det så man faktiskt skulle kunna argumentera för flickans sak med hjälp av läroplanen. Jag tänker 

att ett barn som redan är utsatt för diverse kränkningar inte behöver fler vuxna som kör över elevens 

egen vilja. 
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Vad säger FNs barnkonvention? 

3: barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet. 

12: varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av för-

älder eller annan som har hand om barnet. 

29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter (Barnkonventionen). 

Dessa artiklar ur barnkonventionen är de som jag bedömer direkt rör min berättelse. Här blir det lite 

tveeggat, utgår jag bara ifrån artikel 12 så skulle jag med hjälp av den kunna argumentera för att 

flickan ska få sin vilja igenom. Det vill säga jag kan låta bli att göra en anmälan. Artikel 3 skulle 

kunna tala både för och emot då barnet önskar en sak men det kanske inte är det bästa för henne? 

Tittar jag däremot på artikel 19 och 29 så behöver jag vara säker på att mina handlingar leder till att 

hon får skydd och dessutom förstår att den behandling hon utsätts för strider mot hennes mänskliga 

rättigheter. Vad sänder jag för signaler om jag inte anmäler? Visar jag henne då att det hon utsätts 

för strider mot artikel 29 (och 19)? Kan jag vara hennes förtrogna samtidigt som jag skyddar henne?
 

Barnperspektiv: 

I boken Barns tankar om livet beskriver författarna hur viktig familjen är för ett barn.  Kanske är det 

så att de där första åren används sinnena med extra känslighet därför att inget annat finns att jäm-

föra med? Är det också kanske så att just dessa första år präglar oss så att vi fortsättningsvis tolkar 

allt nytt utifrån detta? Den frågan ställer sig Tullie Torstenson-Ek (Hartman & Torstensson-Ek 

1986, sid 31) och jag tänker att den är väl värd att funderas på. Min slutsats är att om ett barn under 

sina tio första levnadsår upplever hot, våld och kränkningar i sin hemmiljö så kommer barnet att 

påverkas utav detta. Det är troligt att olika barn påverkas olika men gemensamt borde vara att de 

har svårt att se vuxna som enbart positiva. I fallet med flickan i berättelsen uttrycker hon att hon vill 

anförtro sig åt en vuxen vilket tyder på att hon gärna vill känna tillit. Däremot känner hon sig sviken 

av socialtjänsten (som hon inte riktigt förstår vad det är) och vill inte ha med dem att göra mer. En 

orsak till detta är att familjen börjat ta avstånd till henne. Hon beskriver hur syskonen kallat henne 

saker och hotat att exkludera henne ur familjen samt att mamman och pappan hotat med att pappan 

ska flytta. Det sista menar de är enbart hennes fel. 
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Ett syskon kan vara den viktigaste personen i ett barns liv. Flera barn i boken beskriver hur dagen 

då de fick ett syskon blev deras viktigaste dag. Ett syskon finns där och ibland kan man prata med 

dem på ett sätt som man inte kan med en förälder eller kompis (Hartman & Torstenson-Ek 1986, 

sid.38). När det sker förändringar i en familj skapar det oro hos barnen ofta kan barnen inte påverka 

det som händer vilket gör att de känner en maktlöshet och en orättvisa (Ibid, sid.39-40).  I flickans 

fall upplever hon att det är hon själv som är orsaken till förändringen som sker. Hon har möjlighet 

att påverka och min tolkning är att hon gör det på det enda sätt hon kan komma på, hon ändrar sin 

berättelse och menar att det nog inte var så farligt i alla fall. Hon väljer att hellre fortsätta att stå ut 

med pappans misshandel än att skiljas från sin familj. 

När äldre personer ombeds beskriva sin barndom är det familjen, skolan och kamratkretsen som är 

de tre viktigaste fundamenten (Ibid sid.28). Jag slås då utav tanken att för flickan så blir både famil-

jen och skolan en otrygg plats eftersom vi på skolan agerar på ett sätt som skapar ytterligare oro för 

henne.  

I intervjuer med barn framgår det tydligt att den egenskap som barn mest önskar sig utav vuxna är 

att det ska vara snälla, ha tid och bry sig om (Arnér & Tellgren 2006, sid 60-61). Kanske var det 

därför flickan kom till just mig, jag gav henne tid, visade att jag brydde mig om henne och upplev-

des nog som snäll. Just egenskapen att vara snäll var kanske något som flickan saknade i ett av sina 

fundament-hemmet. När flickan beskrev sina föräldrar för mig var  vänlighet aldrig något hon 

nämnde. 

Vuxenperspektivet 

I berättelsen finns flera vuxna representerade, jag kommer att fokusera på min egen röst men även 

ge utrymme åt rektorns röst och i viss mån ta in tankar från ”andra sidan” det vill säga skolpsykolog 

och socialtjänst. Jag kommer inte att beröra föräldrarnas perspektiv därför att jag inte har pratat med 

dem under processen som var och det skulle kännas som ett grovt etiskt fel att ta kontakt med dem 

nu.  

Alla som jobbar i skolan som pedagoger är medvetna om att de har en anmälningsplikt. Däremot är 

jag osäker på om alla vet att den är personlig och att de kan bli åtalade om de undanhåller informat-

ion till socialtjänsten. I de skolor jag har arbetat i har det varit uttalat att rektor är den som gör en 

anmälan och således även är den individ som fattar beslut om en anmälan skall göras. Jag har till 

och med fått höra av en rektor att jag inte får anmäla själv, vederbörande menade att jag då skulle 

begå tjänstefel. Detta är alltså inkorrekt och är åtalbart. Jag upplever när jag genom åren har samta-
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lat med kollegor som jag har haft att även om man tycker att rektorn har fel så agerar man inte gärna 

bakom ryggen på denne. Jag håller med och skulle tycka att det var mycket obehagligt att göra en 

anmälan som min chef inte känner till.  

Ett annat problem är att en rad olika människor möter samma barn under en skoldag. Dessa männi-

skor har på grund av sekretessen olika mängd information om barnet. Ibland kan det dessutom vara 

så att en person som skulle ha behövt information om ett visst barn inte har det, då den mänskliga 

faktorn har felat och informationen helt enkelt inte har nått fram. I mitt arbete på fritidshemmet har 

jag varit med om att först efter sex månader fått informationen att ett barn hade svår allergi mot 

citrus, vi hade haft tur att ingen citrus förekommit då barnet var på fritidshemmet. När information 

saknas är det svårare att bedöma situationer som uppstår. En elev kanske berättar något jättemärk-

ligt för matsalspersonalen (som då reagerar), i själva verket är eleven autistisk och återger scener ur 

filmer som om det hänt eleven själv. Jag var med om en händelse för några år sedan då jag var på 

kurs en dag. Den dagen hade en elev fått ett utbrott i skolan (inte ovanligt) och en personal på plats 

försökte reda ut med eleven vad som orsakat detta. Eleven beskrev då hur denne varje kväll blev 

inlåst på familjens vind och hur ena föräldern släpade upp eleven för trappan i håret. En anmälan 

gjordes direkt och en stor process sattes igång. Hade jag varit på plats eller blivit tillfrågad hade jag 

kunnat berätta att eleven ofta berättade liknande saker om alla den hamnade i klinch med. När man 

sen redde ut händelserna med eleven kom det fram att denne hade hittat på. Så blev det även i detta 

fall och en anmälan var således helt onödig. Det enda som hände var att vi fick en sämre kontakt 

med elevens familj som i och för sig tyckte att det var bra att vi hade anmält men även att vi kunde 

har hört oss för lite mer innan. Här håller jag med. Vi som jobbar nära barnen varje dag och känner 

dem väl måste vara betrodda att göra en bedömning om det barnet berättar bör anmälas eller inte. 

Idag anser jag att det utrymmet är för snävt. För att undvika missförstånd så tänker jag att det vore 

bättre om skolpersonal skulle kunna avvakta med en anmälan, särskilt som i situationen jag beskri-

ver där 1: eleven motsätter sig anmälan och 2: socialtjänsten redan har gjort bedömningen att någon 

omedelbar fara för barnets liv inte råder och således har avfärdat faran. Min tanke är att det ger ett 

litet kryphål för mig att agera utifrån min magkänsla, min fronesis… 
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Teoretiska perspektiv 

 

Fronesis, vad är det? 
 

Fronesis är ett begrepp jag kommit i kontakt med ett flertal gånger under mina studier. För att fullt 

ut förstå begreppet har jag läst kapitel VI i Den nikomachiska etiken av Aristoteles samt Christian 

Nilssons tolkning av densamma. 

Fronesis är en av Aristoteles fem kunskapsformer och det kan kanske tyckas vara konstigt att jag 

läser en bok som handlar om etik när det är kunskap jag vill lära mig mer om. Det beror på att 

Aristoteles ger kunskapen en stor del i det han anser vara målet för etiken, det vill säga: ett lyckligt 

liv (Nilsson 2009, sid. 39). 

 

För att uppnå sofia (visdom) behöver vi hitta sätt att behålla riktningen i livet och klara av att 

hantera olika utmaningar som livet ger oss (jag väljer att förutsätta att människan vill uppnå 

visdom). Förmågan att kunna göra detta kallar Aristoteles för fronesis eller praktisk klokhet (Ibid). 

Det menas att Aristoteles beskriver visdomens teoretiska betraktande av eviga sanningar som något 

ytterst eftersträvansvärt och att man genom dem kan bli odödlig. Det kan tolkas som att den 

teoretiska visdomen är den högsta formen av kunskap, men det menade inte Aristoteles. Det bästa 

sättet att tänka var både fronesis och sofia, det vill säga visdom kombinerat med praktisk klokhet. 

Han ser dem som två delar av samma själ eller som det konvexa och konkava i en kurva. Den 

praktiska och teoretiska kunskapen hänger således ihop mycket intimt, enligt Aristoteles (Nilsson 

2009, sid.40). 

 

Aristoteles själv skriver att beslut inte kan tas utan både förnuft och tanke, eftersom ett gott 

handlande kräver både tänkande och karaktär. Enbart tänkande är inte nog, det krävs ett ändamål 

(Aristoteles 1967, sid.164). 

 

Allt som är levande har en själ menar Aristoteles och i människans själ finns en vegetativ del, den 

hänger ihop med hur vi växer och tar upp näring. Den här delen är etiskt irrelevant och den varken 

rymmer, eller kan påverkas av tänkande. En annan del av den mänskliga själen kan inte själv 

rymma något tänkande men lyssnar och formas av det. Detta kallas den mänskliga själens 

begärande element (Nilsson 2009, sid. 41). Denna del av själen kan göra att människor tänker bra 

men ändå inte förmår handla därefter.  



19 

 

 

 

Ytterligare en del av själen finns och den är uppdelad i två former och här återvänder vi till att det 

finns två sätt att tänka som är bäst. Det ena förnuftet handlar om att vi tänker på saker som är 

oföränderliga vi kan kalla det vetande och den andra är sådant som kan förhålla sig på olika vis och 

är således ett beräknande, logik om man så vill (Aristoteles 1967, sid.162). 

 

Episteme, eller vetenskap, är en kunskap som är konstant, det vill säga har vi en gång lärt oss den 

så är det så. Ett exempel är att jorden är rund eller förhållandet mellan en cirkels radie och omkrets. 

Vi kan vara säkra på att det fortfarande är likadant även om vi tittar bort (Nilsson 2009, sid. 44). 

Denna kunskapsform kan läras ut som formler och behöver inte ha provats. Vi lär oss matematik i 

böcker oftast och inte genom att ge oss ut i världen och undersöka.  

Episteme utgår alltid ifrån definitioner eller axiom (ett självklart påstående) för att kunna fungera. 

Vi kan aldrig resonera oss fram till dessa axiom, här behövs en särskild form av insikt som 

Aristoteles kallar nous. Nous kombinerat med episteme ger oss sofia som är visdom (Nilsson 

209,sid.45). Jag skrev tidigare att Aristoteles hade fem kunskapsformer, den femte är techne och 

handlar om en annan form av praktisk kunskap, till exempel hur man bygger ett bord och andra 

saker som man gör rent praktiskt. 

 

 Aristoteles beskriver fronesis som den högsta formen av praktisk kunskap. I bröderna Dreyfus 

modell som jag beskriver längre fram i texten står det om experten som utför sina arbetsuppgifter 

automatiskt och utan att behöva tänka, man kan säga att det sitter i ryggmärgen. Ibland hamnar vi 

dock i situationer där dessa vanor behöver brytas/korrigeras, det är när vi hamnar i ett dilemma. 

Precis som i min situation med flickan. Frågan i dessa situationer är inte om vi ska göra något utan 

hur och vad vi ska göra. Fronesis träder in när man redan är i en situation och måste fatta ett beslut 

(Nilsson 2009, sid. 48). 

 

Fronesis är för mig den där kollegan som alltid tycks veta precis hur hon/han ska hantera situationen 

eller sjuksköterskan som vet precis när hon ska skoja med patienten eller när hon i stället ska dra sig 

tillbaka. Fronesis är ett klokt handlande som även kan beskrivas som samvetsgrant det vill säga att 

man handlar med omsorg och uppmärksamhet (Nilsson 2009, sid.50). Jag tolkar Aristoteles som att 

han menar att fronesis finns i goda och ädla handlingar, om handlingarna istället leder till något 

dåligt talar vi inte om fronesis utan istället om slughet vilket inte är så trevligt (Aristoteles 1967, 

sid.182). 

I min berättelse beskriver jag ett agerande som inte var helt självklart för mig. Jag ville till exempel 

ta flickan i famn och lova henne att allt skulle bli bra. Jag hann även snabbt tänka att det var av 
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yttersta vikt att inte ställa ledande frågor för att få fram så korrekt information som möjligt. Det kan 

tyckas självklart men är inte så lätt när man plötsligt får så allvarlig information helt utan förvarning. 

Jag vill påstå att det var min fronesis som trädde in och gjorde att jag kunde agera på ett sätt som 

jag själv var stolt över i efterhand. Det stämmer också att jag var mitt i en situation och mycket 

snabbt behövde hitta ett lämpligt sätt att agera. 

 

När jag läser den Nikomachiska etiken så slås jag av hur Aristoteles, när han beskriver dygderna, 

också placerar dem som en medelväg mellan gott och ont (jag tolkar det mer som en medelväg 

mellan två extrema känslor/uttryck). Ett exempel är att uppriktigheten skulle vara en medelväg 

mellan skrytsamhet och förställning (Aristoteles, 1967, sid.121). Jag tror knappast att Aristoteles 

menade att vi alltid ska söka medelvägen och bara förhålla oss ”lagom” till allting, däremot tänker 

jag att det kan vara en bra riktlinje att använda sig av. Jag tycker att Aristoteles är intressant här då 

det är någon sorts medelväg jag försöker finna i mitt dilemma.  

 

Vad är då en dygd? Henriksen & Vetlesen beskriver den som något som finns i en person och som 

formar dennes konkreta handlingar. Vidare så är dygderna en del av ett gott liv. Det handlar alltså 

inte om att utföra dygder och då få ett gott liv utan snarare om att må bra av att utföra dygderna och 

således ha det goda livet (Henriksen & Vetlesen 2013, sid.221). Det är viktigt i dygdetiken att 

utvecklas, det görs genom att lära sig dygder och bli en bättre människa (poängteras bör att dygden 

är något gott). Dygder lär man sig genom att öva och utveckla färdigheter såsom insikt och 

viljestyrka (Ibid, sid.224). Exempel på dygder kan vara ärlighet, mod, välvilja, rättvisa och lojalitet, 

listan kan bli lång då det finns många dygder. Olika dygdetiker lägger olika stor vikt vid de olika 

dygderna, en kan tycka att rättvisa är den största dygden och en annan känner inget behov alls av 

just rättvisa (Tännsjö 2000, sid.119). 

 

En av de dygder jag värdesätter högst är uppriktigheten, det var oerhört viktigt för mig att låta 

flickan förstå att jag inte hade för avsikt att göra något annat än tala sanning med henne. Jag är den 

typen av människa som vill vara ärlig i de flesta sammanhang och jag tror även att det är så många 

uppfattar mig. Aristoteles skriver att det inte bara handlar om att tala sanning och vara uppriktig i 

sina ord utan även vara sann i det man gör och hur man lever som människa (Aristoteles 1967, 

sid.122). Kanske var det därför jag upplevde mitt dilemma som så svårt? Jag ville vara sann mot 

flickan och hela hennes situation samtidigt som jag ville vara sann mot mig själv och inte försätta 

mig själv i en juridiskt klandervärd situation? 

 

Henriksen och Vetlesen beskriver hur det vi föredrar är bundet till det kulturella sammanhang i 
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vilket vi hör hemma. Våra preferenser präglas således av hur den kulturen är uppbyggd och vilka 

värden som finns i den. Detta kallas för den nyaristoteliska etiken, eller dygdetiken om man så vill 

(Henriksen & Vetlesen 2013, sid.218). I den nyaristoteliska etiken läggs tonvikten på att det 

moraliska beteendet är kopplat till personens egna färdigheter och förmågor vilka denne har 

utvecklat med hjälp av ramar och kontexter, dessa förmågor kallas dygder (Ibid, sid.218).  

 

Min tolkning av det Henriksen och Vetlesen skriver är att vi, beroende på vilket kulturellt 

sammanhang vi tillhör och kanske framför allt har tillhört under vår uppväxt kommer att inneha 

olika dygder och agera olika utifrån detta. Jag själv kommer ifrån en bakgrund i 80-talets England 

där ett gott uppförande var av stor vikt. Jag gick i privatskola där ramar och regler var glasklara. Jag 

är högst troligtvis präglad av detta, särskilt som jag under hela mitt liv haft kopplingar till England.  

Annat som är intressant är att barnaga på den tiden var tillåten både i skolan och i hemmet, om inte 

reglerna följdes kunde det således delas ut en örfil eller en smäll på fingrarna. Nu hände det inte 

mig så många gånger men det förekom under min uppväxt. Kan detta ha påverkat mina tankar och 

handlingar i mötet med flickan? Ja, jag tänker att det är högst troligt. ”Handlingar är inte bara 

instrument, de uttrycker också något av oss själva” (Henriksen & Vetlesen 2013, sid.219). 

 

The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition 

 

Bröderna Hubert och Stuart Dreyfus har skapat en modell för kunskapsutveckling. Modellen är i 

fem steg där de tre första stadierna är från novis till kompetent utövare och de två sista stadierna 

omfattar den skickliga utövaren och slutligen experten. Modellen visar hur mina erfarenheter gör att 

jag agerar på ett visst sätt i situationer som uppstår. Jag kommer att använda Dreyfus & Dreyfus 

kunskapsmodell för att se var jag själv befann mig i den vid tiden för den aktuella händelsen. Jag 

minns att jag kände mig som en total novis i situationen trots att jag då hade jobbat många år i 

skolan.  

 

Steg 1: Nybörjare (Novice) 

En nybörjare jobbar utefter de grundläggande regler som finns i yrket. I det här stadiet framställs 

allt som konkret och tydligt så att utövaren ska förstå varför reglerna ska användas. Man kan 

jämföra utövaren med en dator som följer ett program. En elev som lär sig köra bil använder i det 

här stadiet endast hastighetsmätaren för att veta hur fort bilen går och lär sig att alltid växla vid ett 

visst varvtal. Följer utövaren endast dessa regler blir det svårt att lära sig köra bil (eller utföra ett 

arbete) eftersom en bil i en brant uppförsbacke kommer att behöva växlas annorlunda än en bil på 

plant väglag. Utövaren behöver förstå inte bara informationen utan även kontexten i vilken den 
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ingår (Dreyfus 2004).  

 

Vad gäller yrkesetik så lär sig nybörjaren de skyldigheter och rättigheter som hör till yrket. I mitt 

yrke som lärare mot fritidshem skulle ett exempel på en skyldighet kunna vara att jag inte får hålla 

fast ett barn. En nybörjare har inte erfarenhet nog att förstå varför det ibland krävs att man bryter en 

regel som den, det skulle kunna vara om ett barn i affekt vill springa ut på en trafikerad väg och 

riskerar allvarlig skada. Ett problem med att vara i nybörjarstadiet är att man kan fastna i de regler 

man så ivrigt följer att det blir svårt att komma vidare i de problem som uppstår i olika situationer. 

När nybörjaren börjar inse detta är vederbörande på väg till nästa stadium. ( Henriksen & Vetlesen 

2013, sid. 247-248). 

 

 

Steg 2: Avancerad nybörjare (Advanced beginner) 

Den avancerade nybörjaren har börjat utveckla en förståelse för den relevanta kontexten där 

situationer sker. Här börjar vår bilförare lära sig att själv lyssna till motorljudet och på så vis förstå 

när han eller hon ska växla upp (Dreyfus 2004). 

 

Steg 3: Kompetent utövare (Competence) 

Här spelar regler inte en lika signifikant roll längre. Utövaren har istället insett att situationer består 

utav olika förhållanden som tillsammans utgör ett underlag för hur man bör agera. Här gör den 

kompetente utövaren självständiga bedömningar och analyser samt deltar även själv involverad i 

lösningarna. En förälder som möter en pedagog som befinner sig i det här stadiet skulle troligtvis 

uppleva pedagogen som seriös och en person som tar deras barns problem på allvar (Henriksen & 

Vetlesen 2013,sid.248-249). I det här steget av utvecklingsskalan kan utövaren lätt känna sig 

utmattad och överväldigad eftersom denne inte har utvecklat förmågan att sålla bort det som är 

oviktigt. Här behöver utövaren således lära sig strategier för att hålla sig till det som är viktigt. Då 

är det lätt att börja söka sig tillbaka till reglerna som följdes i steg 1. Svårigheten är att dessa regler 

inte längre går att följa lika enkelt eftersom utövaren i det här stadiet ställs inför så många olika 

situationer vilka det är svårt att förbereda sig helt för. Bilföraren måste kunna avgöra om denne har 

för hög hastighet vid en motorvägsavfart. Här räcker det inte med att titta på hastighetsmätaren, en 

bedömning av underlag, sikt och andra faktorer måste göras. Faktum är att om utövaren bara söker 

regler och dess trygghet så kommer vederbörande inte längre än såhär (Dreyfus 2004). 

 

Steg 4: Kunnig eller professionell utövare (Proficiency) 

I det här steget har utövaren utvecklat så kallat ”know how” (eller intuition) vilket innebär att man 
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har en kunskap som sitter i ryggmärgen, det medför att man kan utöva sina uppgifter utan större 

ansträngning. Den här kunskapen är till stor hjälp då man stöter på etiska problem (Ibid, sid.250). 

Hade jag ”know how” i situationen med flickan? Ja, jag tänker att åtminstone delar av mitt agerande 

visade på sådan kunskap. Det jag tänker mest på är att jag, trots min inre storm, behöll lugnet och 

agerade sansat. Jag kom ihåg att inte lova flickan mer än jag kunde hålla. Jag gjorde kanske mer för 

flickan än min arbetsbeskrivning säger men jag anser ändå inte att jag klev över någon gräns och 

blev oprofessionell.  

 

Steg 5: Expert (Expertise) 

En experts kunskap och färdigheter har blivit så självklara att de kan ses som en del av personen 

själv. En expert klarar svåra situationer utan problem och använder sig då av all sin erfarenhet och 

kunskap. En expert utför sina uppgifter automatiskt och utan eftertanke. Han eller hon gör bara det 

som alltid fungerar och eftersom det alltid fungerar så gör det just det. Bilföraren lyfter här 

automatiskt på gasen på motorvägsavfarten när det behövs (Dreyfus 2004). Är experten även en 

etisk expert? Etiska handlingar kan till viss del sitta i ryggmärgen, till exempel läraren som alltid 

bemöter barn med empati och förståelse oavsett hur de agerat. Dock är det svårt att bli en etisk 

expert då vi ställs inför så många olika etiska problem och det kan vara av godo att kunna se 

problemen ur olika perspektiv från en gång till en annan (Henriksen & Vetlesen, sid.251).  

 

Var befann jag mig själv i modellen vid den aktuella tidpunkten med flickan? Jag kände mig till stor 

del som en nybörjare då det hände samtidigt som jag i efterhand ändå är stolt över mitt agerande. 

Kanske var det så att jag, likt nybörjaren sökte regler att förhålla mig till (vilket jag också gjorde), 

samtidigt som jag använde min erfarenhet och ”know how” i egenskap av professionell användare?  

Även om jag aldrig hade upplevt en situation så allvarlig som denna så kunde jag använda annan 

kunskap och erfarenheter för att agera på ett lämpligt sätt där och då. Dock kan jag inte placera mig 

själv i expertens fack eftersom jag inte agerade automatiskt, utan mina handlingar krävde stor 

eftertanke.  När flickan gått hem blev jag på nytt osäker och gled tillbaka till nybörjarens regler och 

ramar. Jag tog således ett litet steg tillbaka i modellen, samtidigt som jag har min erfarenhet i 

ryggraden vilken gjorde att jag, även om det inte kändes så, agerade på ett professionellt sätt. Vad 

hade hänt om jag hade legat på något av de första stegen? Jag anar att det finns en risk att jag då 

hade trampat i klaveret och sagt och lovat flickan saker som inte skulle vara realistiska. Min slutsats 

är att svåra situationer kräver en person som befinner sig på de högre stegen i modellen då 

ryggmärgskänslan, fronesis är så viktig.  Dock började jag som professionell användare ifrågasätta 

reglerna som annars är så självklara att följa. Vad gjorde att jag övervägde att bryta dessa regler? 

Kan det vara så att jag tänkte som en nyttoetiker- en utilitarist? 
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Utilitarismen: 
 

Ordet utilitarism kommer av latinets utilas som betyder nytta, utilitarism kallas även för nyttoetik.   

En utilitarist handlar på så sätt att konsekvenserna för alla som berörs, sammantaget blir så 

bra/nyttigt som möjligt. Torbjörn Tännsjö skriver att i utilitarismen skiljer man oftast mellan rätta 

(riktiga) och orätta (felaktiga) handlingar. Om en handling inte är rätt så är den orätt och vice versa. 

Är handlingen rätt betyder det inte att den måste utföras, däremot är det tillåtet att utföra den, den är 

okej helt enkelt. En handling är rätt först när det inte finns något annat alternativ som leder till 

bättre konsekvenser. Vi har således handlat rätt i en situation där vi inte kunde ha gjort på något 

annat sätt, i alla fall inte med bättre konsekvenser (Tännsjö 2015, sid 31). 

 

 Jag väljer här att jämföra det som Tännsjö skriver om Utilitarismen med Henriksen och Vetlesens 

beskrivning av densamma. Här menar man att det är den handling som maximerar nyttan som är 

den bästa. För att göra det måste vi reda ut vad som är nyttigt och det menar författarna är att uppnå 

lust och att undvika lidande. Man kan också säga att en nyttig handling skapar största möjliga 

övervikt av gott över ont (Henriksen & Vetlesen 2013, sid.206). Det skiljer lite i beskrivningarna 

men jag anser mig ändå förstå att de båda beskriver utilitarismens grund som att öka lyckan och väl 

måendet.  

 

 Vad är en bättre konsekvens? Tittar vi på den klassiska utilitarismen är det lycka och 

välbefinnandet som ska maximeras. Detta brukar kallas för hedonistisk utilitarism. Hedonismen 

utgår ifrån en skala av välbefinnande. Var man befinner sig på den skalan beror på olika 

lustupplevelser men även smärtsamma upplevelser spelar in (Tännsjö 2015, sid 34). Jag anser att 

det är ett rimligt antagande att de inblandade i stunden för berättelsen befann sig tämligen lågt på en 

sådan skala. Min förhoppning var att åtminstone jag själv och flickan skulle hamna högre upp på 

skalan tack vare mina handlingar. 

 

All utilitarism är inte av det hedonistiska slaget, andra tankar är att istället för att uppnå 

välbefinnande är det är någon form av perfektionism som skall eftersträvas så att vi lever så bra liv 

som möjligt. Gemensamt för de båda synsätten är ”det goda livet” och att ens gärningar ska leda till 

det (Ibid, sid. 35). Utilitarismen kan verka självklar, att mina handlingar alltid skall leda till det 
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bästa resultatet för alla som berörs av mina handlingar? Är det så enkelt? 

Nja, problematiken blir att det aldrig säker går att veta hur utgången skulle ha blivit om jag hade 

handlat på något annat sätt. Konsekvenserna av mina handlingar sträcker sig långt in i framtiden, 

vilken jag omöjligt kan blicka in i och med säkerhet säga hur något skall bli. Jag kan således aldrig 

säkert veta om jag handlat rätt eller orätt (Ibid, sid. 39). Hur kan då, med dessa invändningar i 

åtanke, utilitarismen fungera? En utilitarist menar att vi måste fatta våra beslut med en beslutsmetod 

där vi i det långa loppet har anledning att tro att våra handlingar genererar så bra konsekvenser som 

möjligt. Man får använda sig av fakta man vet i beslutsögonblicket och bortse från sådant som man 

inte kan veta där och då. Man får kanske ge upp tanken på att göra det bästa och nöja sig med det 

som maximerar den förväntade nyttan (Ibid sid.40). 

 

En ytterligare problematik med utilitarismen är att det blir moraliskt fel att utgå ifrån endast lust. En 

pyroman får ett liknade rus i kroppen av att bränna ned hus som snickaren får av att bygga det. Ska 

vi då bara utgå ifrån lust och välbefinnande blir dessa två handlingar likvärdiga eller pyromanens 

handling blir kanske till och med den nyttigare om den ger honom/henne mer lust (Henriksen & 

Vetlesen 2013, sid.206). Här kan vi dra paralleller till flickan i berättelsen, hon är övertygad om att 

det nyttigaste alternativet för henne är att ingen ytterligare anmälan görs. Detta baserar hon på de 

händelser hon nyligen har upplevt i hemmet. De händelserna överskrider misshandeln i fråga om 

obehag för henne då hon är rädd för att mista sin familj. Mitt jobb blir här att försöka se hennes 

situation med andra ögon än hennes. Håller hennes teori? 

 

Jag tänker att jag, med utilitarismens hjälp skulle kunna argumentera för valet att hedra flickans 

önskningar. Det skulle öka flickans välbefinnande och troligen även mitt. Flickans 

familjemedlemmar skulle troligtvis även de få ett ökat välbefinnande i alla fall där och då. Jag kan 

inte veta hur det skulle bli med misshandeln som pågår, skulle den ändå sluta? Här kan jag förstå 

det problematiska med utilitarismen eftersom jag aldrig kan veta om jag agerade rätt eller orätt. 

Jag väljer då att istället ta hjälp av pliktetiken, vad säger den? 

 

 

Pliktetiken: 
 

För att bättre förstå pliktetiken tänker jag förklara vad en plikt egentligen är. Våra liv är fyllda utav 

plikter till exempel att inte stjäla, rösta i val (vår medborgerliga plikt) eller följa trafikregler då vi 

kör bil. En plikt är alltså ett måste och det kan vara jag själv eller någon annan som har ålagt mig att 

göra den. Vanligt är att plikten är en typ av norm som vi inte kan bortse ifrån, skulle man ändå inte 
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följa plikten innebär det att man hamnar i en moraliskt dålig situation. Den vanligaste borde vara att 

inte döda. En plikt gäller alltid och vi kan inte välja att bortse ifrån den för att det passar oss bättre 

just då (Henriksen & Vetlesen 2013, sid.174).  

 

I min berättelse har jag en juridisk plikt att anmäla till socialtjänsten då flickan berättar att hon 

utsätts för brott hemma. Jag anser mig även ha en moralisk plikt att hedra flickans önskan att inte 

föra vidare det hon berättar. Till skillnad mot utilitarismen som bestämmer hur rätt en handling är 

genom dess konsekvenser är pliktetiken styrd av påbjudna och förbjudna handlingar. Ett exempel är 

att det alltid är fel att döda. Enligt pliktetiken är en handling där oskyldiga dödas alltid fel oavsett 

konsekvenserna (Tännsjö 2015, sid 74).  

 

Det namn som tydligast förknippas med pliktetiken är Immanuel Kant. Kants resonemang kan vara 

till hjälp då jag funderar på om min handling är den rätta. Kant menade att man först behövde se på 

handlingen i ett större perspektiv genom att ställa sig frågan om denna handling kunde gälla i alla 

liknande situationer. 

Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir allmän lag -Immanuel Kant 

(Henriksen &Vetlesen 2013, sid.179). 

 

 Vill jag att alla ska handla likadant (Ibid, sid175)? När det gäller att inte döda är troligtvis de flesta 

överens om att så är fallet. I mitt dilemma är det inte lika självklart, jag kan inte använda mitt 

specifika dilemma utan först titta på vad det är för handling jag vill rättfärdiga. Vill jag att alla som 

möter barn i svårigheter ska fatta egna beslut och underlåta att anmäla information om barnet har en 

stark önskan om det? Vore jag säker på att alla i liknande situationer hade ett tillräckligt gott 

omdöme skulle jag troligtvis tycka det. Kant menade även att det fanns situationer som var så unika 

att de inte kunde göras allmängiltiga men att det även då var ett måste att finna en moralisk 

motivering som kan uttryckas i en universell handlingsregel (Henriksen & Vetlesen 2013, sid.180). 

 

 Att bedöma en handlings riktighet efter huruvida den skulle kunna gälla som allmän lag kallade 

Kant för det Kategoriska imperativet, där fanns ytterligare en riktlinje vilken var att man aldrig fick 

behandla en människa eller mänsklig form uteslutande som ett medel i sig (Tännsjö 2015, sid 76). 

 

För att bättre förstå vad Kant menar med ”medel i sig” samt att ännu bättre skilja på utilitarismen 

och pliktetiken tittar vi på de så kallade Trolley fallen. Trolley fallen består utav tre olika scenarion 

där en spårvagn kommit i rullning och en eller flera människor befinner sig på spåret. Människorna 

hotas alltså av att träffas och dödas av den lösa spårvagnen.  
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1: Fem personer är på spåret. Du har möjlighet att lägga om en växel vilket gör att spårvagnen 

hamnar på ett sidospår, på detta spår finns dock en oskyldig människa som hotas att dödas. Hur gör 

du? Offrar du en för att rädda fem? 

 

2: Du står på en viadukt, spårvagnen passerar under. Igen befinner sig fem personer i fara längre 

fram. Du skulle kunna själv kasta dig framför vagnen men du är för liten och späd. Bredvid dig står 

en stor tung man. Du skulle kunna knuffa ner honom, döda honom men rädda de andra fem. Vad 

väljer du? Här skulle det innebära att mannen användes som ett medel vars enda syfte är att rädda 

de andra. 

 

3: Scenariot påminner om det första, du står återigen vid en växel. Här kommer tåget att hamna i en 

slinga och komma tillbaka. På slingan ligger en hjälplös man som inte kan ta sig från spåret. Styr du 

in tåget på slingan räddar du de ursprungliga fem men dödar den oskyldige på spåret. Vad vill du 

göra (Tännsjö 2015, sid. 15-16)? 

 

Här kan man ta exemplet med mannen på viadukten. Knuffar vi ner honom använder vi honom som 

ett medel, vilket inte var tillåtet enligt det kategoriska imperativet. Samma sak gäller mannen på 

slingan. En pliktetiker får inte döda, det vet vi men vad gäller om man dödar en för att rädda fem? 

Utilitaristen skulle säga att det är bättre att rädda fem och offra en då det samanlagda värdet av den 

handlingen blir störst (Ibid, sid. 89-90). Pliktetikern skulle kunna tycka att det första scenariot var 

okej att göra men inte de andra två. För att förstå det måste vi titta på uttrycket ”dubbel effekt”.  

Det finns två olika slags effekter av ett handlande, de vi avser/önskar och de vi endast förutser. Det 

kan således vara rätt att handla så någon dör om man bara förutsett det, alltså inte önskat det.  

För att kunna utföra en handling som orsakar skada eller något annat ont ska fyra kriterier vara 

uppfyllda. 

 

1: handlingen måste vara moraliskt god eller neutral. 

2. den som utför handlingen får inte önska att den onda effekten blir av utan bara tillåta det.  

3: en god effekt måste komma av handlingen i sig, inte av dess (dåliga) effekt. 

4: den goda effekten av handlingen måste vara så stor att man kan rättfärdiga den dåliga handlingen 

(Tännsjö 2015, sid.79-80). Vi skulle alltså enligt pliktetiken kunna argumentera för situationen med 

växelspåret. Eftersom man bara förutser och inte önskar att personen på spåret ska dö, samtidigt 

räddar man fler liv än man offrar vilket då även uppfyller punkt fem (Ibid, sid. 89-90). 
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Hur kan jag översätta detta till mitt eget dilemma?’ 

Eftersom jag bryter mot lagen om jag underlåter att föra informationen jag får vidare så kan jag se 

det som en orätt/dålig handling. Det är även min plikt, som samhället har ålagt mig, att anmäla. 

Vad vinner jag på att göra flickan till viljes? Jag vinner hennes förtroende och hon får en vuxen där 

hon känner att hon kan lätta sitt hjärta utan att vara rädd. Jag förutser även att jag kan få familjen 

om inte förtroende så i alla fall en lite mer välvillig inställning till mig och kanske skolan som 

helhet. Jag tänker att de fyra punkterna ovan faktiskt uppfylls då min handling 1: är moraliskt god, 2: 

jag önskar att den dåliga effekten uteblir, 3: flera goda effekter kommer av min handling och 

slutligen, 4: jag tycker att det blir tillräckligt många goda effekter av mina handlingar för att 

rättfärdiga min handling. 

 

 

Slutord 
 

Saker som talar för att anmäla: 

Det är min juridiska plikt och jag kan bli straffad annars. 

Socialtjänsten kan behöva min information för att fatta välgrundade beslut. 

Jag kan ta stöd i socialtjänstlagen. 

Flickans familj behöver uppenbart hjälp. 

 

Saker som talat emot att anmäla: 

En anmälan har redan gjorts vilket innebär att socialtjänsten har kännedom om familjens situation. 

Socialtjänsten har redan bedömt att någon omedelbar fara för flickans liv inte föreligger. 

Flickan ber mig och har ingen annan att prata med. 

Jag kan till viss del ta stöd i barnkonventionen och läroplanen. 

Enligt utilitarismen ska jag sträva efter att maximera välbehaget för alla inblandade. 

Enligt pliktetiken kan jag ta stöd i principen om dubbel effekt. 

 

Under min skrivprocess har jag funnit vägar som talar både för och emot att anmäla. Jag har vänt 

och vridit på mitt dilemma med hjälp av olika etiker, jag har även tittat på min professionella roll 

och mitt eget jag. Enligt Dreyfus modell uppfyllde jag definitivt kraven för att få kalla mig 

professionell utövare men tog ett steg tillbaka till nybörjaren åtminstone under en kort tid då jag 
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kände osäkerhet. Jag finner egentligen inget stöd i litteraturen för att det skulle vara möjligt att kliva 

tillbaka på det viset men min känsla är sådan. Jag blev varse det faktum att det behövs personer som 

befinner sig på de högre trappstegen i modellen på en skola/fritidshem för att kunna hantera svåra 

situationer. En person som är nybörjare eller avancerad nybörjare kan vara med och lära sig men 

bör enligt mig inte ensam tackla situationer som denna.  Utilitarismen upplevde jag initialt att jag 

hade stöd i eftersom det jag ville uppnå var att det skulle bli så bra som möjligt för så många som 

möjligt. Däremot kunde jag inte veta hur mina handlingar skulle komma att påverka längre fram 

vilket gjorde att jag släppte utilitarismen. 

 

I pliktetiken hittade jag ett ”kryphål” där jag kunde använda uttrycket dubbel effekt vilket talade för 

att inte anmäla. Annars anser jag pliktetiken i stort talar för en anmälan eftersom jag behöver se på 

dilemmat i ett större perspektiv och översätta det handlande jag tänker mig till allmän lag och det 

anser jag inte att jag kan. 

 

I dygdetiken/den aristoteliska etiken hittar jag en del förklaringar till varför jag upplever detta 

dilemma som så svårt. Jag tänker att vi här kanske har nyckeln till mitt dilemma, jag har å ena sidan 

en bakgrund där regler ska följas och konsekvenserna av att bryta dem blir tuffa 

(anmälningsplikten), å andra sidan har jag själv upplevt att bli slagen och kan till viss del relatera 

till maktlösheten som uppstår då. Jag har under hela mitt liv varit emot orättvisa och ställt mig 

på ”de svagas” sida (lyssna på flickan). Dessa två upplevelser krockar med varandra och gör att jag 

inte genast vet hur jag vill och ska agera. 

 

 Min slutsats är att det inte finns någon färdig mall att ta till i sådana här oväntade och obehagliga 

situationer. Jag kan aldrig förbereda mig fullt ut efterson varje situation är unik och jag kommer att 

känna och troligtvis handla olika beroende på scenario, dagsform och så vidare. Jag tänker att det 

bästa nog är att följa anmälningsplikten eftersom det kan ge allvarliga påföljder såsom uppsägning 

på arbetet och i värsta fall fängelse (även om jag bedömer att den risken är liten). Väljer jag det 

behöver jag noga förbereda barnet på vad som komma skall och ge barnet adekvat stöd på förhand. 

Kanske borde vi ha en policy på skolan om hur barnet får sådan stöttning på bästa sätt direkt i 

situationen. Den vuxna som tar emot informationen ifrån barnet och sedan ska fungera som ett stöd 

för barnet behöver få stöd i sitt arbete. Jag baserar det på att jag, även om jag tyckte att min 

placering i Dreyfus fem-stegs modell var hög, tog ett kliv tillbaka och blev osäker på mitt 

professionelle jag.  Däremot så anser jag att även om det bästa alternativet är att hålla mig på lagens 

sida så kan jag om det skulle behövas åtminstone överväga att lyssna på barnet. Jag kan under 

samtalens gång försöka påverka barnet att ge mig sitt tillstånd att anmäla. 
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Min frågeställning var: Hur kan jag stötta barn som vill anförtro mig saker där jag har 

anmälningsplikt samtidigt som barnen är bestämda med att de bara pratar med mig om jag inte 

anmäler? 

 

 Mitt svar på den frågan lyder nu som följer: 

Jag kan finnas för barnet, ta barnet på allvar och verkligen lyssna på barnets berättelse. Jag kan, som 

professionell användare stötta mina kollegor om de skulle hamna i en liknande situation. Jag 

behöver förklara noggrant för barnet varför en anmälan görs och vad vi hoppas att det ska leda till. 

Jag skulle kunna överväga att inte (åtminstone initialt) direkt göra en anmälan om särskilda skäl 

föreligger, jag vill dock inte uppmana till det då det de facto är ett lagbrott och åtalbart.  

Mitt syfte med den här essän är inte att uppmana till lagbrott på något sätt det vill jag som 

avslutande ord poängtera. 
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