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Sammanfattning: 

Det syfte jag haft i denna studie har varit att fördjupa mina kunskaper om pedagogers förståelser 

om arbetet kring barn som far illa och samverkan kring barn som far illa. De frågor jag sökt svar 

på har varit: Hur kan pedagoger stödja barn som far illa i förskolans verksamhet? Vad är 

pedagogers uppfattning om samverkan med andra instanser när det gäller barn som far illa? Och 

hur vet pedagogerna att barn far illa? Min undersökning har vart en kvalitativ undersökning och 

min data har jag fått genom kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger i förskolan som har 

minst 2-3 års erfarenhet av arbetete i förskolans verksamhet, upp till 20 års erfarenhet av arbete i 

verksamheten. 

I mitt resultat syns det att det inte alltid är så lätt att upptäcka barn som far illa och att det inte 

alltid är självklart vad pedagoger kan göra utöver en anmälan till Socialtjänsten. Det pedagogerna 

i min undersökning svarade, när frågan om vilka orsaker som kan finnas till att barn far illa 

ställdes, var det de mer kända anledningarna som pedagogerna först kom på. Dessa orsaker är 

t.ex. misshandel, brister i omsorg och övergrepp. Men andra orsaker, som människor ofta inte 

tänker på enligt min erfarenhet, uttryckte de knappt. Dock ansåg pedagogerna att det kunde 

finnas fler anledningar, men dekunde inte nämna så många. De uttryckte dock att vissa saker, 

som exempelvis att anmäla till Socialtjänsten vid misstanke att barn far illa, var självklara. 

Nyckelord: förskollärare, samverkan, anmälan 
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Inledning: 

I förskolans verksamhet möter man många olika, unika barn som bär på lika många olika och 

unika ryggsäckar. Många av ryggsäckarna är goda och lyckliga, medan vissa inte är det. Någon 

gång stöter man på förskolebarn som bär på en väldigt tung ryggsäck och som riskerar att fara 

illa, om de inte redan gjort det. Med barn som far illa menar jag barn som erfar missbruk, 

försumning och andra sätt som kan klassificeras som bristande omsorg. Ibland kan det vara lätt 

att se att barn far illa och ibland är det svårare. Dessutom har pedagogerna på förskolan olika 

erfarenheter av barn som far illa. De har också olika barnsyn samt olika syn på exempelvis kön 

som kan påverka om och hur de får misstanke av att barn far illa. Utifrån detta är det viktigt att 

pedagoger har kännedom om deras skyldigheter när det gäller förskolebarn som far illa hemma 

och hur man bemöter barnet ifråga. 

Hur man arbetar med barn som far illa i förskoleverksamheten, hur man samverkar med andra 

samhällsorgan och organisationer samt hur man bemöter barnet/ barnen i fråga, är alltså viktiga 

frågor för en verksam pedagog och det är något som fångar mitt intresse. Andra viktiga frågor är 

bland annat hur definieras Barn som far illa (vad man tänker måste hända för att ett barn ska fara 

illa), när man ska anmäla misstanken om att ett barn far illa, vad händer efter anmälan, vilka 

kommer man att samverka med, vem gör vad, vilka direktiv finns det och hur mycket kunskap 

har verksamma pedagoger i dessa frågor? För även om jag har en personlig erfarenhet av ämnet 

är kunskaper om hur jag ska arbeta med det i förskolan värdefulla då jag troligen kommer att 

stöta på dessa barn i verksamheten. Detta ämne är också något som sällan tas upp under 

Förskollärarutbildningen. Larsson-Swärd (2009) anser att det behövs mer utbidlning i detta 

område, vilket även jag kan hålla med om. Därför tänker jag mig att denna undersökning, som 

känns viktig för både för mig men kan även vara till god hjälp både för andra blivande pedagoger 

men också för redan verksamma. Denna kunskap är viktig för att kunna stödja dessa barn så långt 

det går. 

Syfte: 

Mitt syfte med denna uppsats är att öka kunskapen om pedagogers förståelse kring arbetet med 

och samverkan kring barn som far illa 

Forskningsfrågor: 

De frågor som ställs i denna undersökning är följande: 

1. Hur kan pedagoger arbeta med barn som far illa i förskolans verksamhet? 

2. Vad är pedagogers uppfattning om samverkan med andra instanser när det gäller barn som 

far illa? 

3. Hur vet pedagogerna att barn far illa?
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Litteraturgenomgång: 

Litteraturgenomgång: 

Denna litteraturgenomgång har jag skrivit i två delar – Bakgrund och Tidigare forskning. I 

Bakgrunden har jag tagit upp riktlinjer, direktiv och dylikt samt lagar och konventioner gällande 

barn som far illa och sådant som behandlar samverkan mellan för/skola och övriga samhällsorgan 

och organisationer. I delen som heter Bakgrund har jag inte använt någon forskning, utan annan 

litteratur som är av relevans för denna studie. I Tidigare forskning redogör jag för forskning som 

är relevant för denna studie, t.ex. syn på kön, barnsyn, barn som far illa, samt den forsking, som 

jag har hittat, som berör samverkan mellan förskola och andra samhällsorgan när det gäller barn 

som far illa.  

Bakgrund: 

Barnsyn: 

Förskolans värdegrund är tydlig framskriven i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Den 

beskriver den barnsyn som ska finnas i förskolan, genom beskrivningen av de värden och normer 

som ska gälla. Normer och värden kan utifrån min erfarenhet ses som förknippade med barnsyn. 

Normer och värden kan exempelvis vara hur man värderar barns tankar och vilka normer man 

styrs av gällande jämställdhet, vilket avgör om man exempelvis ser på barn av olika kön på olika 

sätt eller inte. Exempelvis är den väldigt tydlig med att förskolan bland annat ska främja barns 

rätt att inte bli kränkta, att alla är lika värda och jämställdhet mellan könen, samt motverka 

traditionella könsmönster. 

Barn som far illa: 

Skolverket har skrivit en om ämnet barn som far illa på sin hemsida. De beskriver bland annat 

några av de definitioner som finns av barn som far illa, vilka tecken man kan få av att barn far 

illa, vad man som pedagog kan göra vid misstanke av att barn far illa och så vidare. Därför tänker 

jag här gå igenom en del av de saker som Skolverket har skrivit om. 

Skolverket beskriver som sagt några vanliga tecken på att barn far illa (Skolverket, 2016D). 

Många av dem var inte aktuella för förskolan, som exempelvis försämrade skolresultat. Två 

tecken som var mer aktuella var att barnen kunde uppvisa ”nedstämdhet och trötthet”. Skolverket 

(Ibid) fortsätter skriva att det kan finnas ”viktiga informationskällor” i barnets närhet som kan ge 

pedagoger information om hur det står till hemma, vilket de gav några exempel på. Några av de 

exemplen var föräldrar, syskon, släkt och dylikt. 

Skyldigheter är något som skolverket (2016A) också berör. När förskolan misstänker att barn far 

illa, till exempel att barn är utsatta för övergrepp har förskolan anämlingsskylldighet vilket gäller 

tills barnen är 18 år. Skolverket (Ibid) skriver att alla som på något vis arbetar med barn är 
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skyldig att anmäla till Socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. De beskriver att det 

är ens misstanke man ska anmäla, man behöver alltså inte veta säkert, en misstanke räcker 

(Skolverket, Ibid). Detta är lagstadgat enligt Skolverket (Ibid). Förskolan ska ha skapat rutiner för 

hur anmälan görs. Pedagoger i förskolan har dessutom en skyldighet att lämna uppgifter till 

Socialtjänsten. Skolverket var tydlig med att det då rör sig om uppgifter som kan ha betydelse för 

utredningen (Skolverket, Ibid). 

Att upptäcka och/ eller ha misstanke om att barn far illa och att sedan göra en anmälan kan väcka 

en massa känslor och frågor hos skolpersonalen som är involverade, enligt Skolverket (2016C). 

Oftast vet personalen att man ska göra en anmälan, men att det kan uppstå en tvekan gällande att 

göra rätt och en oro över vad en anmälan kan leda till, berättar Skolverket (Ibid). 

Författaren och psykologen Frid A. Hansen (1995), har lång erfarenhet av arbete med familjer 

med missbruksproblem. Hen poängterar att om förskolans pedagoger har en bra kunskap av det 

som gör att barnet far illa (missbruk, kriminalitet och så vidare), är det lättare för dem att 

upptäcka dessa barn och dessutom är det också lättare för de pedagogerna att samverka med 

andra samhällsorgan och/ eller organisationer. Hen skriver också att det är viktigt för förskolan 

att hålla sitt arbetsfälts gränser, alltså att inte ”gå utanför sin roll och sitt ansvarsområde (Frid A. 

Hansen, Ibid). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolans verksamhet ska vara ett tryggt 

ställe för alla barn och att barn i verksamheten ska ”få en trygg omsorg” (s.5). Det står även att 

barnen ska få komma till en verksamhet som är anpassad efter deras behov och att de, ”utifrån 

deras behov och förutsättningar” (s.5), får det stöd de behöver (Skolverket, Ibid). Något som 

också står i läroplanen är att är att barn har olika livsmiljöer hemma och att förskolan ska ta 

hänsyn till det. Skolverket (Ibid) har dessutom varit väldigt tydligt med att en 

förskolepedagogernas uppgifter är att stödja barn i att utveckla tillit och självförtroende. I 

Läroplanen (Skolverket, Ibid) har Skolverket också varit väldigt tydliga med att man i förskolan 

inte får bedöma barn på något sätt. Det enda man får bedöma är vad verksamheten erbjuder 

barnen, med syftet att utvärdera förskolans kvalitet för att kunna förbättra verksamheten. 

Enligt Skolverket (s.1, 2016D) går de allra flesta barn i förskolan. Enligt Skolverket har 

skolpersonal ”en viktig uppgift i att upptäcka dessa barn och anmäla till Socialtjänsten” (s.1). 

Utöver anmälan, kan man i förskolan dessutom stödja barn som far illa på olika vis, exempelvis 

skriver Skolverket (2016F) ”att goda pedagogiska miljöer är bra för alla barn”, de skriver även att 

det särskilt gäller  de barn som far illa. ”Hög kvalitet i förskolan” skriver Skolverket (Ibid, s.1), 

”ger positiva effekter långt upp i grundskolan”. Dessutom skriver Skolverket att ”en skola som 

stödjer barnet mot målen skyddar både mot misslyckanden i skolan och beteendeproblematik som 

är två vanliga riskfaktorer för barn som far illa” (Skolverket, 2010, s.1). 
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Samverkan med andra samhällsorgan: 

Alla pedagoger i förskolan är enligt Skolverket skyldiga att samverka med andra samhällsorgan, 

om de får misstanke om att ett barn far illa (Skolverket, 2016B). Det skrivs också att en 

fungerande samverkan kan bättre lösa komplicerade problem. Skolverket (Ibid) menar att 

samverkan är bra när det behövs kunskaper från flera olika yrkesgrupper, inte när t.ex. 

pedagogerna kan lösa ärendet själv. Skolverket (Ibid) anser att fokus måste riktas mot barnets 

behov och inte barnets problem. Skollagen (SFS 1985:1100) säger angående samverkan att 

förskolechefen har ett huvudansvar för att samverkan fungerar. 

Angående barn som far illa står det i Skollagen (s.168-169, SFS 1985:1100). Skollagen: ”13§ 

Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, 

ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de 

begränsningar som följer av 14§ och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser 

om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 4:e 

kapitlet 1§ socialtjänstlagen (2001:453).”. 

I Sverige finns inte barnkonventionen lagstadgad, men däremot ska lagar och regler i Sverige ta 

hänsyn till den (UNICEF, 2009). I FN’s barnkonvention sägs det dock väldigt mycket om barn 

som far illa. Konventionen är bland annat tydlig att man alltid ska ha barnets bästa i fokus i 

arbeten eller ärenden där man stöter på dem. Den är också väldigt tydlig med att t.ex. 

Socialtjänsten inte får skilja barnet från sina föräldrar om det inte krävs för att barnet ska må bra 

och var tryggt. Något som också finns i barnkonventionen är att det rekommenderas att länder 

ska skydda barn mot saker som skadar det, t.ex. våld och försumning, på olika sätt som 

exempelvis lagstiftnig av lagar som på olika vis skyddar barnet. 

Socialtjänsten skriver i sin bok Barn och unga i Socialtjänsten – Utreda, planera och följa upp 

beslutade insatser (2006) att det inte finns några tydliga regler för vilket stöd som förskolan 

måste erbjuda. De skriver att ”vilka stöd det blir måste prövas i varje enskilt fall och utgå ifrån 

just det barnets behov och förutsättningar” (s.160, Ibid). Förskolans skyldighet att erbjuda stöd är 

dessutom också kopplade till de mål som finns i läroplanen, inget annat. Allt annat, är andra 

samhällsorgans angelägenhet och därför inte förskolans jobb (Socialtjänsten, Ibid). 

Samverkan betyder också att skolpersonal ska överlämna viktig (för utredningen) information om 

barnet till Socialtjänsten när de gör en anmälan (Skolverket, 2016B). Dock tycker Skolverket att 

det är väldigt viktigt att man är noga med villken information som förs vidare, samt till vem, på 

grund av sekretessen. Skollagen är tydlig när det gäller sekretess menar Skolverket, att sekretess 

är ett måste när det kommer till frågan om utlämnande av information om barnet i fråga. Det som 

Skolverket (2016A) också är tydlig med är vad misstanken ska handla om för att anmäla. Att 

misstanken kan handla om övergrepp, vanvård, brister i omsorgen i hemmet och så vidare.
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Tidigare forskning: 

Barnsyn: 

Flera olika forskare har på ett eller annat sätt studerat barnsyn. Till exempel har Anneli Nielsen 

(2015) haft fokus på normer. Hon menar att ”Eftersträvansvärda normer styr skolan (s.113, 

2015). Hon beskriver att i skolan ska pedagogerna ”möta alla barn utifrån deras individuella 

förutsättningar och att pedagogerna ska anpassa verksamheten så gott det går efter det, i 

synnerhet efter barn elever som är utsatta” (s.113-114, Ibid). Nielsen (Ibid) har i sin avhandling 

haft fokus på skolan, men det hon skrivit går att koppla till förskolan. Detta eftersom ”En skola 

för alla” och att anpassa verksamheten utifrån olika förutsättningar och behov, mer eller mindre 

finns förankrat i direktiven och strävansmålen i förskolans läroplan (2010). Dock skrev Nielsen 

(Ibid) att åtminstone i skolan, är inte alltid fallet så att det är en skola för alla. Hon beskrev 

exempelvis att i vissa skolor finns det en norm som hon kallar för ”medelklassnorm”. 

Ann-Marie Markström (2005) har också fokus på normer i sin studie. Men hon beskriver normerna 

genom två olika sätt att se på barn; det normala barnet och ”det onormala barnet”. Synen på ”det 

normala barnet” beskriver hon som att det är ”socialt och delaktigt”, ”att det accepterar alla”, 

”kan leva med att inte alltid vara i centrum”, med mera. Markström (Ibid) berättar att ”Det 

normala barnet” också anses vara ”glada” och ”inte bråkig”, samt ”anpassningbara”, 

”självständiga” och ”oberoende”, samt att ”det kan stå på sig” (s.159-168, Ibid). ”Det onormala 

barnet” beskrivs som att de anses vara tvärtemot det ”det normala barnet” anses vara. De beskrivs 

som ”bråkiga”, att de inte är ”socialt kompetenta” och dylikt (s.159-168, Ibid). 

Kristian Lutz har, i sin stuide, inte haft fokus på normer utan på hur vissa barn som han 

kallar”utåtagerande barn”. Denna grupp skriver han att de definieras som vilda. Lutz hänvisar 

sedan till några pedagogers beskrivningar av utåtagerande barn: ”Far omkring, förstör både 

material och andra barns sysselsättning”, ”Biter andra barn när han får en motgång. Han har stora 

sociala problem” och ”Utagerande, svänger mycket i sitt förhållningssätt mot barn såväl som 

vuxna. Ena stunden ska han bråka och slåss och vara aggressiv för att i nästa stund bli mjuk och 

vill kramas” (s.128, Lutz, Ibid). Lutz visar genom dessa citat att pedagogerna bedömmer barn 

vilket inte överensstämmer med läroplanens (Skolverket, 2010) direktiv. Pedagogerna har alltså i 

dessa citat, från Lutz (2009) undersökning, bedömt barnen, vilket är tvärtemot vad läroplanens 

(Skolverket, 2010) direktiv säger. 

Pedagoger har en tendens att ”vägleda barnen”, skriver Anna Rantala (2016). Hon har också 

delvis ett fokus på normer i sin avhandling. Hon beskriver att ”Vägledningen görs till stor del 

med normativ ansats och handlar om hur barnen bör uppföra sig eller vad de ska utföra i 

förskolan. Barnen ska exempelvis inte uppträda utåtagerande och slå eller bita andra individer” 

(s.117, Ibid). Rantala (Ibid) beskriver det som ”en normaliseringsprocess”. En av Rantalas (2016) 

slutsatser var att barnen vägleds in i deras köns stereotyper avpedagoger, alltså att de vägleds att 

agera i enlighet med pedagogernas föreställningar av kön. Det som förväntas utifrån könen är 
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exempelvis att flickor ska vara tysta och lugna, medans pojkarna förväntas vara i princip vilda, 

menar Rantala. Det Rantala (Ibid), Lutz (2009) och Markström (2005) skriver om, beskriver 

egentligen ett tankesätt som utgår från att bedöma barn. Detta går emot vad läroplanen (2010) 

faktiskt ger för direktiv. Enligt den så ska pedagoger inte bedöma barn, bara verksamheten. 

Pedagoger ska alltså inte bedöma hur ett barn ska vara, men som dessa forskare kommit fram till 

sker det ändå. 

Barn som far illa: 

När det gäller barn som far illa har jag hittat några forskare som berör ämnet. Vilket beskrivs 

nedan. 

”Många problem döljs ju i familjerna och kommer aldrig till myndigheternas kännedom”, skriver 

Margareta Bäck-Wiklund och Tommy Lundström (s.21, 2001). De skriver att det kan ha olika 

skäl, men att det bland annat kan bero på barnets familj, barnet själv och andra, som inte vill att 

att någon ska veta. Antalet polisanmälningar om misshandel har Bäck-Wiklund och Lundström 

undersökt och enligt dem så har polisanmälningarna fördubblats under 1990-talet, samma sak 

gällande antalet samtal till BRIS jourtelefoner och antalet anmälningar till Socialtjänsten. De 

fortsätter med att skriva att det inte behöver vara så att ökningarna beror på att antalet barn som 

far illa har ökat, för det kan också bero på att antalet barn som far illa börjat uppmärksammas 

mer, att man börjat ha ögonen öppna kring sådant ännu mer. Bäck-Wiklund och Lundström (Ibid) 

har också skrivit att det blivit en ökning av antalet insatser kring barn som far illa och även en 

ökning av antalet barn som placeras i fosterhem och dylikt. 

Gunnel Larsson-Swärd (2009) skriver om att man i förskolan kan se om ett barn far illa, 

alternativt barn som inte får den vård och omsorg de behöver. Hon fortsätter med att säga att 

”Förskollärarna kan redan i förskolan se barn som far illa, barn som inte får den vård och omsorg 

de behöver…” (s.58, Ibid). Detta är tvärt emot vad Bäck-Wiklund och Lundström (2001), samt 

Sundell och Maria Colbiörnsen (1999) sagt. De menar istället att det finns ett mörkertal av fall 

där barn som far illa och i de fallen har inte pedagoger i förskolan i så fall upptäckt dessa barn. Så 

det som Larsson-Swärd (Ibid) skrev är alltså inte alltid fallet. 

Larsson-Swärd menar att hon i sin undersökning upplevt att pedagogerna tvekar när det kom till 

att göra en anmälan. Hon beskriver att ”det inte är lätt att först skapa förtroende hos föräldrarna 

och sedan anmäla samma föräldrar” (Larsson-Swärd, Ibid). Hon beskriver bland annat rädslan 

hos pedagoger för att misstankarna inte stämmer överens med verkligheten. Larsson-Swärd (Ibid) 

menar att man kan förstå att det är det, däremot tycker hon att det verkligen inte är ok att tveka 

eller strunta i att göra en anmälan.  
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Risken för exempelvis våld mot barn i hemmet, ökar om en familj exempelvis har en lägre 

inkomst, om familjen är invandrare och om det är ensamstående vårdnadshavare, det har Birgitta 

Svensson (2013) kommit fram till i sin avhandling. Hon fortsätter med: ”Det är samtidigt viktigt 

att reflektera över om det är så att förskolepersonalen har lättare för att uppmärksamma barn i 

socialt utsatta områden och utrikesfödda barn” (Svensson, Ibid, s.61). Svensson har i sin studie 

även kommit till slutsatsen att de tecken förskolepersonal ofta reagerar på och bildar misstanke 

om att barn far illa kring, är bland annat att barnet signalerar det på något vis, föräldrarnas 

beteende, samspelet mellan föräldrar och barn och så vidare (Svensson, Ibid). 

Larsson-Swärd (1999) beskriver att barnens (alltså barn som far illa) reaktion till det som gör att 

det far illa kan komma till uttyck på olika vis och beskriver därefter några av många sätt att 

reagera: vissa barn blir arga, använder våld och är oroliga, men att de även kan även reagera 

genom att bli tysta och dra sig undan. Det finns givetvis fler olika sätt att reagera och 

kombinationer av dem (Larsson-Swärd, Ibid). Hon fortsätter med att vuxna kan se dessa 

beteenden som avvikande från det som man kan förvänta sig av barn, t.ex. det man förväntar sig 

av barn utifrån deras ålder och ibland kan vara så att vuxna bemöter dem och deras beteenden 

med olika etiketter som exempelvis ”bråkiga Kalle, är han nu igång igen?” (Larsson-Swärd, Ibid, 

s.7). Det är alltså, som Larsson-Swärd verkar menar, inte alltid så enkelt att upptäcka barn som 

far illa (Ibid). 
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Samverkan med andra samhällsorgan: 

När det gäller samverkan mellan andra samhällsorgan finns det saker som försvårar. Till exempel 

menar Larsson-Swärd (2009, s.58) att ”Återkopplingen från Socialtjänsten är ofta obefintlig, 

vilket gör att förskolepersonalen inte känner trygghet för barnet”, skriver Larsson-Swärd (s.58, 

2009). ”Där krävs det en förändring av kommunikationen så att samverkan sker i praktiken” 

(s.58, Ibid). En annan sak som författaren anser är viktigt är att pedagoger får kunskaper i 

specialpedagogik för att kunna upptäcka och stödja barn som far illa. Hon anser att det kan vara 

bra att man får den utbildningen redan i lärarutbildningarna. Hon skriver också att det är en stor 

brist på utbildning som rör barn som far illa (Larsson-Swärd, Ibid). 

Larsson-Swärd (1999) rekommenderar att utifall pedagoger behöver hjälp från andra, som har 

kunskaper som inte pedagogerna själva har, som t.ex. psykologer, är det en bra idé om 

pedagogerna ordnar rutiner på sin avdelning som minskar risken för att behöva göra akuta 

åtgärder. Hon tycker dock att det är viktigt att barnet är anonymt från förskolans sida under 

samverkan med andra myndigheter och samhällsorgan (Larsson-Swärd, Ibid). Detta på grund av 

sekretesskravet som förskolan har d.v.s. om det inte rör sig om en anmälan till Socialtjänsten så 

skretessen inte gäller i samma utsträckning. 

Knut Sundell och Maria Colbiörnsen (1999) visar, genom att hänvsia till annan forskning, att 

många barn som far illa inte uppmärksammas. Bland annat skriver Sundell och Colbiörnsen att 

detta kan bero på att samverkan mellan för/skolan och andra parter i sammhället inte funkar som 

det ska. Mörkertalet är något som återkommer som en slutsats i Sundells och Colbiörnsens (Ibid) 

studie. Slutsatsen handlade om att mörkertalet är något som säkerligen finns och som innebär ett 

stort behov av samverkan mellan för/skolan och andra samhällsorgan samt organisationer. 

”I första hand ligger ansvaret för barn som far illa hos kommunernas socialtjänster /…/ vilka 

insatser som ska göras beslutar varje enskild kommun om” (s.85, Larsson-Swärd, 2009). ”Det 

innebär, som vi har sett, att olika kommuner och även olika socialsekreterare kan bedöma barn 

och ungdomars problem och behov av stöd på helt olika sätt” (s.85, Ibid). Med andra ord kan 

man säga att barn och unga med liknande bekymmer kan behandlas olika och att de får hjälp på 

olika sätt (Larsson-Swärd, Ibid). Hon beskriver även olika stöd som kommunerna kan erbjuda, 

vilka bland annat är familjehem, olika insatser för familjer i hemmen och dylikt (Larsson-Swärd, 

Ibid). 



 

 

Nicklas Ångerud   

Förskollärarprogrammet, HT16 

Umeå universitet  9 

Metod: 

I detta kapitel redogör jag för hur jag genomfört denna studie. Jag börjar kapitlet med att beskriva 

insamlingsmetoden, vilket jag gjort genom intervjuer. Efter det beskriver jag hur jag har gjort 

mitt urval av informanter och hur jag valt den litteratur jag har använt i denna studie. Sedan är det 

ett avsnitt om hur jag gjorde själva intervjuerna. Jag redogör sedan för forskningsetiska 

principerna och hur jag förhåller mig till dem i denna studie. Det följs av ett avsnitt om hur jag 

genomfört min analys. Avsnittet därefter handlar om de etiska överväganden jag gjort i denna 

undersökning. Kapitlet avslutas med att jag diskuterar studiens trovärdighet och äkthet. 

Intervju som metod: 

Denna studie har jag genomfört som en kvalitativ studie. Jag har genomfört 3 intervjuer med 3 

olika verksamma pedagoger på 3 olika förskolor. Detta gjorde jag för att jag ville få ut så mycket 

praktiknära information som möjligt och för att jag ville ha utförligare svar än ja- eller nej eller 

t.ex. siffror. Detta beskrev även Bryman (2011) att en kvalitativ studie var bra för. En kvantitativ 

studie, där jag skickar ut enkäter till en större mängd verksamma pedagoger, kändes mindre 

aktuellt då den sortens undersökning kan antingen vara i form av ja- alternativt nej svar utan 

förklaring och där jag då inte heller skulle haft möjlighet att följa upp med följdfrågor. Bryman 

(2011) beskriver skillnaden mellan kvantitativa- och kvalitativa undersökningar. Han menar att 

kvantitativa undersökningar ger ”hård reliabel data” medan kvalitativa undersökningar ger ”rik 

och fyllig data”. Bryman skriver dessutom att kvantitativa undersökningar genomförs i en 

”konstlad” situation, samtidigt som han beskriver kvalitativa undersökningar studerar människor 

”i deras naturliga miljö” (s.372, 2011). Dessutom beskriver Bryman att kvantitativa 

undersökningar används till att ”kunna generalisera datan till en relevant population” och att 

kvalitativa undersökningar används för att utveckla ”förståelse av beteenden, värderingar och 

åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs” (s.372, 2011). Min intention 

med denna studie stämmer väl in med Brymans beskrivningar av den kvalitativa undersökningen. 

Trots detta utförde jag ändå en intervju via mail, vilket jag kommer att skriva om under avsnittet 

Intervjuerna. 

Innan intervjuerna utformade jag intervjufrågor utifrån mina forskningsfrågor. Jag utgick ifrån 

forskningsfrågorna och skapade intervjufrågor utifrån vart och ett av dem. Detta gjorde jag för att 

säkerställa att intervjuerna håller sig till ämnet jag undersöker. Jag har därmed försökt att följa en 

röd tråd i denna studie. 

De intervjuer som utfördes genom att jag träffade pedagoger, spelade jag in och transskriberade 

när alla intervjuer var gjorda. Jag meddelade pedagogerna innan att jag ville spela in intervjuerna. 

Detta för att det, i enligt de forskningsetiska principerna, skulle kunna ha påverkat deras beslut att 

medverka i studien. 



 

 

Nicklas Ångerud   

Förskollärarprogrammet, HT16 

Umeå universitet  10 

2 av intervjuerna ägde rum på 2 olika förskolor i avskilda rum, för att undvika bakgrundsljud. På 

grund av att en av informanterna kände att hen hade svårt att hitta tid där vi kunde träffas fysiskt 

genomfördes den tredje intervjuen via mail. Det gick till på följande sätt - jag skickade 

intervjufrågorna tillsammans med följebrevet till pedagogen som svarade när hen hade möjlighet. 

I mailet var jag tydlig med att pedagogen skulle läsa följebrevet först och att hen skulle försöka 

undvika att ge korta svar utan istället försöka svara så utförligt som möjligt. Jag försökte även 

vara extra tydlig med denna pedagog att om det skulle uppstå någon fråga medan hen svarade på 

frågorna, kunde hen ringa mig så att jag kunde förklara så att hen skulle förstå. En av 

pedagogerna jag intervjuade på plats i förskolan ville ha frågorna innan intervjun så att hen kunde 

förbereda sig. Denna intervju blev framskjuten 2 veckor efter den planerade intervjudagen på 

grund av sjukdom, vilket såklart påverkarde arbetet med min studie eftersom det blev mindre tid 

till att arbeta med resultatet och analysen. Dock tänkte jag att det skulle ta lika lång tid att hitta en 

annan pedagog att intervjua som att vänta in den pedagog jag egentligen tänkt intervjua. Därför 

valde jag att inte försöka hitta någon ny informant. 

Urval: 

När det gäller urvalet av förskolorna ville jag ha förskolor som ligger en bit ifrån varandra. Detta 

var ett medvetet val eftersom att jag inte ville att de pedagoger som deltog i min undersökning 

skulle ha någon som helst koppling till varandra mycket för att de inte skulle kunna påverka 

varandras svar i respektive intervju. Samtidigt valde jag att inte genomföra intervjuer med 

pedagoger som fanns alltför långt bort, då det skulle kräva alltför mycket tid att åka dit och sen 

tillbaka. Jag har alltså avgränsat urvalet till en geografisk yta.  

När jag skulle välja vilka pedagoger som jag skulle intervjua, valde jag ut förskolor inom den 

geografiska yta jag valt, så att de var så långt ifrån varandra som möjligt men jag villet se till att 

de hade olika förskolechefer, då min erfarenhet är att förskolor med samma förskolechef 

samverkar ibland. Jag ringde förskolorna och fråga dem om de ville delta. Första gruppen 

förskolor jag ringde ville inte delta av olika anledningar. Därför fick jag göra på samma sätt igen 

och få fram nya förskolor, men med samma förutsättningar att de inte på något sätt hade med 

varandra att göra. Denna gång kunde alla förskolor utom en, så då fick jag leta efter en annan 

förskola på samma vis igen och hittade kort därefter en som ville ställa upp.  

Utöver urval av informanter har jag också gjort urval när det gäller litteratur till 

litteraturöversikten. Detta har jag gjort genom att kolla leta litteratur genom att besöka biblioteket 

och genom sökningar efter avhandlingar på DivA. Jag valde först ut litteratur som verkade 

stämma överens med ämnet som min studie skulle undersöka. När jag valt ut litteratur som 

verkade stämma överens med ämnet på min studie har jag jämfört de jag fick fram med mitt syfte 

och försökt se om det gick att koppla dem till syftet. Om den kunde bidra med något valde jag att 

ta med den. 
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Intervjuerna: 

Till alla intervjuer bifogade jag ett följebrev, där jag tydliggjorde hur intervjuerna skulle gå till, 

gav information som pedagogerna hade rätt att få innan intervjuerna och jag informerade tydligt 

om de forskningsetiska principerna. Jag uppmanade var och en av pedagogerna att läsa 

följebrevet innan vi startade intervjun.. Till de intervjuer där jag skulle träffa pedagogerna, tog 

jag med mig följebrevet i pappersform utifall pedagogerna inte hade läst dem. Detta för att 

pedagogerna skulle få den information de har rätt att få inför intervjuerna i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. 
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Etiska överväganden: 

Till dessa intervjuer uppdaterade jag mig på de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2001) bland annat i enlighet med principerna se till att hålla alla uppgifter konfidentiella, jag 

skulle se till att det inte går att spåra pedagogerna jag intervjuar eller de förskolor de jobbar på, 

jag skulle se till att pedagogerna själv väljer att vara med i intervjun eller inte, jag tänkte också se 

till att pedagogerna var medvetna om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att 

jag skulle försöka påverka dem i det beslutet. 

Jag anser att jag har gjorde allt som de forskningsetiska principerna föreskriver – jag både förhöll 

mig till dem och förmedlade dem till de pedagoger som jag intnervjuade. I följebrevet beskrev 

jag de forskningsetiska principerna, eftersom de beskriver de rättigheter som pedagogerna jag 

intervjuade har. Innan jag genomförde mina intervjuer så hade jag tagit ställning till de 

forskningsetiska principerna. Jag som genomförde denna undersökning måste ju följa de 

forskningsetiska principerna. Därför skickade jag ut ett följebrev till de pedagoger som jag skulle 

intervjua. I följebrevet så gav jag information om hur intervjuerna skulle gå till. Informationen 

var bland annat att intervjun skulle spelas in, hur lång tid intervjuerna väntas ta, att deras 

deltagande är frivilligt och dylikt. De forskningsetiska principerna var också något som jag 

förmedlade. Utöver följebrevet, så delgav jag information till de pedagoger som skulle delta i 

telefonsamtalet. I telefonsamtalet nämnde jag bland annat att intervjun skulle spelas in, hur lång 

tid det väntades ta och dylikt. Jag tog även med mig följebrevet till intervjuerna och frågade 

pedagogerna om de har läst den, för att kunna låta dem läsa det om de inte gjort det. Jag har 

också gjort pedagogerna anonyma i denna studie, eftersom det i de forskningsetiska principerna 

är ett krav. Vetenskapsrådet (2011) beskriver i sin utgivning ”God forskningssed” att deltagarnas 

(i studier) identitet inte är intressant och det är en av många anledningar (som även de stämmer 

överens med det Vetenskapsrådet skrivit i denna utgåva) till att jag gjort deltagarna i min studie 

anonyma. Detta har jag gjort genom att jag benämnt pedagogerna i själva examensarbetet som 

just pedagogerna, pedagogen och andra böjningar av det ordet. I transkriberingarna har jag 

benämnt pedagogerna med några särskilda bokstäver så att jag själv vet vilken det är jag 

intervjuar, då bokstäverna inte har med deras namn att göra. Inspelningarna har jag raderat efter 

transskribering, eftersom det finns en risk att någon kan lyssna på dem om de finns kvar. Så 

namnen går ej att återfinna någonstans och inga inspelningar finns kvar. 

Ännu ett etiskt övervägande var vid urvalet av pedagoger att intervjua. Jag ville inte intervjua 

pedagoger som jag hade en koppling till som kunde påverka deras svar under intervjuerna. Vissa 

relationer kan påverka hur de man intervjuar svarar, till och med få dem att hitta på något för att 

inte råka illa ut. En sådan relation kan vara maktrelationer. Detta ville jag inte råka ut för, för 

påhittade svar tillför inte min studie någonting, så därför var jag noga med att se till att inga 

sådana relationer fanns mellan mig och de pedagoger jag intervjuade. 
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Analys: 

Materialet som samlats in genom intervjuerna har jag analyserat genom att göra en tematisk 

analys. Bryman (2011) beskriver denna sorts analys som att man skapar teman i det man ska 

undersöka som man sedan överför på ens data genom att organisera upp den i exempelvis 

rubriker utifrån de teman man skapat. Detta fick mig intresserad av att göra just en tematisk 

analys. Detta har jag gjort genom att jag valt ut några centrala begrepp som framkom som viktiga 

begrepp i litteraturstudien, som jag sedan fokuserade på när jag analyserade mitt resultat. De 

centrala begreppen är; barnsyn, kön, utveckling, skyldigheter, anmälan, samverkan och begreppet 

barn som far illa. Alla begreppen är ju väldigt centrala i min studie och går att koppla till mitt 

syfte. Kapitlet Resultat och analys har jag stukturerat utifrån de centrala begreppen för studien.  

Trovärdighet och äkthet: 

Trovärdighet, enligt Bryman (2011), handlar om ”hur troliga eller sannolika resultaten är”. Min 

studie är trovärdig eftersom jag försökt att tydligt beskriva hur jag genomfört studien Mitt resultat 

går dock inte att generalisera, eftersom jag enbart har intervjuat 3 pedagoger. Hade jag intervjuat 

ett större antal pedagoger hade jag kunnat generalisera mitt resultat, men jag inte haft intentionen 

att göra det i denna undersökning. 

Bryman (2011) beskriver också begreppet äkthet utifrån en del kriterier. Efter att ha läst 

kriterierna insåg jag att det är två av dessa kriterier som är aktuella för min studie, de kallar 

Bryman (Ibid) för ”Rättvis bild” och ”Katalytisk autenticitet”. Den första handlar om att man ger 

en rättvis bild utav det (i mitt fall) pedagogerna och vad litteraturen har sagt, att de åsikter och 

uppfattningar som pedagogerna har uttalat är vad de faktiskt har sagt. Katalytisk autenticitet 

handlar om ifall de pedagoger som deltagit i min studie har haft en möjlighet att förändra sin 

situation. Det första kriterier uppfyller jag i min studie, eftersom jag utgått ifrån att jag vad 

pedagogerna har sagt.  

Det andra kriteriet uppfyllde jag genom att jag var mycket tydlig gentemot pedagogerna som 

deltog i min studie att de fick avbryta sin medverkan i intervjuerna utan att jag försöker få dem 

att ändra sig. För mig var det viktigt, då ett genuint intresse för att faktiskt delta i min 

undersökning gör att pedagogerna ger fylligare svar. Därför gjorde jag så att jag vid upprepade 

tillfällen (både då jag ringde till dem, i mitt följebrev och innan själva intervjun började) frågade 

om pedagogerna fortfarande var intresserade av att ställa upp.  

Metoddiskussion: 

Studien som ligger till grund för detta examensarbete är utförd som en kvalitativ studie. Detta val 

gjordes utifrån mitt syfte och mina frågeställningar som har fokus på pedagogers uppfattningar. 

Detta överensstämmer ju med det Bryman (2011) skriver, att kvantitativa undersökningar ger 

”hård reliabel data” medan kvalitativa undersökningar ger ”rik och fyllig data”. 
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Resultat och analys: 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa och analysera den data jag fått genom intervjuer av 

verksamma förskollärare. Jag har delat in avsnittet i några rubriker, som i sin tur har sina 

underrubriker. Detta har jag gjort utifrån de begrepp jag valt ut som centrala i min tematiska 

analys. Avsnittet börjar med en redovisning och analys av pedagogernas barnsyn - vilket även 

inkluderar pedagogernas uppfattningar om kön och genus. Detta för att jag är intresserad av hur 

ens barnsyn påverkar arbetet i verksamheten i det område jag undersöker. Hur ens bemötande av 

barn ser ut och hur en ser på andras bemötande av barn kan kopplas till ens barnsyn Efter barnsyn 

redovisar och analyserar jag pedagogernas uppfattningar kring barn som far illa – både om 

definition av begreppet, tecken som man kan få om att ett barn far illa och vilka skyldigheter 

pedagoger har när barn misstänks fara illa. Slutligen redovisas och analyseras pedagogernas 

kännedom om vilka samverkanspartners som finns och hur samverkan kan se ut. 

Pedagoger och barnsyn: 

När det kommer till barnsyn var pedagogerna eniga. De tyckte alla att barnsyn var en del av 

grunden till allt i verksamheten, att den genomsyrade allt i förskolans värld. När frågan om 

barnsyn ställdes hänvisade pedagogerna till förskolans värdegrund i läroplanen som ett direktiv 

”ovanifrån” tillsammans med likabehandlingsplaner, lokala arbetsplaner och dylikt. De hänvisade 

också till värdegrunden när de diskuterade deras egna barnsyn. 

Pedagogerna var eninga om att barnsynen kan skilja sig mellan olika pedagoger. De var dock 

också eniga om att uppfattningarna om barnsyn inte borde skilja sig eftersom att den ska vara 

förankrad i förskolans läroplan. Pedagogerna framförde också att en samsyn i arbetslaget 

gällande barnsyn är viktigt, det under lättar arbetet. 

Pedogernas beskrivningar av deras syn på barn i allmänhet var ganska lika, några av de 

beskrivningarna av barnen var att de var trygga i sig själva (att de känner tilltro till sig själva), 

kompetenta och medskapande av verksamheten. Pedagogerna resonerade också att barnet utgår 

ifrån sina känslor när de tänker och agerar, pedagogerna beskrev att barnen gör så eftersom enligt 

pedagogerna så utvecklas förståndet  utvecklas när man blir äldre. Pedagogerna beskrev att vårt 

jobb (förskolläraryrket) handlar om att vägleda barnen mot att bli ansvarsfulla, demokratiska 

vuxna som kan mycket och som är initiativtagare. Alla pedagogerna var eniga om hur de ville att 

barnen skulle bli bemötta i förskolan. En pedagog beskrev det på följande följande vis: 

Det här med att dom ska få känna sig respekterade även fast dom är liten, det tycker jag är jätteviktigt. Att tänka så 

här att ”skulle vi säga det här/ så här till en vuxen det vi säger till barn?”. Då kommer man på ibland att ”nej, det 

skulle jag inte”. Att man faktiskt har den där respekten att inse att det här är en människa, ok en ung liten människa, 

men man ska behandla denna människa precis som en vuxen. 
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Dessa pedagoger beskrev att det är viktigt att komma ihåg att man är där för barnet, inte för 

föräldrarnas eller någon annans skull. De anser att det är viktigt att alla är på det klara med det, 

inklusive barnen. De ansåg också att det är extra viktigt att barnen känner att pedagogerna är där 

för dem, att det känner att på förskolan blir de sedda och lyssnade till samt att pedagogerna 

känner tillit till dem, att det får komma och vara den det är, oavsett om det är glad, arg eller 

ledsen och att det alltid finns pedagoger som tar sig tid för barnet. Med andra ord beskrev 

pedagogerna att det är viktigt med en nära (men professionell) relation till barnen, att man ser 

dem som viktiga. 

Pedagogerna hade liknande åsikter när det gäller barnsyn men något som skillde sig dem emellan 

var möjligheterna till diskussion runt detta ämne i arbetslaget. Två av pedagogerna beskrev att de 

inte hade diskuterat ämnet i arbetslaget ännu. För en berodde detta på att hen hade börjat i ett nytt 

arbetslag och för den andra handlade det om att de hade haft utdragna inskolningar som gjorde att 

de inte hade hunnit börja föra diskussioner ännu. I den tredje pedagogens arbetslag var barnsyn 

ett ämne som alltid kom till diskussion eftersom detta arbetslag, enligt pedagogen, använde all tid 

som erbjöds till diskussion om sådana ämnen. Alla tre pedagoger uttryckte dock att det är viktig 

att föra diskussion om barnsyn och de uttryckte en önskan om att göra detta mer. De beskrev 

också att det är som mest viktigt i början av varje hösttermin eller när man börjar arbeta i ett nytt 

arbetslag var att få möjlighet att diskutera ens barnsyn med arbetslaget. Detta både för att fräscha 

upp minnet om sin egen och de andra pedagogernas barnsyn och om det är ett nytt arbetslag är 

det viktigt för att få en inblick i resten av arbetslagets barnsyn. Det är viktigt för att återigen (om 

man är i samma arbetslag) arbeta mot en gemensam barnsyn eller för att skapa en ny gemensam 

barnsyn om det är ett nytt arbetslag. Två av tre pedagoger beskrev att man givetvis bör fortsätta 

diskussionen om barnsyn under hela läsåret, då det är ett väldigt viktigt ämne. 

Barn som far illa: 

I princip alla tre pedagoger tyckte att begreppet ”Barn som far illa” var stort. Men de hade väldigt 

lika definitioner av begreppet – att det kunde handla om barn som erfar missbruk av olika 

substanser på olika vis, fysiskt och/eller psykiskt våld (gentemot barnet och/eller andra i 

familjen), sexuella övergrepp (återigen gentemot barnet själv och/eller andra i familjen), 

försumning och andra sätt som kan klassificeras som bristande omsorg. Pedagogerna nämnde 

även barn som lever gömda och/eller som är utvisningshotade. De nämnde även skilsmässobarn 

som föräldrar använder som utpressningsmedel mot den andra föräldern. Pedagogerna berättar att 

de inte har någon utbildning i ämnet, så de upplevde att det var svårt för dem att definiera 

begreppet. 
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Tecken på att barn far illa barn far illa: 

När det kom till de tecken man som pedagog kan få om att barn far illa, delades de upp i fysiska 

och psykiska tecken. De fysiska ansågs vara blåmärken på kroppen där barn inte vanligtvis 

brukar få exempelvis blåmärken, men också svullnader, gripmärken, kräkningar och spändhet. 

Till exempel så säger en av pedagogerna så här: 

Det är skillnad på blåmärke och blåmärke. Blåmärken har alla. Utan att det behöver vara 

någonting. Blåmärken på knäna skulle man inte tänka någonting direkt. Men ofta kan det liksom 

hänga ihop. Att man kan få… att barnen liksom ”ajajaj, jag har ont” och man frågar ”Oj. Men 

vad har du gjort? Har du ramlat?” eller någonting och så är det liksom en följd i det hela. Eller 

om man tycker att det är ett barn som har blåmärken upprepade gånger på samma ställe. Att 

man liksom då måste fundera. 

De psykiska tecknen var mer eller mindre förändring i beteenden hos barnet som kommer mer 

eller mindre plötsligt och som ibland inte förknippas (av pedagogerna) med barnet ifråga. Sådana 

beteenden kunde, enligt pedagogerna, vara att barnet blir väldigt aggressivt och/eller väldigt 

ledsamt. Detta kunde ta sig i olika uttryck bland annat genom att barnet t.ex. slog vilt omkring sig 

- att barnet ”löper amok”, eller att det går undan och sitter för sig själv i ett hörn etc.. Värt att 

notera är att utifrån pedagogernas berättelser beskriver de att det var pojkarna som löper amok 

och flickorna som går undan och sitter i ett hörn för sig själv.  

Några andra tecken som pedagogerna också beskrev var att barnen kan få svårt att knyta an till 

vuxna samt att barnen kunde reagera undvikande gentemot toabesök eller blöjbyte. En pedagog 

berättar att ett barn som far illa kan hamna efter i sin utveckling och till och med backa i sin 

utveckling: 

Barnet kan komma efter eller backa i sin utveckling. 

Pedagogerna tryckte dock på att om ett tecken skulle dyka upp vid något enstaka tillfälle kanske 

det inte vore så anmärkningsvärt, men om tecknet skulle återkomma vid ett flertal tillfällen hade 

de reagerat på det och fattat misstanke om att barnet far illa. Pedagogerna resonerade att barn, 

liksom vuxna, kan ha dåliga dagar. De kan ha ramlat på något vis och därför fått ett mindre 

vanligt märke. Pedagogerna beskriver att man ska ha en fingertopps känsla när det kommer till 

tecken på att barn far illa. De tillägger också att eftersom man ofta har en nära (men ändå 

professionell) relation till barnen och deras föräldrar känner man på sig när det inte står rätt till 

och när det handlar om att barnet har en dålig dag och/eller att det skett en olycka. 

En sak som nämndes i intervjuerna var att man ofta lär känna vårdnadshavarna så pass bra att 

man i samtal med dem, där man pekar ut något som skett som anmälningsbart, vet om deras 

förklarin är sann eller inte. Dock säger pedagogerna att i det finns en risk att vårdnadshavarna är 

så pass vältaliga att man inte kan märka på dem att det är bekymmer eller att vårdnadshavarna 

rent av ”talar omkull” pedagogerna. Barnen kan också vara så skräckslagna att de gör allt för att 

dölja om det är bekymmer hemmavid. Pedagogerna säger också att bekymret kan ha funnits där 
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sedan innan barnet börjat på förskolan och att föräldrarna/vårdnadshavarna betett sig på ett vis 

som döljer det sedan dag 1 så att pedagogerna tror att det är deras vanliga beteende. Det är en 

utav många anledningar till att man ska vara på sin vakt, menar pedagogerna.  

När det kommer till barnets familjer nämnde pedagogerna att man kan bli upplyst om något som 

försigår hemma hos barnet av en familjemedlem och även av barnet. Pedagogerna berättar att i 

vissa fall kan barnen berätta vad som försiggår hemma. Det kan antigen vara att barnet antyder 

genom en kommentar eller att det berättar fullt ut vad som försiggår. Ibland kan fall där barn far 

illa vara väldigt luddiga beskriver en pedagog. Hen förklarar detta med att ett fall där barn far illa 

kan byggas upp över tid. Barnet kanske inte far illa till en början, men det kan byggs upp och 

tillslut går det över till att barnet far illa. Pedagogerna säger dessutom att om man inte har 

kunskap och/eller erfarenhet av att barn far illa, kan det vara mycket svårare att upptäcka detta 

om inte barnet eller en av eller båda vårdnadshavarna själv berättar. Det finns inte så mycket att 

utgå ifrån annars.  

Pedagogerna beskrev att de själva inte fått någon utbildning i detta ämne, alltså varken kring barn 

som far illa eller samverkan mellan olika samhällsorgan gällande barn som far illa. 

Vad kan man som pedagog göra när man fattat misstanke om att ett barn far illa? 

Alla pedagoger nämnde anmälningsskyldigheten som förskollärares skyldighet att göra när det 

misstänks att ett barn far illa. Att det är vid minsta lilla misstanke om att ett barn far illa som man 

ska anmäla. Något som pedagogerna la extra mycket vikt på var att man inte behövde veta något 

säkert för att anmäla, för det enda man behöver är en liten misstanke. De berättar vidare att det 

inte ingår i en förskollärares jobb att undersöka/ ”snoka”/ utreda saken, bara att anmäla. Efter att 

man anmält är ens jobb i ärendet ofta klart och man får inte heller någon återkoppling från 

Socialtjänsten då man gjort en anmälan, beskriver pedagogerna. Socialtjänsten säger inget om 

utredningen och inte heller om eventuella åtgärder: 

För oftast om det blir en anmälan på något barn, vi får ingenting veta. 

Det går inte att få ur dem någonting. Vi är nyfiken ibland, men vi får ingenting veta. 

En pedagog säger dock att man kan föra dagbok över saker man uppmärksammar över en tid för 

att få en helhetsbild, men att det beror på vad det gäller. Pedagogen säger fortsättningsvis att om 

det behövs så kallar de in vårdnadshavarna för ett samtal där de lyfter fram sina misstankar och 

sin anmälningsskyldighet, men detta beror också på vad det gäller. 

Det pedagogerna tyckte att man kunde göra i förskolans verksamhet för att stödja barn som far 

illa var att pedagoger ska vara närvarande och lyhörd gentemot barnet, samt att man tar sig tid för 

det - att lyssna och trösta om det behövs. Dock påpekade pedagogerna att man inte skulle följa 

barnet med ljus och lykta och riva upp såren igen. De menade att man ska finnas till hands när det 

behövs och inte annars. Behövdes inte något speciellt stöd för barnet så fortsätter man med den 

pedagogiska verksamheten, beskrev pedagogerna. 
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Som resultaten visar är pedagogerna väl medvetna om anmälningsskyldigheten men de beskrev 

också att det kan finnas situationer där det kan kännas svårt eller att det uppstår olika dilemman. 

T.ex. när man blirivit för ”kompis” med vårdnadshavarna, eller att man fått en fungerande och 

professionell relation till föräldrarna och att en då inte vill förlora den relationen, eller att man 

tycker att det är för jobbigt psykiskt att göra en anmälan, eller att man är rädd för att felaktiga 

misstankar eller att man är rädd för konflikter. Ännu ett dilemma som två av pedagogerna talar 

om är att förskolan kan vara den trygga punkten för barnet som misstänks fara illa, att barnet 

känner sig trygg på förskolan. Görs då en anmälan finns risken att föräldern byter förskola och att 

barnet därmed förlorar sin trygga punkt. 

Det kan förekomma fall när fler tillfällen när pedagogerna måste agera t.ex. när ingen av 

föräldrarna/ vårdnadshavarna hämtar sitt barn från förskolan, om en av eller båda 

vårdnadshavarna kommer till förskolan väldigt berusad av någon substans för att hämta sitt barn 

eller att det blir en rättsärende som kräver att man som pedagog vittnar i domstol. En utav 

pedagogerna berättar att det kan bli så att om inte någon av vårdnadshavarna hämtar sitt barn 

innan stängning, väntar pedagogerna till en viss bestämd tid efter stängning och i värsta fall får 

Socialtjänsten hämta barnet om inte vårdnadshavarna kommer. Socialtjänsten har en jour som är 

tillgänglig 24 timmar om dygnet, berättar pedagogen. Det är dit man ringer i samråd med 

förskolechefen om föräldrarna inte hämtar barnet. 

Om vårdnadshavare kommer till förskolan för att hämta sitt barn och är jätteberusad av någon 

substans så berättar pedagogerna att man absolut inte får lämna över barnet och att man då ska 

ringa Socialtjänsten och i värsta fall polisen om situationen blir hotfull och/ eller aggressiv. 

Hur görs en anmälan? 

Pedagogerna beskriver processen från att man fattat misstanke om att ett barn far illa. De 

beskriver att man ska berätta för resten av arbetslaget om vad man sett och hört, ta reda på vad de 

sett och hört, kontakta förskolechefen och i samråd med chefen göra en anmälan. Både 

pedagogerna själva och förskolechefen kunde göra anmälan, beskrev pedagogerna. Efter anmälan 

finns det inget mer pedagoger eller förskolechefen kan göra i ärendet, då de bara har skyldighet 

att anmäla vid minsta misstanke och inte på något sätt utreda ärendet. Det är Socialtjänstens jobb 

att utreda ärendet, inte pedagogernas beskriver de pedagoger jag intervjuade. Ibland skriver 

förskolechefen och ibland skriver arbetslaget anmälan. Oftast är förskolechefen med i processen 

beskriver pedagogerna, bl.a. är det ofta i förskolechefens namn anmälan görs. Förskolechefen har 

det yttersta ansvaret för verksamheten, även i dessa ärenden. 
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Det pedagogerna beskrev som att man kan göra i verksamheten för att stödja barnet är att vara 

lyhörd. Om barnet (som far illa) är upprörd på något vis ska man ta sig tid för barnet och lyssna 

på det och trösta det. Dock poängterar pedagogerna att man utöver det inte behöver göra så 

mycket mer, de berättar att man inte ska behandla dem på något annat vis än förut, vilket bör vara 

i enlighet med styrdokument. Det viktigaste är att man finns där, lyssnar på det och tröstar när det 

behövs. 

Samverkan med andra samhällsorgan – vem, vad, hur? 

En utav pedagogerna påpekade, när vi kom in på samverkan i intervjun, att man får för lite 

utbildning gällande ämnet barn som far illa och samverkan kring barn som far illa, både i 

fortbildning och under Förskollärarprogrammet. Alla pedagoger nämnde åtminstone en gång att 

de inte hade så mycket kunskap om samverkan och att de bara kunde tala utifrån erfarenhet. 

Socialtjänsten benämndes som den största samverkanspartnern och då främst när man gör en 

anmälan. Pedagogerna beskrev att man också kunde ringa Socialtjänsten för råd, om man t.ex. 

funderar om något som skett kring barnet är anmälningsbart. Exempelvis kan det vara att man 

märker att det är något som byggs upp över tid och man är osäker på när man bör anmäla i det 

fallet.  

En annan samverkanspartner som kom upp i alla intervjuer var polisen. Detta eftersom 

anledningen till att ett barn far illa i hemmet ibland kan komma till förskolan. Ibland kan det vara 

att barn far illa på förskolan eller att föräldrar/vårdnadshavare eller andra kommer till förskolan 

och är hotfull, aggressiv och liknande, till vilket polisen tillkallas, berättade pedagogerna. Andra 

samarbetspartners som nämndes var BVC (läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer), 

jurister, specialpedagoger etc.. Till BVC får man inte lämna ut information om ett specifikt barn, 

berättade pedagogerna. Dit kan man bara ringa och rådfråga, samma sak gäller kontakt med 

jurister. Gentemot specialpedagoger beror det på situationen när det kommer till att lämna över 

uppgifter om barn. 

När man gör en anmälan till Socialtjänsten måste man lämna över vissa uppgifter om barnet, 

säger pedagogerna. När man dock ringer och rådfrågar Socialtjänsten om något är 

anmälningsbart, lämnar man inte över några uppgifter alls om barnet beskriver pedagogerna.  

Två av pedagogerna nämnde också två stycken samarbetsteam mellan BVC, specialpedagoger, 

förskolechefen, Socialtjänsten, skolpsykolog, skolsköterskor, elevhälsan med flera. Pedagogerna 

berättar att man till dem kan lyfta ärenden (t.ex. om hur man kan stödja barn som far illa i 

verksamheten). Såklart helt avidentifierat då man inte får lämna ut uppgifter om barnen till dessa 

grupper. Dessa grupper kan ändå ge råd om hur man som pedagog bör tänka och agera. Dock 

finns åtminstone ett utav dessa team inte längre, berättade en pedagog. 
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Diskussion: 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och problematisera mina resultat i relation till annan 

litteratur och mina egna åsikter. Jag kommer här att fortsätta med att dela upp kapitlet i olika 

delar utifrån de begrepp som jag använt mig av i min tematiska analys. Först går jag igenom 

Barnsyn, tätt följt av Barn som far illa och Samverkan. Examensarbetet avslutas med en 

sammanfattning av slutsatserna. 

Barnsyn: 

I mitt resultat hänvisade pedagogerna många gånger till läroplanen när det kom till barnsyn. Det 

jag märkte när jag kollade igenom transskriberingarna och lyssnar igenom intervjuerna igen, var 

att för det mesta höll pedagogerna fast vid den barnsynen igenom hela intervjuerna. Vid vissa 

frågor var det dock att pedagogerna inte alltid hade den barnsynen som läroplanen förmedlar. Det 

talades t.ex. om att ”bli sen i utvecklingen”, att barnet kan ”bli utåtagerande” och så vidare. Det 

påminner om Luttzs (2009) resultat, där pedagogerna också uttryckte olika bedömmande åsikter. 

Resultaten tillsammans med Lutzs resultat visar då att pedagogerna bedömmer barnen trots att 

läroplanen har en intention om att det är inte så pedagogerna ska göra utan det är verskamheten 

som ska bedömas. Det kan då vara så att dessa uttalanden kanske istället utgår ifrån en 

normalisieringsprocess som den normaliseringsprocess som Nielsen (2015), Rantala (2016), och 

Markström (2005) skriver om. Det påminner extra mycket om det Markström (Ibid) skriver om 

det normala barnet och det onormala barnet. 

Resultaten visar också att pedagogerna menar att om man inte skulle behandla en vuxen på ett vis 

ska man inte heller behandla barn på det viset. Detta är ju ett bra tankesätt tycker jag, för det 

hintar om att pedagogerna resonerar utifrån läroplanen (Skolverket, 2010). Pedagogerna var 

också inne på att förskollärare ska finnas på förskolan för barnens skull, inte för föräldrarnas eller 

någon annans skull, vilket jag upplever att det visar på att läroplanen (Skolverket, Ibid) inte är 

helt borta från deras tankar. Som jag beskrev i resultatet, berättar pedagogerna att det i förskolan 

ska vara tillåtet för barnet att komma även om det är ledset, argt, upprört och att barnen ändå ska 

få känna att det är välkommet. Det är precis så Skolverket (2016) beskriver att man ska göra, att 

man ska fokusera på barnens behov, inte problem. Anneli Nielsen (2015) var också inne på detta 

när hon skrev om att skolan ska vara en ”skola för alla”, där barn möts utifrån deras unika 

förutsättningar och att barnen ska få verksamheten anpassad efter sina behov. Nu skrev ju 

visserligen Nielsen (Ibid) om skolan, men det går också att applicera till förskolan tycker jag. 

Pedagogerna berättade också att barnet kan mycket mer än vad man tror, vilket är i enlighet med 

läroplanen (Skolverket, 2010). Jag tänker att pedagogerna har förankrat förskolans värdegrund i 

sin barnsyn i stor utsträckning. 
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Resultatet visade att pedagogerna hade vissa föreställningar kring kön i sin barnsyn. Det var t.ex. 

flickorna som var tysta och försiktiga och pojkarna som var vilda. Även när vi pratade om tecken 

på att barn som far illa, så var det pojkarna som blev utåtagerande och flickorna som tystnade helt 

och satte sig i ett hörn. Om man tittar på läroplanen (Skolverket, 2010) ska pedagoger i förskolan 

arbeta för att motverka traditionella könsstereotyper. Det påminde också om det Rantala (2016) 

skrev om att det av pedagogerna förväntas att flickor ska vara tysta och lugna och att pojkar 

förväntas protestera och göra motstånd. Detta kan mycket väl vara fallet hos pedagogerna. Även 

här kan man se tydligt att barnet blir bedömt av de pedagoger jag intervjuade, trots att man inte 

ska det enligt läroplanen (Skolverket, Ibid). Man kan också se den normaliseringsprocess som 

Nielsen (2015), Rantala (Ibid), och Markström (2005) skriver om i att pedagogerna förväntade 

sig ett visst beteende från flickor och ett visst beteende från pojkar. Detta kan möjligtvis ge en 

viss risk att missa barn som far illa när pedagogerna utgår från olika könsnormer. För exempelvis 

så kanske det är en pojke som far illa och kanske tar till ett utåtagerande beteende för att visa att 

något som inte står rätt till hemma, då finns det en risk att pedagoger viftar bort det beteendet för 

att de anser att det är ett typiskt beteende för pojkar. 

Barn som far illa: 

När det kom till begreppet Barn som far illa syntes det i resultaten att pedagogerna definierade 

begreppet utifrån de mest extrema fallen. Begreppet innebär, enligt min erfarenhet, mycket mer 

än det pedagogerna nämnde. Det kan vara så som  Larsson-Swärd (2009) och Frid A. Hansen 

(1995) beskriver att det krävs utbildning för att kunna upptäcka barn som far illa. Jag tänker att 

risken finns att man missar en del barn som faktiskt far illa, om man definierar begreppet utifrån 

de mest extrema fallen och inte har någon erfarenhet eller utbildning i området. Det leder ju till 

det mörkertal som Bäck-Wiklund och Lundström (2001) samt Sundell och Colbiörnsen (1999) 

skriver om. Med mörkertal menade författarna var olika fall av barn som far illa som inte 

uppmärksammats. En sak som inte underlättar är just att Skolverket (2016A) definierar Barn som 

far illa likadant. Det kan mycket väl vara så att det mörkertal som Bäck-Wiklund och Lundström 

(Ibid) samt Sundell och Colbiörnsen (Ibid) skriver om, har att göra med bristande kunskaper om 

ämnet Barn som far illa. Det som dock överraskade mig var att pedagogerna även nämnde 

papperslösa barn, skyddade barn, gömda barn och skilsmässobarn när de definierade begreppet. 

Det kan vara tecken på att pedagogerna har fått lite mer kunskap om ämnet, möjligtvis genom 

erfarenhet, eftersom alla tre pedagoger inte hade någon utbildning i området Barn som far illa. 

Papperslösa barn, gömda barn och skilsmässobarn är ju enligt min erfarenhet också barn som kan 

fara illa. Papperslösa och gömda barn kan ha varit med om saker i sin uppväxt som inget barn, 

kanske ingen människa, mår bra av att vara med om. Dessa former av att barn far illa hade säkert 

varit intressant att studera närmare tycker jag, eftersom det, vad jag förstått utifrån min 

erfarenhet, inte är i första hand de man tänker på när man hör begreppet barn som far illa. Därför 

var det intressant att pedagogerna tog upp dessa barn. 
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Tecken på att barn far illa: 

De tecken som visar på att barn far illa, som jag ser i resultaten att pedagogerna kunde komma 

på, var det de tecken man kunde förvänta sig av de mer uppenbara fallen av att barn far illa, som 

pedagoger kunde räkna upp. Som jag påpekade var de mesta tecknen som pedagogerna nämnde 

de tydligaste tecknen man kan få, som t.ex. märken och beteendeförändring, men pedagogerna 

var även här inne på att det ibland kunde vara luddigt. Larsson-Swärd (2009) skrev också att det 

kunde vara så. Det tolkar jag som att det finns en viss kännedom om hur mer komplicerade fall 

kan utspela sig. Som det också syntes i resultatet var pedagogerna bland annat inne på att barnet 

kunde berätta om de saker det är med om eller att det är någon i barnets familj som berättar om 

det som händer och det kan jag koppla till det som Skolverket (2016) skrev om viktiga 

informationskällor. Ett av dom tecken pedagogerna räknar upp, som syntes i resultatet, liknar 

också det tecken som Larsson-Swärd (1999) pratar om, alltså förändring i beteende, vilket jag 

kan tycka låter som att pedagogerna på sätt och vis bedömmer barnet, för att de pratar om att 

barnets beteende går från det pedagogerna upplevde som normalt för det barnet till något annat. I 

mitt resultat kan man läsa att pedagogerna också sagt att barnet riskerar att hamna ”efter” i sin 

utveckling om det far illa. Det är som sagt inte i enlighet med läroplanen att tänka på det viset, 

men ändå gör pedagogerna sådana bedömningar. Det finns enligt min erfarenhet en risk att 

pedagogerna, istället för att se tecknen som tecken, klassifierar barnen och sätter problemet i 

barnet. Ett sådant scenario beskrev ju även Larsson-Swärd (Ibid) och hon verkade anse att det var 

problematiskt. Det skulle i så fall bidra till det mörkertal som Bäck-Wiklund och Lundström 

(2001), samt Sundell och Colbiörnsen (1999) skriver om. 

En annan viktig sak som syntes i mitt resultat var att pedagogerna också pratade kring att om 

något tecken dyker upp någon enstaka gång så är det inte något de reagerar över, men frågan är ju 

om det är bra att tänka så för att det kanske var något som faktiskt hänt och så ger barnet inga fler 

tecken för att pedagogerna inte reagerar. Det är ett väldigt riskabelt tankesätt tycker jag. För det 

finns ju ett stort mörkertal av fall där barn far illa som Bäck-Wiklund och Lundström (2001), 

samt Sundell och Colbiörnsen (1999) skriver om, som ett sådant här tänk mycket möjligt kan 

bidra till. 

Det märktes dock i mitt resultat att pedagogerna inte hade fått så mycket kunskaper om ämnet 

barn som far illa och allt som berör det genom utbildning av något slag, att de istället talade 

utifrån erfarenheter. Det hände någon enstaka gång under alla intervjuerna att pedagogerna sa att 

de inte visste eller att de inte visste säkert och att de ibland bara kunde tänka sig att något 

fungerade på ett visst sätt. Gällande detta så ser jag exakt vad Larsson-Swärd (2009) och Frid A. 

Hansen (1995) menade då de skrev om att det behövs utbildning kring både det 

specialpedagogiska fältet och ämnet barn som far illa för att kunna upptäcka och hjälpa dessa 

barn. Jag kan också se kopplingen mellan brist på kunskaper och det mörkertal när det kommer 

till barn som far illa som Bäck-Wiklund och Lundström (2001), samt Sundell och Colbiörnsen 

(1999) skriver om, då brist på kunskap om det gör enligt min erfarenhet att det blir väldigt lätt att 

missa tecknen. 
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Det jag kan tycka utifrån allt det här är att pedagogernas upplevelse av de tecken som man kan få 

är skrämmande, då de mer subtila signalerna som exempelvis blickar, i princip inte nämndes. Det 

är inte alltid, enligt min erfarenhet, att det blir fysiska märken eller att barnet skriker när 

föräldrarna hämtar det. Jag personligen har ju en speciell erfarenhet till ämnet som denna studie 

berör, vilket gör att jag har ett annat perspektiv på det som gör det enklare för mig att se tecken 

och jag kan tänka mig att det inte är lika enkelt för en som haft en fungerande uppväxt att se 

tecken då den personen inte har använt dem själv. Därför tänker jag mig att utbildning kan vara 

bra för de personer utan en egen erfarenhet av dem, för att lära sig om de tecken som man kan få. 

Pedagogers skyldigheter gentemot barn som far illa: 

Gällande skyldigheter, går det att finna i mitt resultat att det verkade som det mesta i 

anmälningsskyldigheten kände pedagogerna i denna undersökning. De hade också koll på att det 

är vid minsta lilla misstanke man ska göra en anmälan och det kan jag tycka är väldigt bra att de 

känner till, då ovisshet kan leda till att man inte gör en anmälan. Pedagogerna visste bland annat 

att förskolechefen var den som hade det yttersta ansvaret för att anmälning görs, vilket kan bero 

på att de har erfarenheten av att anmäla. Att förskolechefen har det yttersta ansvaret vid anmälan 

stämmer överens med både skollagen (SFS 1985:1100. Skollagen) och läroplanen (Skolverket, 

2010). 

Som det syntes i resultaten beskriver också pedagogerna i min undersökning att de hade utvecklat 

rutiner för anmälan som de följde varenda gång, t.ex. att om vårdnadshavarna inte hämtar sina 

barn innan stängning så väntar man en viss tid innan man ringer Socialtjänsten och även att ringa 

Socialtjänsten för att rådfråga om något är anmälningsbart. Detta rekommenderar Larsson-Swärd 

(1999) då hon skriver att pedagoger behöver samverkan för att få tillgång till andra expertiser än 

sin egen. Att utveckla rutiner för åtgärder är något som Larsson-Swärd (Ibid) rekommenderade 

för att bland annat slippa akuta åtgärder, vilket jag tycker stämmer överens pedagogerna 

beskrivningar. Det tror jag själv också kan vara bra eftersom det alltid är bättre för barnet att 

hjälpen kommer snabbt än att den kommer då läget blir akut.  

I mitt resultat har jag beskrivit att pedagogerna nämnde skyldigheten att tillkalla polis och att 

kontakta Socialtjänsten om en av eller bägge av vårdnadshavarna kommer till förskolan 

jätteberusad eller narkotikapåverkad för att hämta sitt barn och att man absolut inte får lämna 

över sitt barn i sådana fall. Detta låter som en sak som, precis som med anmälningsskyldigheten, 

man skulle fått lära sig i förskollärarutbildningen tycker jag. Detta eftersom fall där exempelvis 

vårdnadshavare kommer berusad till förskolan kan ske på vilken förskola som helst. Här blir 

också Barnkonventionen (UNICEF, 2009) aktuell på många sätt, bland annat genom att länder 

som gått med på barnkonventionen ska säkerhetsställa att barn har en social trygghet och ge 

barnet en alternativ omvårdnad, om föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn. Även det 

Skolverket (2016A) skrev om anmälningsskyldigheten blir aktuell, att pedagoger har en viktig 

roll att få igång en utredning genom anmälan. 
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Då det gäller skyldigheter skrev Socialstyrelsen (2014) att det inte finns några klara gränser för 

vad förskolan är skyldig att göra för att stödja barn som far illa, men det är viktigt att komma ihåg 

att det som erbjuds i förskolan också ska vara kopplade till de pedagogiska och sociala mål som 

finns i läroplanen. Utöver de skyldigheter som de pedagoger i min studie nämnde ska vi i 

förskolan alltså stödja barn som far illa utifrån läroplanen. Detta låter väldigt luddigt tycker jag, 

för läroplanen (Skolverket, 2010) är ju väldigt öppen med hur pedagoger ska arbeta i 

verksamheten. Det finns visserligen strävansmål att jobba efter, men hur pedagogerna arbetar 

med dem är ju rätt fritt. Jag skulle vilja läsa om fler exempel om detta, då det låter ganska 

luddigt. Att det inte finns några tydliga gränser över vilket stöd och vilka insatser förskolan har 

skyldighet att utöva, märks i mitt resultat. Detta eftersom pedagogerna i min studie enbart kunde 

nämna anmälningsskyldigheten och att man ska ringa polisen om vårdnadshavarna kommer till 

förskolan berusad. Men de visste dock att det som hamnar utanför läroplanen inte är deras 

angelägenhet, vilket kan göra det problematiskt. Detta för att det, som jag sagt tidigare, är luddigt 

gällande vad man kan göra. I resultatet var det ju också tydligt att pedagogerna tyckte att efter 

anmälan är pedagogers jobb i ärendet klart, vilket Larsson-Swärd (2009) också var inne på då 

hon skrev att återkopplingen från Socialtjänsten är nästan obefintlig. Detta låter vettigt tycker jag, 

eftersom förskolläraryrket inte har några kunskaper i att handskas med ämnet barn som far illa 

utanför verksamheten. Det man kan göra enligt min erfarenhet är att utgå från barnets behov och 

anpassa verksamheten utifrån dessa behov för att underlätta för det. 

För att sammanfatta så kan jag säga att det märktes i resultatet att pedagogerna har en fungerande 

kännedom kring de skyldigheter de har när det kommer till Barn som far illa. Det jag kan tycka är 

dock att det inte hade skadat om pedagogerna fått utbildning i ämnet eftersom många fall inte är 

så extrema som exempelvis misshandel och det är inte alltid lika lätta att se om fallen är 

anmälningsbara. Jag kan även tycka att utbildning kring hur barnsyn, och syn på kön och 

jämställdhet, påverkar om och hur man upptäcker barn som far illa inte skulle skada för någon 

blivande pedagog eller verksam pedagog. 

Svårigheter att anmäla: 

I resultatet går det att läsa att pedagogerna bland annat pratade kring att om man utvecklat en god 

och professionell relation till vårdnadshavarna, vilket man kan vara rädd att förlora om man fattar 

misstanke över att deras barn far illa. Att pedagoger ”blivit för kompis” med vårdnadshavarna 

kan göra det svårt att anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Det påminner litegrann om 

det Skolverket (2016C) skriver om svårigheter vid anmälan. Här kan jag se att det är lätt att råka 

ut för dessa svårigheter om man inte har erfarenheter och/eller kunskaper om ämnet som denna 

studie behandlar och förskolans roll då det kommer till Barn som far illa. Återigen kan man se det 

Larsson-Swärd (2009) och Frid A.Hansen (1995) skrev om att det behövs mer kunskaper om 

detta genom utbildning, då dessa pedagoger enbart visste detta genom erfarenhet. Mörkertalet, 

som Bäck-Wiklund och Lundström (2001) samt Sundell och Colbiörnsen (1999) skriver om, 

kommer också i fokus igen eftersom pedagoger som inte anmäler bidrar till mörkertalet. 

Pedagogerna i min undersökning höll dock fast vid att man bara behövde en misstanke om att ett 
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barn far illa för att anmäla och att man gott får lov till att göra en anmälan trots de svårigheter 

som kan dyka upp, eftersom man är skyldig att göra det. Detta tycker jag är en bra inställning, 

eftersom den kan nog hjälpa pedagogerna att ge barn som far illa den hjälp de behöver. Det 

pedagogerna sagt är precis vad Larsson-Swärd (Ibid) och Skolverket (Ibid) också beskriver. I 

Skollagen (2010:800) går det dessutom väldigt lätt att hitta och läsa om att man har den 

skyldigheten om man är verksam i förskolan, vilket jag också skrev om i litteraturgenomgången. 

Jag kan också se kopplingen till barnkonventionen (UNICEF, 2009) här, genom att om man inte 

anmäler så bryter man i princip mot konventionen genom att man i princip struntar i att lägga 

barnens bästa i första hand. Barnkonventionen bidrar ju, i mina ögon, med fler anledningar till att 

man ska anmäla. Om pedagoger skulle strunta i att anmäla, av bland annat de exempel på 

anledningar som pedagogerna angav, så skulle man kunna anse att pedagogerna bryter mot lagar. 

Jag kan givetvis förstå att det kan vara svårt att anmäla, men samtidigt ska man ju anmäla, det är 

ju vårt jobb. Utifrån min erfarenhet kan jag tycka att det inte borde bli några fundering kring om 

man ska anmäla eller inte, då det som sagt ingår i vårt jobb. Därför tycker jag att det, som det 

syntes i resultatet, att dessa pedagoger var på det klara med att det är vid minsta lilla misstanke 

man skulle anmäla och att det egentligen inte finns någon ursäkt till att inte göra det. 

Hur man stödjer Barn som far illa i verksamheten: 

Om man tittar på mitt resultat, svar det inte så mycket man kunde göra i verksamheten enligt de 

pedagoger i min studie. Det som pedagogerna pratade om var nästan samma som det jag hittade i 

litteraturen. Skolverket (2016F) skrev ju att man skulle erbjuda goda pedagogiska miljöer för 

barnet att vistas i och de har även skrivit om att man ska fokusera på barnens behov. Att fokusera 

på barnens behov istället för på den problematik de är i låter mycket klokt i mina öron, eftersom 

utsatta barn ibland inte får sina behov stimulerade, till exempel i form av en närvarande vuxen 

som pedagogerna pratade om. Det ligger i alla fall någonting i det pedagogerna säger, att man bör 

finnas där för barnen men samtidigt erbjuda stimulering genom goda pedagogiska miljöer när det 

kommer till lärande och utveckling. Barnkonventionen (UNICEF, 2009) är ju aktuell även här, 

för enligt den ska alla åtgärder kring barn ha barnets bästa som deras huvudsakliga fokus och det 

låter väldigt klokt tycker jag. Här tyckte jag att pedagogerna hade en god inställning, för som det 

syntes i resultatet så var de ju helt på det klara att man som pedagog var i verksamheten för 

barnens skull och att man hade ett ansvar att se till att barnen mår bra, för det är rätt viktigt enligt 

mig. 

Samverkan: 

När det kom till samverkan, går det att finna i resultatet att pedagogerna var väldigt tydliga med 

under intervjuerna, att de bara kunde tala utifrån det de har vart med om i arbetet. Återigen är det 

Larsson-Swärd (2009) och Frid A. Hansen (1995) skrev om att det krävs kunskaper om ämnet, 

aktuellt. Detta är intressant tycker jag, för jag själv har funderat kring varför jag inte har fått så 

mycket information, både kring ämnet barn som far illa och samverkan kring barn som far illa, 

via utbildningen. Jag hade gärna fått mer information kring detta i utbildningen, då barn som far 

illa är något som alla studenter i min årskull kommer att stöta på, på ett eller annat sätt. 
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Något som syntes i resultatet var att pedagogerna var insatta vad gäller samverkan med 

Socialtjänsten, då det är till dem man anmäler till om man får minsta lilla misstanke om att barn 

far illa. Alla tre pedagoger visste också om att man kunde ringa och rådfråga Socialtjänsten om 

man kände sig osäker kring om saker är anmälningsbart. Detta kan jag tycka är en bra erfarenhet, 

jag kan dock tycka att detta borde man ha fått information om i förskollärarutbildningen. Denna 

kunskap kan nog vara till stor hjälp för de som är utan den erfarenheten. 

Fler samverkanspartners som dök upp i resultaten var samverkans grupperna. Dessa grupper 

tyckte jag lät intressanta eftersom de verkar vara en stor hjälp när man funderar över något som 

inte ingår i förskollärarutbildningen, vilket är mycket när det kommer till detta ämne. 

Jag tänker att när det kommer till samverkan, hade en utbildning kring det inte varit fel. Min 

uppfattning är att man hade kunnat göra ett mycket bättre jobb när det kommer till samverkan, 

om man hade haft mer kännedom och kunskap om vilka man ska och kan samverka med och hur 

det fungerar. Det är ju trots allt för barnens skull man ska göra det och det tycker jag är skäl nog 

till att ha en god samverkan med andra samhällsorgan. 

Slutsatser: 

De slutsatser jag kan dra av denna studie är först och främst att jag tycker att det behövs mer 

forskning kring både ämnet barn som far illa och även kring ämnet samverkan mellan förskola 

och andra samhällsorgan då det kommer till barn som far illa. Det var rätt svårt för mig att hitta 

forskning om dessa saker, vilket jag fann konstigt eftersom ämnena blivit mer och mer 

uppmärksammat i samhället. Det hade underlättat arbetet i förskolans verksamhet om det bara 

fanns forskning om ämnena. Forskning kring hur olika faktorer såsom barnsyn och syn på kön 

påverkar om och hur man upptäcker Barn som far illa skulle ha underlättat arbetet för alla 

pedagoger. Så min första slutsats är alltså att det behövs mer forskning kring ämnena, samt hur 

olika faktorer påverkar om och hur man upptäcker dessa barn. 

Min andra slutsats är att det behövs mer utbildning kring ämnena, både i Förskollärarutbildningen 

och genom fortbildning. Många pedagoger, både enligt min erfarenhet och som syns i resultatet, 

har inte så mycket erfarenhet i ämnena och framförallt inte en personlig erfarenhet av dem. Detta 

medför ju att det blir tuffare för dessa pedagoger att upptäcka och stödja barn som far illa, då det 

inte alltid är självklart för dem vad som behövs göras. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: Följebrev 

Hej! 

Tack igen för att du ställer upp på intervju. Att få möjligheten att intervjua dig kommer att betyda 

mycket för mig och mitt examensarbete! 

Om man ska genomföra intervjuer till sitt examensarbete så är det några saker man behöver ha i 

åtanke. De kallas för de forskningsetiska principerna och det är Vetenskapsrådet (2002) som 

skrivit dem. Dessa principer är man tvungen att följa vid sådana här intervjuer och dessutom ska 

det informeras om dessa principer till de man ska intervjua. De handlar om att… 

Ditt deltagande helt frivilligt. Du har all rätt att avbryta din medverkan om du vill och när 

du vill. Jag har absolut ingen rätt att stoppa dig eller påverka det beslutet. Jag är dessutom 

skyldig att ge dig information om dina villkor kring denna intervju och information om 

inslag i undersökningen som kan påverka ditt beslut till deltagande. Jag är också skyldig 

att ge dig information om din uppgift i din medverkan, samt vilka villkor som gäller för 

ditt deltagande. 

För att intervjua dig behöver jag ditt samtycke. Jag kan inte intervjua dig mot din vilja. 

Om du någon gång innan, under och efter intervjun vill avbryta din medverkan har du rätt 

att göra så utan att jag försöker påverka dig till att medverka. 

Uppgifter som kan röja din identitet och vilken förskola du arbetar på är konfidentiella. 

Ingen utöver mig (Nicklas Ångerud) kommer att veta att du deltagit i undersökningen 

eller vilken förskola du arbetar på. I uppsatsen kommer alla deltagare göras anonyma, 

genom fingerade namn på både deltagarna och deras förskola. 

Det är också viktigt att du vet att alla uppgifter (det du svarar på frågorna) enbart kommer 

att användas till undersökningen som jag har beskrivit för dig via telefon och detta 

följebrev, inte något annat. 

Jag kommer att spela in (enbart ljudinspelning, ej film) intervjun. Detta är något som jag önskar 

att du tar ställning till tidigt, eftersom en ljudinspelning är nödvändigt under intervjun och om du 

känner att du inte vill bli inspelad, så får du gärna höra av dig! 

Jag uppskattar att intervjun tar 45-60 minuter, beroende på tillgång till tid. Mitt förslag är att vi 

genomför intervjun på din arbetsplats, i personalrum eller kontor, beroende på tillgång. Har du ett 

eget förslag så berätta den gärna, dock så måste vi ha i åtanke att det inte får vara en massa 

bakgrundsljud på grund av inspelningen. 
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Ämnet jag ska intervjua dig om är Förskolebarn som far illa i hemmet. Jag vill vänta med att 

delge dig frågorna tills intervjutillfället. Om det skulle bli frågetecken kan jag då förklara detta. 

Jag hoppas att denna information gav dig något. Jag skulle vilja tacka en gång till för att du ställer 

upp på intervju, det är verkligen guld värt! Om det är något du funderar över, så är det bara att 

höra av sig. 

 

MVH Nicklas Ångerud  

XXXXXXXXXXX@XXXXXXX.XXX 

076-XXXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

Forskningsfråga: Hur definierar pedagoger barn som far illa? 

Intervjufrågor som berör denna forskningsfråga: 

1. Upplever du att det finns något direktiv ”ovanifrån” som beskriver en barnsyn som ska 

vara gällande i förskolans verksamhet?  

Följdfrågor till fråga 1: 

Om ja: Vad är det för barnsyn? 

Om nej: Skulle det behövas ett direktiv om vilken barnsyn som ska råda i 

   Förskolan och hur skulle du i så fall vilja att den barnsynen såg ut? 

2. Hur ser det ut i ditt arbetslag, har ni pratat någon gång/ pratar ni regelbundet om 

barnsyn? Om inte, anser du att det skulle behövas? Förklara varför oavsett svar!  

Om inte, hoppa till fråga 4 då den andra halvan av denna fråga är besvarad! 

 

3. Anser ni att ni i arbetslaget har liknande barnsyn? Om inte, skulle det behövas och 

skulle det vara möjligt att ha en liknande barnsyn? Förklara oavsett svar! 

Följdfrågor till fråga 3: 

 Om ja:  

   Vad är er barnsyn i så fall? 

 Stämmer eran barnsyn överens med direktivens barnsyn (om det finns någon 

sådan) eller skiljer de sig från varandra? 

 Om nej: Hur ser din egen barnsyn ut? 

Stämmer din egen barnsyn överens med direktivens barnsyn (om det finns 

någon)? 
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4. Hur upptäcker du barn som far illa. Skiljer det sig något mellan flickor och pojkar? 

 

5. Vilka orsaker kan finnas till att barn far illa? 

 

Forskningsfråga: Hur arbetar pedagoger med barn som far illa? 

Intervjufrågor som berör denna forskningsfråga: 

6. Har du någon erfarenhet av arbete med barn som far illa? Berätta lite om det! 

7.A. Vilka kan tecknen vara för att du/ni ska få misstankar av när barn far illa? 

7.B. Vars drar man gränsen? Hur tänker du t.ex. om ”Billy” kommer till förskolan med ett 

blåmärke? Kan olika förskollärare sätta gränserna olika och kan det ha betydelse? 

8.A. Vad har Förskollärare för skyldigheter när de misstänker att ett barn far illa? Berätta! 

8.B. Hur ser processen ut efter att man fått en misstanke om att ett barn far illa? Berätta! 

9. Kan du komma på något dilemma som kan uppstå när det gäller förskolans roll i att hjälpa barn 

som far illa? Förklara! 

10. Kan du komma på om det finns någon anledning att man kan uppleva oro alternativt någon 

anledning till att det kan kännas jobbigt när det uppdagas att ett barn far illa? Förklara! 

11. Hur kan man i förskolan stödja barn som far illa? Alltså, stödja barnet i själva verksamhetem?
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Forskningsfråga: Vad är pedagogers uppfattning om samverkan med andra instanser när 

det gäller barn som far illa? 

Intervjufrågor som berör denna forskningsfråga: 

12. Vilka samhällsorgan och/ eller organisation kan man samverka med när det misstänks att ett 

barn far illa? Vilka är man skyldiga att samverka med? 

13. Hur kan samverkan se ut? Lämnar man bara över ärendet till ett annat samhällsorgan och/ 

eller organisation så är förskolans jobb avslutat? 

14. Har du någon erfarenhet av samverkan med andra samhällsorgan och organisationer när det 

kommer till barn som far illa?
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