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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att belysa huruvida relationen mellan barn och 

pedagoger kan påverka möjligheten att upptäcka barn som far illa i hemmet, samt på vilka 

sätt som fritids kan arbeta för att uppnå förtroendefulla relationer. Fem kvalitativa 

intervjuer med fem verksamma pedagoger utfördes för att ta reda på deras erfarenheter. 

Även en socialsekreterare intervjuades. Studiens resultat visade att relationsarbetet mellan 

barn och pedagog kan vara som svårast när det är som viktigast. Inom fritidsverksamheten 

är det nödvändigt med en ökad förståelse för vikten av trygga och förtroendefulla 

relationer, samt att i större utsträckning våga beröra ämnet. Det framkom både av 

intervjuer och tidigare forskning att ämnet är laddat bland många pedagoger. Detta gör 

möjligheten för dialog och utbyte av varandra i personalgruppen betydelsefull. Samtidigt 

försvårar omständigheter som stora barngrupper, vilket kräver en ökad medvetenhet bland 

skolhuvudmän och rektorer.  

 

Nyckelord: Fritidshem, Förtroendefulla relationer, Relationer, Relationsarbete 

 

 
 
 
 
 
 

Den mest värdefulla gåvan du kan ge någon,  

är gåvan av din tid och uppmärksamhet. 

Nicky Gumbel 

 
 

  



 

 
 

Innehållsförteckning  

1 Inledning .................................................................................................................................... 1 

2 Syfte och forskningsfrågor ...................................................................................................... 1 

3 Bakgrund ................................................................................................................................... 3 

3.1 Styrdokument ............................................................................................................... 3 

3.1.1 Barnkonventionen .................................................................................................. 3 

3.1.2 Skollagen ............................................................................................................... 3 

3.1.3 Skolverket.............................................................................................................. 4 

3.1.4 Skolinspektionen ................................................................................................... 4 

3.2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning ................................................................. 4 

3.2.1 Pedagogiska perspektiv och problemskapande beteenden ....................................... 4 

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv och interaktion mellan pedagoger .................................. 5 

3.2.3 Barnperspektiv och barns perspektiv ...................................................................... 5 

3.2.4 Uppmärksammande av barn som far illa i hemmet ................................................. 6 

3.2.5 Vuxenansvar och relationsarbete ............................................................................ 7 

3.2.6 Relationens betydelse mellan barn och utomstående vuxen .................................... 8 

4 Kvalitativ metodansats ........................................................................................................... 10 

4.1 Val av undersökningsmetod ........................................................................................ 10 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 11 

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

4.4 Genomförande ............................................................................................................ 12 

4.5 Databearbetning ......................................................................................................... 12 

4.6 Tillförlitlighet och metoddiskussion ........................................................................... 13 

5 Resultat .................................................................................................................................... 14 

5.1 Inblick från socialtjänsten ........................................................................................... 14 

5.2. Trygga relationers betydelse för upptäckt av barns problematiska hemförhållanden ... 15 

5.2.1 Hur väcktes misstanke? ........................................................................................ 15 

5.2.2 Hur såg barnets relation till pedagog ut, vid misstanke? ....................................... 17 

5.3 Att bygga upp en trygg och förtroendefull relation ...................................................... 17 

5.4 Strategier och hinder för relationsarbete i fritidsverksamheten .................................... 19 

5.4.1 Två strategier för att bygga trygga relationer i fritidsverksamheten....................... 19 

5.4.2 Ramfaktorer som försvårar fritidshemmets relationsarbete ................................... 20 

6 Analys ....................................................................................................................................... 22 



 

 
 

6.1 Trygga relationers betydelse för upptäckt av barns problematiska hemförhållanden .... 22 

6.2 Att bygga upp en trygg och förtroendefull relation ...................................................... 22 

6.3 Strategier och hinder för relationsarbete i fritidsverksamheten .................................... 23 

7 Diskussion ................................................................................................................................ 25 

7.1 Relationsarbete ........................................................................................................... 25 

7.2 Bort med tabun ........................................................................................................... 26 

7.3 Osäkra pedagoger och vikten av samverkan ................................................................ 26 

7.4 Sammanfattning och vidare forskning ......................................................................... 27 

8 Referenslista ............................................................................................................................ 29 

9 Bilagor ..........................................................................................................................................  

 
 
 
 
  
 



 

 1   
 

1 Inledning 
Barn som far illa i hemmet är något som länge har berört mig djupt. Under uppväxten 

hade jag en granne och nära vän som levde under svåra hemförhållanden. En familj som 

omgivningen inte nuddade vid djupare än att de var annorlunda. Jag och min vän pratade 

aldrig om hennes hemförhållanden, även om hon visste att jag visste. Idag är vi båda unga 

vuxna och skillnaden är att vi numera kan samtala om det. Under hennes tidiga skolår 

syntes ingen pedagog bära på någon misstanke om att hon for illa i hemmet eller ha viljan 

att veta och förstå vad som skedde i hennes liv. Detta är något som sitter djupt rotat hos 

mig som blivande pedagog i fritidshemmet och som har styrt in mig på det här valet av 

uppsatsämne.   

Undersökningar visar på att mörkertalet är stort vad gäller antalet barn som far illa i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2014; BRÅ, 2017). I den gruppen innefattas de barn som utsätts 

för alla former av övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller 

potentiell skada för barnets hälsa och utveckling. Det är av stor vikt att tidigt upptäcka 

barn som riskerar att fara illa eller far illa i hemmet. Både för att barnet och familjen ska få 

rätt stöd och rehabilitering, samt att barnet ska få det skydd som behövs (Socialstyrelsen, 

2014). Parallellt med det rådande mörkertalet, finns det riktat mot skolväsendet, ett flertal 

forskare som trycker på vikten av att identifiera grundproblemet till ett barns beteende 

och/eller handlingar. Detta är för att som pedagog kunna hitta en hållbar lösning och ge 

rätt stöd och hjälp efter barnets behov (Hejlskov Elvén, 2014; Juul & Jensen, 2009; 

Greene, 2016). I praktiken skulle mörkertalet innebära att det finns många barn som idag 

inte ges rätt stöttning i fritidsverksamheten.  

Inom hälso- och sjukvården är det ofta de allvarligaste skadorna som kommer till 

kännedom och av den anledningen är det viktigt att även vara uppmärksam på andra 

signaler om att ett barn kan fara illa. Ett barns hemförhållanden kan exempelvis vara den 

bakomliggande orsaken till att ett barn uppvisar beteendestörningar, 

koncentrationssvårigheter, depressivitet eller aggressivitet i skolan (Hindberg, 2006).  

Rädda barnen föreslår i sin rapport en nationell satsning på metodutveckling som ökar 

möjligheten för tidig upptäckt och att drabbade barn nås av tidiga stödinsatser (Blomgren, 

2016). Skolans personal är exempel på professionella som kommer i kontakt med barn i 

sitt dagliga arbete och därav har en viktig roll i att uppmärksamma när barn riskerar eller 

far illa i hemmet (Hindberg, 2006). Fritidspersonal tenderar att beskriva det som att de har 

en förmåga att skapa trygghet för elever, i en verksamhet vars pedagogik bygger på ett 

arbetssätt där relationerna mellan elever samt mellan elever och personal är viktiga 

redskap i arbetet (Skolverket, 2014). 

2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av förtroendefulla relationer 

mellan barn och pedagog för att främja upptäckten av barn som far illa i hemmet. 

Avsikten är även att ta reda på vilka möjligheter fritidspersonalen upplever sig ha för att 

uppmärksamma barn som far illa och på vilka sätt de kan arbeta för att främja goda 

relationer.  
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Syftet ska besvaras utifrån följande forskningsfrågorna som riktar sig till pedagoger på 

fritidshem som varit delaktiga vid minst en orosanmälan. 

 

• Uppfattar intervjuade pedagoger att deras relation till barnet har betydelse vid 

misstanke om ett barns problematiska hemförhållanden, och i så fall hur?  

• Vilka uppfattningar har pedagoger om sina möjligheter att bygga en trygg och 

förtroendefull relation? 

• Hur arbetar fritidsverksamheten för att främja att alla barn får en trygg och 

förtroendefull relation till fritidspersonal? 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras först styrdokument och sedan följer teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning som ligger till grund för min studie. Dessa kommer att påverka hur 

jag tolkar och bearbetar information från intervjupersonerna. Inledningsvis presenteras två 

centrala begrepp.  

Barn som far illa är ett begrepp utan någon entydig eller allmänt vedertagen definition, 

men jag väljer här att utgå från följande: ”Begreppet barn som far illa innefattar alla 

former av övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell 

skada för barnets hälsa eller utveckling” (Socialstyrelsen, 2014:32). Med barn avses varje 

människa under 18 år enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453 1 kap. 2 §).  

En anmälan till socialtjänsten om misstanke att ett barn far illa, kallas för orosanmälan. 

Alla personer som i sin yrkesutövning arbetar med barn har en lagstadgad plikt att göra en 

orosanmälan till kommunens socialtjänst om de får kännedom om att ett barn far illa eller 

om det finns blotta misstanken om att ett barn far illa (SFS, 2001:453 14 kap. 1§; SFS 

2010:800 29 kap. 13§; Olsson, 2017). 

3.1 Styrdokument 

Nedan får vi en inblick i vad styrdokumenten säger som berör hur pedagoger bör förhålla 

sig till barn som far illa i hemmet. Styrdokumenten består av Barnkonventionen, 

Skollagen, Skolverket och Skolinspektionen.  

3.1.1 Barnkonventionen 

År 1990 blev Sverige folkrättsligt förpliktad att ha en lagstiftning som står i 

överensstämmelse med barnkonventionens krav. En konvention är en form av 

överenskommelse där alla länder som skrivit under är skyldiga att följa det som står i den. 

FN:s konvention har en helhetssyn på barn, vilket kortfattat handlar om barnets rätt att få 

sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2014). Den 

innehåller 54 artiklar varav de fyra nedanstående sammanfattar dess grundprinciper 

(Barnombudsmannen, 2000): 

• Artikel 2; alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

• Artikel 3; inget barn får diskrimineras. 

• Artikel 6; barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, och inte bara deras 

överlevnad utan också deras utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets 

förmåga. 

• Artikel 12; barnets åsikter ska komma fram och visas respekt.  

Barnkonventionen är en värdegrund som kan ge yrkesgrupper som möter barn som far 

illa en gemensam attityd och syn på barnets rätt till skydd, utveckling och delaktighet 

(Socialstyrelsen, 2014). Värdegrunden påverkar vuxnas förhållningssätt till barn, 

vilket aktualiserar olika perspektiv som kan påverka hur vi handlar. 

3.1.2 Skollagen 

Ett annat styrdokument som påverkar fritidshem i Sverige är skollagen (SFS 2010:800). 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa nämns inte i skrivningarna. Däremot står det 

skrivet i Skollagen, 1 kap. 2§, att arbetet ska ske i samarbete med hemmet och att 
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verksamheten ska utgå från det enskilda barnets behov. I skollagen talas det även om 

vikten att uppmärksamma och vidta åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Jag väljer 

att anta att det även omfattar barn som far illa i hemmet. Hindberg (2006) framhåller att 

personal nästan alltid försöker lösa barns problem inom skolans ramar innan pedagog 

anmäler till socialtjänsten. Detta menar författaren är olyckligt eftersom det inte hjälper 

barnet om det uppvisade beteendet i grunden beror på barnets hemförhållanden. 

3.1.3 Skolverket 

Enligt Allmänna råd med kommentarer beskriver sig personal i fritidshemmet ha en 

förmåga att skapa trygghet för barnen (Skolverket, 2014). Detta kan grunda sig i det 

faktum att fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupprioriterat arbetssätt där 

relationerna är viktiga redskap i arbetet, både mellan barn och mellan barn och personal. 

För att exempelvis uppnå denna trygghet hos barnen, krävs en aktiv personal som ser 

värdet i det egna uppdraget och vikten av att se och bekräfta varje barn (Skolverket, 2014; 

Skolverket, 2017).  

3.1.4 Skolinspektionen 

Skolinspektionen skriver att “fritidshemmet ska ge barnen en god omsorg som präglas av 

respekt för det enskilda barnet och ger barnet en upplevelse av tillit, trygghet, tillhörighet 

och sammanhang“ (Skolinspektionen, 2010:13). En förutsättning för att kunna nå detta 

välfungerande omsorgsarbete är att det finns goda relationer mellan barn och pedagog. 

Personalen bör ha förmåga och utrymme för att stödja alla barn utifrån behov och inte 

minst de barn som befinner sig i svårigheter. Många pedagoger har ambitionen att bekräfta 

varje barn och att skapa en trygg och säker miljö, men granskning visar att relationerna 

mellan vuxna och barn tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större barngrupperna 

(Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2014; Blomgren, 2016). 

3.2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras teoretiska perspektiv och tidigare forskning på området. För att 

tydliggöra forskningens olika teman har det delats in i sex delar; tre avsnitt som berör 

teoretiska perspektiv och tre avsnitt som återger tidigare forskning.  

3.2.1 Pedagogiska perspektiv och problemskapande beteenden 

Greene (2016) utgår från att alla barn gör rätt om de kan, och att problemskapande 

beteenden har sin orsak i olösta problem eller kognitiva färdigheter som inte har 

utvecklats. De krävande barnen vet redan vad vi förväntar oss av dem och vad som är rätt 

och fel. Det innebär att vårt arbete handlar om att identifiera vad som är den 

bakomliggande orsaken. I likhet med Greene uttrycker Hejlskov Elvén (2014) att vi måste 

flytta fokus från att problemsituationer skulle vara barnets fel, till att istället koncentrera 

oss på rätt pedagogiska strategier som vi vuxna kan påverka. För att kunna hitta 

fungerande tillvägagångssätt är det nödvändigt att förstå vad det är som orsakar beteendet.  

Enligt Juul och Jensen (2009) tenderar en del pedagoger att inte ha tillräcklig förmåga 

eller kunskap för att analysera orsaker till vissa barns problematik. Dessa pedagoger ser 

gärna beteendet som en negativ påverkan av sin egen arbetsmiljö, istället för att lägga 

fokus på anledningen till barnets beteende. Författarna skiljer också på inåtvända och 

utåtvända uttrycksformer för barns beteenden. De så kallade ”snälla” barnen, social 
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blyghet, depression och exempelvis ätstörningar hör till de inåtvända. De inåtvända 

uttrycksformerna framkallar ofta positiva reaktioner från omgivningen, såsom sympati, 

stöd och omsorg. Till de utåtvända uttrycksformerna hör istället ett konstant 

självhävdande beteende, att alltid vara tvungen att vara ”störst, bäst, vackrast” eller ett 

aggressivt beteende. Skillnaden är att de utåtvända uttrycksformerna ofta leder till kritik 

och avvisande från omgivningen. Oavsett uttrycksform så måste det grundläggande 

problemet tas tag i. 

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv och interaktion mellan pedagoger 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar på samspelet mellan kollektiv och individ. 

Relationer mellan människor är viktiga för lärandet och deltagande och deltagares samspel 

är grundläggande (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978). Människor tolkar världen på olika sätt 

och genom kommunikation kan kunskaper och erfarenheter delas mellan varandra. Det 

finns ingen gräns för hur mycket en individ och ett kollektiv kan lära och utvecklas (Säljö, 

2014). Genom att tillägna sig kunskap och få stöd av en människa med mer kompetens 

kan individen nå en ny utvecklingszon; den proximala utvecklingszonen. Det är en zon där 

målet för lärandet ligger på en nivå som är för hög för en individ att klara på egen hand, 

men som individen klarar om den får vägledning och stöd (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978).  

Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt kommer jag att titta på hur 

pedagogerna arbetar som lag; hur de nyttjar varandras akademiska samt 

erfarenhetsbaserade kunskap och får chans att utvecklas genom varandra. 

3.2.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Greene (2016) hävdar att vuxna ofta tror sig ha en bra uppfattning om barnets perspektiv, 

men den bilden visar sig ofta vara felaktig i samtal med barnen. Enligt Pramling 

Samuelsson, m.fl. (2011) så kan ett perspektiv på barn antingen vara ett barnperspektiv 

eller ett barns perspektiv. Dessa skiljs åt beroende på vem som formulerar perspektiven. 

Om det är barnets egna sätt att se på sig själv och sin omvärld så kallas det ett barns 

perspektiv. Barnperspektiv uppkommer istället när vuxna eftersträvar att återskapa barns 

perspektiv genom att lyssna och tolka barnens egna värld och handlingar. Barnkommittén 

(SOU 1997:116) skriver följande: 

Begreppet perspektiv betyder synvinkel. I detta sammanhang kan det betyda att se 

olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel, att se med barns ögon. Det handlar om 

att försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och eventuella 

förändringar. Det räcker alltså inte med att man gör någonting som man som vuxen 

anser vara till barnets bästa. 

Det kommer aldrig att kunna bli precis enligt barnens perspektiv utan är endast en 

tolkning av det som den vuxne ser och hör. För att kunna utveckla ett barnperspektiv är 

det därför viktigt att ge barnen möjligheten att förmedla upplevelser, erfarenheter, tankar 

och känslor (Pramling Samuelsson m.fl., 2011; Øvreeide, 2010). Ett utvecklat 

barnperspektiv kräver att pedagogen är skicklig på att lyssna och tolka barnets uttryck och 

handlingar. Den vuxna måste ha empatisk förmåga och kunskap om barns behov och 

utveckling, samt det enskilda barnets livssituation. En annan förutsättning för att kunna 

utveckla ett barnperspektiv är att verksamheten är organiserad så att det är möjligt att sätta 

barnen i fokus (Hindberg, 2006). Att arbeta utifrån barnperspektiv och försöka se 
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problemet med barnens ögon, är en förutsättning för att kunna möta barnet på bästa sätt 

(Hindberg, 2006; Øvreeide, 2010).  

3.2.4 Uppmärksammande av barn som far illa i hemmet 

Avsnittet är uppdelat i tre områden och berörs i följande ordning; symtom, vuxnas 

uppmärksammande och att vända sig till vuxna. 

Symptom 

Som redan framkommit i inledningen är det viktigt att vara uppmärksam på olika signaler 

om att barn kan fara illa (Hindberg, 2006). Kritiska hemförhållanden kan vara den 

bakomliggande orsaken till att ett barn uppvisar beteendestörningar, 

koncentrationssvårigheter, aggressivitet eller depressivitet i skolan. Att bli självdestruktiv 

och skada sig själv eller andra i omgivningen blir ett sätt att få utlopp för sin förtvivlan. 

Det är även vanligt med kroppsliga stressreaktioner hos barnen, som magont, huvudvärk, 

sömnsvårigheter, astma, eksem eller ätstörningar (Hindberg, 2006; Johansson, 2012). 

Johansson (2012) uttrycker vidare att beteendet kan vara inåt- och utåtagerande på samma 

gång och oavsett vilket beteende, är det ett sätt att ge utlopp för den bristande förmågan att 

kontrollera impulser. Impulser som sedan skapar ångest- och skamkänslor. Hindberg 

(2006) skriver att barn kan ha svårt att klara av nya situationer vilket skapar oro och ibland 

ett aggressivt beteende.  

Vuxnas uppmärksammande 

I en rapport av BRIS (Johansson, 2012) skildras hur barn och unga själva ser på sina 

problematiska livssituationer. Studien visar att barn som mår dåligt oftast vill bli sedda av 

en vuxen som förstår allvaret och agerar, men vuxna uppfattar tyvärr inte alltid barnens 

signaler. Ibland måste barnet förvärra och försämra sina symptom och sitt mående 

avsevärt innan någon reagerar och ingriper. Detta kan antingen bero på att vuxna har svårt 

att förstå barnens sätt att uttrycka sig, eller den vuxnas tidigare erfarenhet. Det kan 

exempelvis handla om brist på förståelse att det är möjligt för barn att ha det så illa. 

Hindberg (2001:30) uttrycker det på följande sätt: ”Att se eller inte se, det är frågan. Barn 

som far illa är inte osynliga men vi kan av olika skäl välja att blunda”. Hon förklarar 

vidare att det även kan grunda sig i brist på kunskap om barn som far illa.  

Samtal med barn brukar ofta undvikas för att pedagoger uppfattar det som svårt (Øvreeide, 

2010). Av den anledningen förs det alldeles för få samtal med barn som har det svårt 

hemma. Pedagoger vet inte hur de ska hantera och bemöta eventuella berättelser och är 

ofta oroliga att riva upp känslor som gör ont. Øvreeide menar dock att barn är kapabla att 

förmedla erfarenheter i sitt liv och att det är viktigt att vi vuxna inte är avvisande. Barn 

kan i många fall behöva avlastas ifrån skuld och skamkänslor. Framför allt barn i 5-9 

årsåldern präglas av ett moraltänkande och därför är det viktigt att de får tala om sådant 

som är skamfyllt. Det reducerar känslan av skam, rädsla och otrygghet. 

Karadag, Sevinç, m.fl. (2015) har gjort en studie där de har undersökt pedagogers förmåga 

att upptäcka barn som lever under kritiska hemförhållanden. Resultatet redovisas i en 

tabell som visar på att pedagoger som har egna barn, utbildning och kunskap om 

barnmisshandel, tidigare arbetslivserfarenheter av barn som farit illa eller har en högt 

uppsatt befattning på arbetsplatsen – i högre utsträckning kan upptäcka tidiga tecken på 

barn som far illa.  
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Att vända sig till  vuxna 

Johansson (2012) och Hindberg (2006) skriver om de svårigheter som barn kan uppleva 

med att söka hjälp hos vuxna. Detta motstånd bygger ofta på en misstro till vuxna. 

Misstron har många gånger sin grund i att de har blivit svikna ett flertal gånger och ofta 

saknar erfarenheter från bärande relationer. Enligt Johansson (2012) kan detta uttrycka sig 

i att de tror att vuxna inte kommer kunna förstå deras situation och lidande och därav inte 

heller kunna hjälpa dem. Det är även vanligt med en oro för vad som kommer att ske om 

de vuxna exempelvis berättar för vårdnadshavare, oro över att inte bli tagna på allvar eller 

bli otrevligt bemötta, samt känslor av skam och skuld. Såhär beskriver Øvreeide (2001:21) 

att vara bärande på obehagliga erfarenheter:  

De kan gå omkring ensamma med viktiga erfarenheter och känslor som aldrig 

kommer fram och delas med andra. Dels för att de faller utanför medmänniskors 

vanliga erfarenhetsområde, dels för att det ligger i vår natur att undvika att dela med 

oss av obehagliga erfarenheter. 

En viktig förutsättning för att barn ska våga berätta om sin situation är att de känner ett 

förtroende för den de ska berätta för (Johansson, 2012; Hindberg, 2006; Blomgren, 2006). 

De måste kunna lita på att de kommer att bli bemötta på ett respektfullt sätt och att 

informationen hanteras på ett sätt som gynnar dem; exempelvis att det inte berättas vidare 

utan att de tillfrågas eller informeras. Den sortens förtroende kan i vissa fall ta lång tid att 

bygga upp, men det kan vara avgörande för att ett barn väljer att berätta (Johansson, 2012; 

Hindberg, 2006).  

3.2.5 Vuxenansvar och relationsarbete 

Juul och Jensen (2009) betonar att det är den vuxne som har ansvar för relationens 

kvalitet. Det är pedagogen som ska inneha kompetensen till relationsarbetet. Eleverna kan 

och ska inte bära detta ansvar men däremot ska deras åsikter och tankar tillvaratas. Väl 

fungerande rutiner, strukturer och regler är grundläggande förutsättningar för positiva 

samspel i skolan. Pedagoger tenderar att underskatta betydelsen av den personliga 

kontakten och relationen tillsammans med barnet. Detta genom att istället hänvisa vidare 

till specialister. 

Det är vårt ansvar som vuxna att möta barnet och ta sig tid till att lyssna (Bøge & Dige 

2006). För att ett barn ska vilja berätta sin historia är det viktigt att vi visar nyfikenhet och 

empati. Det räcker inte med att säga till ett barn att hen kan anförtro sig till pedagogerna 

om eller när det finns behov av att prata, utan vi pedagoger har ansvaret att bjuda in till 

samtal med barnet och även upprepa tillgängligheten för att bygga upp ett förtroende. På 

det viset förstår barnet att vi menar det vi säger och att hen kan komma till oss om det 

känner för att prata.  

Omsorg är någonting som människan både behöver ta emot och ge (Noddings, 2005). 

Med det menas att en omsorgsrelation består utav både en givare och en mottagare. Det 

innebär att pedagoger behöver anpassa omsorgsarbetet efter barnets individuella behov för 

att kunna skapa goda relationer. Det är då även viktigt att båda parterna är delaktiga och 

att mottagaren, barnet, är medveten om att omsorg ges. Att bry sig om en individ handlar 

om att fokusera på individen och engagera sig i personen genom att verkligen se, höra och 

försöka förstå. 
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Hjalmarsson och Löfdahl (2014) har gjort en studie vars syfte är att undersöka hur 

pedagoger tolkar omsorgsarbetet och hur det kan bedrivas i fritidsverksamheten. Något 

som är återkommande är att pedagogerna talar om vikten av att ha en god, förtroendefull 

relation till barnen och ge dem omsorg under hela dagen. Genom att fritidspersonal i regel 

finns med under barnets hela dag i skola och fritidshem, samt ser dem i en mängd skilda 

situationer, har de unika möjligheter att få en helhetssyn av barnen. I studien framkommer 

att verksamheten ständigt arbetar med att skapa ett hållbart omsorgsklimat. Detta görs 

genom att skapa strategier för att uppmärksamma både individ och grupp och ha en 

allmänt god planering i verksamheten. 

Liljas (2013) avhandling beskriver hur förtroendefulla relationer mellan vuxna och barn 

tar sig uttryck i skolans värld. I studien har det vuxit fram fyra olika dimensioner som 

påverkar förtroendefulla relationer. De fördjupas genom att bry sig om och att lyssna. De 

prövas genom att sätta gränser och att möta motstånd. Precis som Hjalmarsson och 

Löfdahl (2014) så är Lilja (2013) inne på att det är viktigt att se varje barn som en individ, 

men också att se dem i sin helhet som grupp. Lilja menar också att stödja ett gott klimat i 

gruppen kan vara ett sätt att bry sig om de individuella barnens välbefinnande och 

trygghet. Att vara en god lyssnare och ta emot det barnet säger är också nödvändigt för att 

fördjupa relationen. Det är då pedagogen lär känna barnet och kan lära sig att läsa av och 

möta barnet i sin helhet. Även att som pedagog visa förtroende, när detta påverkar vilket 

förtroende barnet visar tillbaka. När förtroendefulla relationer prövas mellan barn och 

pedagog är det många faktorer som spelar in. För att kunna förstå varandra i sådana 

situationer måste båda perspektiv mötas. Ett motstånd från barn mot pedagog ska ses som 

en av många sidor som gör barnet till en unik individ. Vid en sådan situation utmanas 

pedagogen till att bemöta barnet på ett bra sätt för att utveckla förtroendet mellan dem. 

Rädda Barnen har gjort en studie som undersöker hur en trygg relation skapas mellan barn 

och vuxna (Blomgren, 2016). Uppfattningen är att det växer fram genom att den vuxna 

gör sig tillgänglig för barnet vid upprepade tillfällen. Det innebär att det krävs möjlighet 

och tid för att skapa en kontinuitet, samtidigt som hög personalomsättning och tid är 

försvårande omständigheter i verksamheten. Granskning visar också på att relationerna 

mellan vuxna och barn tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större barngrupperna 

(Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2014; Blomgren, 2016). Vem barnet skapar 

förtroende för är individuellt, men det viktigaste är att det finns någon vuxen på skolan 

som hen känner sig trygg med. Då är det viktigt att den vuxne kan uppmärksamma barnets 

signaler och ta emot en eventuell berättelse (Blomgren, 2016). 

3.2.6 Betydelsen av relationen mellan barn och utomstående vuxen 

Barbro Hindberg (2006) har i många år arbetat med frågor som rör barn som far illa och i 

en av sina böcker refererar hon till studier gjorda över hela världen. Där lyfter hon fram en 

skyddsfaktor som särskilt betydande för barn som far illa och det är vuxna utanför 

familjen som finns i barnets närhet. Det är viktigt för ett barn som far illa i hemmet att ha 

en god och kontinuerlig kontakt med någon utanför familjen som barnet kan se upp till 

och som ser barnet (Hindberg, 2006; Blomgren, 2016; Socialstyrelsen, 2014). 

Anknytningspersonen är i första hand en förälder, i andra hand andra familjemedlemmar 

och i tredje hand övriga viktiga vuxna som kan finnas runtomkring, exempelvis lärare 
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eller tränare. Beroende på hur relationen fungerar med den personen som är högst 

prioriterad, kommer de andra att ges vikt därefter (Gilligan, 2000). 

Rädda barnen efterlyser nationella riktlinjer som tydliggör barnnära verksamheters roll, 

ansvar och arbetsmetoder i syfte att förebygga och motverka våld mot barn. Bland annat 

genom ”nationell satsning på metodutveckling som ökar möjligheten för tidig upptäckt 

och att drabbade barn nås av tidiga stödinsatser” (Blomgren, 2016:38). Även Hindberg 

(2006) tar upp vikten av en tidig upptäckt av missförhållanden och tidiga insatser. 

Förståelse hos personal om att barnet skyddas av trygga relationer skapar både en 

möjlighet och ett ansvar att arbeta förebyggande.  
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4 Kvalitativ metodansats 
Detta avsnitt inleds med en presentation av den kvalitativa undersökningsmetoden jag 

tillämpar i studien. Efter det följer urval, forskningsetiska överväganden, genomförande, 

samt databearbetning. Avslutningsvis presenteras studiens tillförlitlighet i kombination 

med att metoden diskuteras.  

4.1 Val av undersökningsmetod 

Val av metod utgick från Ahrne & Svensson (2011) resonemang om att det bör väljas en 

forskningsmetod utifrån vilka frågeställningar forskaren vill ha besvarade. Utifrån att jag 

vill studera pedagogers egna upplevelse kring uppmärksammande av barn som far illa i 

hemmet, valdes därför en kvalitativ intervjustudie. Intervjuer är ett bra verktyg då 

forskaren på kort tid kan få höra flera personers tankar kring ett samhällsfenomen ur deras 

perspektiv (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; 

Kvale & Brinkman, 2014). I den här studien samlades det empiriska materialet in genom 

sex intervjuer, varav fem är verksamma inom fritidsverksamheten och en i socialtjänsten. 

Intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning och där deltagarnas 

perspektiv är utgångspunkten (Bryman, 2011). Enligt Ahrne & Svensson (2011) används 

kvalitativ forskning för att få en djupare förståelse för vad som påverkar människors 

handlande. Forskaren är en del av samhället och det skapar möjlighet att få mer kännedom 

om forskningsföremålen. När den sociala verkligheten studeras utvecklas en förståelse av 

innebörden i de val som görs.  

Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer, eller halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer som Kvale och Brinkman (2014) benämner det. En sådan intervju 

innebär att frågorna är öppna och utan bestämd ordning, samt att det finns utrymme för 

intervjupersonen att samtala fritt utanför det bestämda område som frågorna är avsedda 

för (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Detta innebär att jag i förväg har 

formulerat frågor som stöd inför möten (se bilagor), men att jag även väl på plats har 

kunnat ställa oplanerade frågor utifrån de svar som jag har fått från intervjuperson. Under 

intervjun har det ibland kommit att likna ett öppet samtal, vilket också är kännetecknande 

för en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). Denna semistrukturerade intervju har 

gett mig möjligheten att vara flexibel och ställa spontana frågor, vilket har gynnat för 

empiri som inte varit förutsägbar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är följdfrågor ett 

sätt att få respondenten att utveckla sina svar. Ibland kan det till och med räcka med att 

den som intervjuar nickar, ”mmar” eller gör en paus. Bryman (2011) betonar att forskaren 

kan ha förhållandevis specifika teman som ska beröras men att intervjupersonerna ändå 

kan ges frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguiden utformades därav efter tre 

teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Att göra en ljudinspelning är ett tillförlitligt verktyg vid kvalitativ datainsamling. Då 

fångas det exakta uttalandet som intervjupersonen uttrycker (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005; Bryman 2011). Att istället anteckna kan skapa problem i form av att 

den intervjuande själv läser in sina åsikter eller funderingar istället för att skriva 

intervjupersonens reella utsaga (Ahrne & Svensson, 2011). Att föra anteckningar kan även 

upplevas som distraherande av båda parter (Kvale & Brinkmann, 2014). I samtycke från 

intervjupersoner valde jag därför att intervjua genom ljudupptagning via en 
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mobilapplikation. Vidare har intervjuerna överförts till min dator och raderats från 

mobiltelefon för att minska risken att andra tar del av filerna. 

För att få en optimalt utformad intervjuguide inför möten med pedagoger genomfördes det 

först en testintervju. Den genomfördes med en bekant fritidslärare som ej deltar i studien. 

Enligt Bryman (2011) kan det genom en mindre undersökning skapas en bild av vilken typ 

av svar som frågorna i studien genererar. Därmed ges forskaren en möjlighet att ändra och 

förbättra sin studie. I och med genomförandet av denna testintervju framkom det att 

samtliga frågor inte var optimalt utformade. Följaktligen justerades några frågor och även 

strukturen i intervjun.  

4.2 Urval 

De intervjuade pedagogerna har varit verksamma i fritidshemmet och där varit delaktig i 

minst en orosanmälan till socialtjänsten med misstanke om att ett barn far illa i hemmet. 

För att få fram dessa intervjupersoner kontaktade jag pedagoger som jag sedan tidigare är 

bekant med. Tre av dem passade in på min målgrupp och valde även att delta. De två 

resterande pedagogerna fann jag genom att göra skolbesök. Många fritidshem har som 

vana att vara utomhus efter mellanmål och därav valde jag att besöka skolgårdar mellan 

14.30-15.00 för att på ett smidigt sätt ta kontakt med ny fritidspersonal. I och med detta 

presenterades mitt examensarbete, rapportens syfte och hur genomförandet av intervjuer 

skulle se ut. Jag hade turen att hitta pedagoger inom min målgrupp på respektive skola och 

som var villiga att ställa upp på intervju.  

Samtliga pedagoger är verksamma på olika skolor inom samma län, vilket har minskat 

risken att samma fall har tagits upp i intervju. Det blir även betydelsefullt när mitt intresse 

bl.a. ligger kring hur verksamheten arbetar. Jag övervägde att aktivt eftersträva varierad 

ålder, yrkeserfarenhet och kön, när jag tror att framför allt ålder och erfarenhet har en 

inverkan på upplevelsen kring ett barn som far illa i hemmet. Slutligen blev det tre 

kvinnliga och två manliga pedagoger med ett åldersspann från 30 till 59 år.  

Socialtjänsten  

För att få fram ett bättre underlag i den här studien, genomfördes även intervju med en 

socialsekreterare på socialtjänstens mottagningsenhet. Syftet med intervjun var att den 

skulle ge en inblick i hur orosanmälningar och samverkan med fritidshem kan se ut. Jag 

ville även ta reda på hur intervjupersonen ser på fritidshemmets möjlighet att upptäcka 

barn som riskerar att fara illa i hemmet. 

Socialsekreteraren har arbetat sju år inom socialtjänsten och har under den tiden tagit emot 

anmälningar och ansökningar gällande barn och unga. Före den perioden arbetade 

intervjupersonen 13 år som förskolelärare med tjänster i både förskola, förskoleklass och 

fritidshem. Redan då kom intervjupersonen i kontakt med orosanmälningar. Socialtjänsten 

i kommunen är organiserad och uppdelad på olika nivåer när det är riktat mot barn och 

unga. Första linjen handlar främst om ett förebyggande arbete där de främst jobbar ute på 

distrikt och har ett närmre samarbete med barnomsorgen. Den andra delen är där jag och 

socialsekreteraren sitter och genomför intervju. Där hanteras ärenden som kan kräva mer 

insatser. 
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4.3 Etiska överväganden 

Efter att studiens sex intervjupersoner tackat ja till att delta, fick de via e-mail skickat ett 

följebrev som jag bad dem att läsa igenom. Följebrevet beskriver uppsatsens upplägg och 

deras rättigheter som deltagande. Enligt Vetenskapsrådet (Hermerén, 2011; Bryman, 

2011) finns det riktlinjer att följa för att få deltagarna att känna sig trygga till att delta i 

studien. Riktlinjerna utgår från informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Jag har tagit hänsyn till dessa fyra punkter både innan, under och 

efter att intervjuerna genomförts. Deltagarna har i förväg informerats om den förväntade 

rollen i undersökningen, att det är frivilligt att delta och att de kan hoppa av 

undersökningen när de vill. Inspelningsfilerna kommer att raderas efter uppsatsens 

godkännande och informationen kommer endast att användas i denna specifika uppsats. 

Deltagarna vet om att deras anonymitet noggrant tas tillvara genom att inga känsliga 

uppgifter ska lämnas ut i syfte att ingen utomstående ska kunna röja medverkandes 

identiteter. Detta innebär exempelvis att endast fiktiva namn används i uppsatsen och att 

fritidshem eller skola ej uppges.  

4.4 Genomförande 

Inför intervjuer kom förfrågan från en pedagog om att i förväg få ta del av intervjuguiden. 

Vid förklaring av att jag gärna behåller den för att upprätthålla det spontana och ärliga 

samtalet var det direkt accepterat. Vid intervjutillfälle har intervjupersoner fått ta del av 

följebrev och jag kollar då av att de känner sig tillräckligt informerade om examensarbetet 

och sina rättigheter innan vi påbörjar frågesamtalet. De första frågorna som ställs är så 

kallade faktafrågor om dem själva. Dessa tänker jag är bra att ha då analysen ska 

presenteras och skillnader i erfarenhet och ålder kan bli aktuellt att koppla till deras 

upplevelser. 

Intervjuerna ägde rum på den plats och vid den tidpunkt som intervjupersonerna föredrog. 

Detta kan ge en trygghet hos intervjupersoner enligt Bryman (2011). Varje intervju 

spelades in med en applikation på en lösenordsskyddad mobiltelefon. Intervjuerna varade 

cirka 20-40 minuter, vilket är en variation som jag förmodar i huvudsak beror på 

intervjuns semistruktur. Som stöd under intervjuerna användes intervjuguiden för att 

säkerställa att inga frågor gick förbi. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp vikten av en bra 

avslutning av intervjun. Detta gjordes i och med en avrundning där deltagaren fick en 

öppen fråga kring ämnet som intervjun berörde.  

4.5 Databearbetning  

Samma dag efter genomförd intervju, bearbetades det inspelade materialet genom 

transkribering. Transkribering innebär att förvandla tal till text. Bryman (2011) förklarar 

att inspelning och transkribering innebär åtskilliga fördelar, bl.a. möjligheten att 

upprepade gånger kunna gå igenom intervjupersonernas svar vilket underlättar för en 

noggrannare analys. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte bara är vad som sägs 

som är relevant, utan även hur. Författarna beskriver även svårigheten i att överföringen 

blir en transformering från ett verbalt till ett icke-verbalt språk med allt vad det innebär, 

vilket är något jag har haft i åtanke. I transkriberingen valde jag att i de flesta 

sammanhang ha med ljud som exempelvis ”hmm”, ”ähm” och pauser. Dessa ljud uteslöts 
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endast när jag såg samtalsämnet som irrelevant för uppsatsen. Detta av anledning att det 

kan förstärka den känsla som informanten förmedlat under intervjun.   

Empirin är bearbetad och senare analyserad utifrån studiens forskningsfrågor genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Denna metod är applicerbar i olika texten och fokuserar på 

tolkning av en texts innehåll (Höglund-Nielsen & Granskär, 2008). Studien har i sin tur en 

induktiv ansats, vilket enligt samma författare innebär att göra en så förutsättningslös 

analys som möjligt vid redovisning av de genomförda intervjuerna. 

4.6 Tillförlitlighet och metoddiskussion 

Bryman (2011) samt Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar användningen av 

begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Den mätningen har 

ursprungligen hänfört sig till kvantitativa studier och är inte det primära för kvalitativa. Ett 

alternativ är att byta ut de två begreppen mot trovärdighet, tillförlitlighet och pålitlighet 

(Bryman, 2011), vilket jag väljer att göra för att besvara sannolikheten i studiens resultat. 

Med tillförlitlighet menas i vilken grad mätinstrumentet, intervjuerna, ger samma resultat 

vid andra tidpunkter och med andra forskare om omständigheterna för forskningen för 

övrigt är likadana (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). Pålitlighet innefattar 

studiens tillförlitlighet, det vill säga om studiens resultat skulle se likadant ut om den 

genomfördes igen, eller om då studien skulle ha påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga 

grunder. Trovärdighet innefattar om studiens resultat är hållbart eller inte, nämligen hur 

sannolikt studiens resultat är (Bryman, 2011). 

I den här studien informerades intervjupersonerna om att arbetet förhålls till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén, 2011), vilket innebär att ingen är 

identifierbar i studien. Jag har även valt att inte ge informanterna alltför mycket 

förkunskap, exempelvis genom att de inte får ta del av frågeguiden i förväg. Jag ser 

uteslutande av viss information som extra nödvändigt vid frågor som kan upplevas svåra 

att hantera. Med en möjlighet att i god tid fundera ut sina svar kan det, istället för 

sanningsenligt, övergå till svar som anses moraliskt korrekta. Dessa medvetna val jag har 

gjort kan ha påverkat studiens tillförlitlighet, alltså hur representativa pedagogerna är. 

Tillförlitligheten har även ökat genom att intervjuerna har genomförts med ljudinspelning, 

Ljudinspelning har gett mig möjligheten att återgå till det inspelade materialet för att 

tydliggöra eventuella funderingar kring intervjupersonernas svar.  

Studien vinner sin trovärdighet på så sätt att respondenternas erfarenheter, ålder och kön 

varierar, såsom variationen också ser ut i Sveriges fritidsverksamheter. Det kan ge oss en 

bred och mångfaldig bild eftersom skillnaderna kan göra att upplevelserna skiljer sig åt.  

Den här studiens resultat kan dock inte generaliseras och representera all fritidspersonal i 

landet, i och med att det endast är intervju med fem pedagoger. Detta är även Larsson, 

Lilja och Mannheimer (2005) inne på, som menar att möjligheten att generalisera 

resultaten är begränsad i kvalitativ forskning eftersom resultaten aldrig kan visa exakt 

samma förhållanden. Resultatet kan däremot ge upphov till hypoteser vars generella 

giltighet kan troliggöras för ett stort antal fall.  
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5 Resultat 
Här presenteras resultatet av datainsamlingen, alltså vad som framkommit genom de sex 

kvalitativa intervjuerna som genomförts. För att strukturera resultatet har jag skapat teman 

som sedan har placerats i kategori efter vilken forskarfråga det förväntas hjälpa mig att 

besvara vid senare reflektion och analys. Studiens teoretiska utgångspunkter har använts 

som ett verktyg för att förstå och analysera resultatet. Intervjupersonerna innefattar fem 

verksamma i fritidshemmet och en socialsekreterare. Först presenteras ett enskilt resultat 

från intervju med socialsekreteraren och därefter följer resultat utifrån intervjuer med 

pedagoger.  

5.1 Socialtjänstens perspektiv 
Samverkan 

Socialsekreteraren uttrycker att den kontakt de har till fritidshem främst brukar vara på 

socialtjänstens initiativ för att få en helhetsbild av barnets situation vid en inledd 

utredning. Intervjupersonen uttrycker dock att det inte är helt ovanligt med kontakt från 

barnomsorgens sida. ”De hör av sig och vill bolla, hur ska vi tänka i det här och, borde vi 

göra en anmälan, vi står i den här situationen, och så vidare”.  

Hur väcks misstanke? 

Det finns en stor variation på vilka signaler och tecken som orosanmälningar från 

fritidshem baseras på. Det kan vara att ett barn berättar om en speciell händelse eller 

situation, det kan bero på kontakten mellan barn och vårdnadshavare vid 

hämtning/lämning, brist på bra kläder eller hunger. Det kan även vara beteenden som 

oroar. ”Skolan kanske har satt in insatser, kanske även har en bra dialog med föräldrarna 

och sådär, men man känner ändå att, jamen vad står det här för”. 

Fritidshemmets roll i arbetet  

Socialsekreteraren menar att fritidshemmet har goda möjligheter att upptäcka barn som 

riskerar att fara illa i hemmet eftersom personalen har potential att skapa nära kontakt och 

få en helhetsbild av barnets tillstånd och mående. Intervjun leder även vidare in på hur 

fritidspersonal kan tänka för att minska mörkertalet och upptäcka barn som far illa i 

hemmet.  

Det ger så mycket att bygga upp en relation med barnet, och om man ser att det blir 

förändringar, eller nånting som ger misstanke, att man börjar fundera… Nånstans så 

tror jag ändå att det ger med sig när man har den trygga relationen med ett barn. Om 

de är trygg med en att, att är det nått, då märker man det. 

Oavsett om fritidspersonal upptäcker ett barns kritiska hemförhållanden eller inte, så kan 

en pedagog vara en viktig person i barnets liv. Även verksamhetens upplägg och stabilitet 

kan ge förutsättningar för en trygghetskänsla. En förutsägbarhet med samma, stabila 

pedagoger på plats och återkommande rutiner i fritidshemmet, kan enligt 

socialsekreteraren vara precis vad barnet behöver när omsorgen sviktar hemma. 
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5.2. Trygga relationers betydelse för upptäckt av barns problematiska 

hemförhållanden 

Här berörs vad som bidragit till att fritidspersonal har uppmärksammat barnet som befaras 

fara illa i hemmet, vad som har legat till grund för att genomföra en orosanmälan, samt 

hur relationen såg ut.  

5.2.1 Hur väcktes misstanke? 

Samtliga pedagoger berättar om ett flertal olika faktorer som bidragit till att de har börjat 

tvivla över ett eller flera barns hemförhållanden. En misstanke som senare har lett till att 

de har skickat in en orosanmälan. Något som varje pedagog nämnde under intervjusamtal 

berörde vårdnadshavares svårigheter i att hålla tider.  

Hon tycker mest att det är jobbigt att hon aldrig blir hämtad, hon kan vara där 

väldigt länge. Ibland efter stängningsdags också. Då kommer hennes bror och 

hämtar som bara är två år äldre.  

En annan pedagog beskriver två syskon som kunde berätta varje gång de såg sina föräldrar 

åka hem, i och med att de alltid var tvungen att passera skolan. Detta kunde ske klockan 

två, medan barnet var kvar på fritids framåt 18.00. Dessa barn var ofrivilligt sist kvar på 

fritids p.g.a. försenad förälder. En annan pedagog skildrar två syskon som tvärtom sökte 

sig till att få stanna utöver skriven tid.  

De stannade gärna kvar när de andra hade gått hem, eller kom tillbaka utifrån att 

dem, dem sa att dem hade glömt något eller något sånt. Och det var på så sätt man 

började fundera hur det stod till. 

Efter problem inom tidsaspekten, kommer det tre andra faktorer som i majoriteten av 

intervjuerna, tas upp som bidragande till att en orosanmälan har genomförts. Dessa är 

vårdnadshavares beteenden, ett barns bristande klädsel, samt uttalanden från barnet. 

Vårdnadshavares avvikande beteende mot personal inom skola och/eller fritids har gjort 

att pedagog har börjat fundera över hur pass lämpad vårdnadshavare personen är hemma. 

Det har även uppmärksammats genom att pedagog har tyckt sig se ett förändrat beteende 

hos barnet vid lämning och hämtning. 

Vi upplevde ju att han [barnet] blev väldigt stel när pappan kom in och hämta. Och, 

vi hade ju ingen bra relation till pappan för han var mest irriterad över grejer. Det 

var borta saker och han blev jättearg när vi hade varit ute och grillat, för han 

[barnet] luktade rök.  

Bristande klädsel i form av ytterkläder som inte passar för vädret, alldeles för små plagg 

och otvättade kläder är exempel på vad som lyftes i intervjuerna. En pedagog uttrycker 

den bristande klädseln som ett tydligt tecken på att vårdnadshavare inte klarar av att ta 

ansvar. 

Två av de fem pedagogerna tar upp barnets egna berättande som avgörande i 

misstänkliggörandet. Intervjupersonerna skildrar hur antingen pedagogen själv eller en 

kollega har fått höra det från barnet. En intervjuperson beskriver hur det efter berättandet 

ägt rum, togs upp med kollegorna på fritidsavdelningen. Det bedömdes sedan som aktuellt 

att tas vidare till övrig personal som träffar barnet, för att tillsammans diskutera. Den 
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andra intervjupersonen berättar om en situation som utspelar sig på fritids när pedagogen 

av en slump läser en saga som tillhör barnkonventionen; 

Då satt båda syskonen med, plus andra barn då. Då såg jag att det äldre tittade på 

det yngre direkt jag nämnde det, att man inte får slå. De tittade på varann och då 

förstod jag att det här är, eh, jag kände på mig att det här är precis deras situation. 

När jag hade läst den här historien klart så dröjde dem sig kvar och de kom också 

tillbaka. Och då ställde jag en ganska rak fråga till dem, att ’är det så att det 

förekommer hemma att ni blir slagna’… Och då säger den lilla ’ja’ direkt, och den 

stora... Stora försöker, ja, hålla det tillbaka, men jag förstod att det var så. 

Pedagogen berättar hur personalgruppen tillsammans efter detta blev under fas att skapa 

ett bra underlag för genomförande av en orosanmälan. De hade inte hunnit fullborda 

anmälan innan det äldre barnet, bara veckan efteråt, ville berätta något för pedagogen.  

Då var jag inne i klassen och så skulle dem jobba med svenskan, och så säger den 

äldre flickan ’kan du komma och läsa det jag har skrivit?’. Så jag gick dit och så 

började jag läsa. Hon hade skrivit att ’i helgen så blev mamma slagen och polisen 

kom, hon föll ut från trappan å…’. Hon skrev väldigt tydligt, situationen alltså. 

Det finns ett fall som delvis passar in men som jag har valt att inte klassificera som ett 

barns egna berättande. I det här ärendet har berättandet ej ansetts vara en tillräcklig grund 

för orosanmälan. Vi kommer åter tillbaka till en av pedagogerna som berättar om ett barn 

som uttalade det som jobbigt att aldrig bli hämtad i tid, och att ibland måsta stanna längre 

än verksamhetens öppettider. 

Tre av de fem intervjuade kommer även in på barns olika sätt att hantera en kritisk 

hemmasituation. Barnen använder sig av olika strategier som uttrycker sig i olika 

beteendemönster när de befinner sig i skol- och/eller fritidsmiljö. Beteendet har inte blivit 

slutklämmen för en orosanmälan, men däremot har det bidragit till att fritidspersonalen 

har blivit mer uppmärksam på det enskilda barnet. Särskilt om det är ett barn som har varit 

utåtagerande.  

De barnen som det har gjorts orosanmälan på, när jag har varit med, är ju till stor 

del barn som är ganska utåtagerande. Det har även hänt att det har varit barn som är 

lite introverta… Men till största delen så är det de som blir, som vänder utåt. Jag 

tror det handlar om att de är enklare att se. För de som vänder inåt… Det är svårare 

att låsa upp dem. 

En pedagog tar upp ett fall som berör tre syskon. De har alla tre olika sätt att hantera sin 

hemmasituation. Pedagogen resonerar att dessa tre strategier i grund och botten handlar 

om ett sökande efter uppmärksamhet, något som ej tillgodoses i hemmet. 

Äldsta barnet, han sökte vuxna förebilder, mycket. Ville va mycket med vuxen, 

spela spel med bara en vuxen, ville ha direktkontakt. Ett annat av de barnen, han 

agerade ut, hela tiden. Alltså han… han valde att ta plats, genom att göra fel. För då 

fick han mycket uppmärksamhet. Och det tredje barnet, hon var oerhört, oerhört 

omhändertagande. Hon skulle fixa allt, åt alla, alltid[…]. Hon var yngst, hon tog 

med sig matsäck till alla de tre och hon gick i årskurs ett.  

En intervjuperson kommer med en avslutande reflektion angående barns verbala 

kommunikation gentemot fritidspersonal. Ett barn kan välja att beskriva sin hemsituation 
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rakt av, men för pedagogen har det av erfarenhet sällan varit så. Pedagogen kommer fram 

till att språket är en metod, men att det även finns så många andra sätt att signalera.  

5.2.2 Hur såg barnets relation till pedagog ut, vid misstanke? 

I tre av fallen, hade den intervjuade en nära och bra relation till barnet. I det fjärde, fanns 

det en annan i personalen som pedagogen visste att barnet drog sig till. I det femte, var det 

ett nytt förskoleklassbarn, vilket innebär att barnet och pedagogen var under fas att skapa 

en relation. En av de pedagoger som hade en stark relation till barnet förklarar att det var 

mycket jobb med just det barnet som skapade relationen. Det var mycket jobb med barnets 

ilska och frustration genom samtal. En annan pedagog beskriver hur den goda relationen 

kom till att bli efter en genomförd orosanmälan.  

Jag kände att båda de här barnen, de var ett syskonpar, hade jag en väldigt bra 

relation till och de tydde sig till mig mycket[...]. Där har jag inte känt att relationen 

har blivit sämre, utan snarare tvärtom… Att de har kunnat känna att jag har stått 

kvar, att relationen inte har förstörts av min orosanmälan, vilket jag trodde från 

början att den skulle göra. Ehm… Jag vet inte om det beror på att man dels hade 

byggt upp en bra relationen innan, och att man var väldigt tydlig med att, jamen, jag 

fortfarande kommer finnas där, att jag fortfarande kommer att stå kvar. 

Som tidigare nämnt, hade en pedagog en mer komplicerad relation till barnet, men då gick 

barnet bättre ihop med en annan i personalen. Ett hjälp-jag, som barnet gärna satt i knät 

på. Barnet förstod att den pedagogen alltid fanns där. Samma intervjuperson resonerar 

vidare på eget initiativ, kring hur en trygg relation underlättar för upptäckt av ett barn som 

riskerar att fara illa i hemmet.  

Jag tror barn lättare kan berätta, om de känner tillit och känner att man är en 

lyssnande person. Är jag bara där som övervakare och ser till att alla barn har 

kommit och checkar av när de går, så får man ju inte höra mycket. 

Den här sortens relation mellan barn och pedagog leder oss vidare in på nästa avsnitt. 

5.3 Att bygga upp en trygg och förtroendefull relation 

Den här delen kommer att ta upp de faktorer som personalen anser vara viktiga 

beståndsdelar till en trygg och förtroendefull relation. Intervjupersonernas olika 

resonemang är till stor del återkommande. Utifrån det har jag delat in de upprepade 

resonemangen i teman. 

Stabil och stadig pedagog 

Tre av fem pedagoger kommer på ett eller annat sätt in på stabilitet och stadga. En 

pedagog tittar tillbaka på sin egen barndom när hon hade det tufft hemma. 

Hon var den som liksom stod fast, alltså när jag hittade på dumheter, för det gjorde 

jag jättemycket. Också var hon alltid väldigt tydlig, men du vet, omsorgsfull[…]. 

Det betydde aldrig att jag hade bränt bron med henne liksom. Där tänker jag som 

nånstans att man är en trygg vuxen liksom, som har ett fint bemötande i både det 

som är svårt och när det är, när allting är härligt och kul. 

Att ha en trygg och stabil vuxen återkommer som sagt hos ytterligare två intervjupersoner. 

En av dem fokuserar på vikten av att stabiliteten hos pedagogen bibehålls in i det skede att 

det ska genomföras en orosanmälan, samt att det tydliggörs för barnet. ”Och då sa jag i det 
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sammanhanget, att jag kommer att anmäla, men, jag finns hela tiden kvar här för dig, för 

det är för dig jag har gjort det”. Pedagogen ser detta som en viktig punkt, att barnet får 

känna att pedagogen fortfarande kommer finnas kvar och vara samma stabila person för 

barnet. 

Goda relationer till  vårdnadshavare 

Tre pedagoger berör även goda relationer till vårdnadshavare. Här nedan beskriver en 

intervjuperson hur detta ökar förutsättningarna för att som pedagog kunna skapa en god 

relation till det enskilda barnet. 

Har du ett barn du har svårare relation med, men har en bra relation till föräldrarna, 

en kommunikation däremellan, så kan det bättra på relationen till barnet tillslut[…]. 

En del barn har ju svårare att knyta an till andra vuxna, och när det är mycket 

barn… Men börjar man ha en stund i hallen, prata med föräldrarna om saker som 

har hänt under dagen, utmaningar, framsteg, då lyfts barnet till att börja öppna upp 

sig mer. De ser att föräldern pratar med fritidspedagogen, vilket blir en trygghet. 

En annan pedagog kommer istället in på hur en bristande relation till barns 

vårdnadshavare kan försvåra relationsarbetet mellan barn och personal. Vid det här skedet 

har en orosanmälan skickats in till socialtjänsten och familjesituationen är under 

utredning. ”Jag upplevde att det inte fanns förtroende för de vuxna på skolan, alltså att 

barnet inte hade det. Och då vet jag inte hur mycket det hade påverkats hemifrån 

liksom…”. Pedagogen menar att vårdnadshavares syn på skolan kraftigt kan försvåra 

relationsarbetet mellan barn och pedagog. 

Engagemang i barnets intresse och liv 

Att visa engagemang genom att ge tid för personliga samtal nämner tre pedagoger. Två av 

dem kommer även in på hur barngruppens storlek påverkar förutsättningarna. Det är 

enklare i liten grupp när andra barn har gått hem.  

Att faktiskt hitta saker och ting som barnet tycker om att göra, så att, är det någon 

som gillar att spela spel, eller att man sitter och ritar t.ex.[…]. Man får se till att 

försöka få den där stunden för samtal, för det är ju så man bygger upp en relation, 

genom samtal… Och försöka luska, luska, luska för att hitta något som barnet är 

intresserad av. För då kan de öppna sig. 

Den andra pedagogen brukar utöver detta, lägga ner tid på att lära sig hur barnens 

familjebild ser ut och vilka de har i sin närhet på fritiden. Att engagera sig i detta tänker 

pedagogen är betydelsefullt och barnet får på så vis veta att den vuxna bryr sig. För att 

kunna visa denna omtanke är tid för personliga samtal viktigt, exempelvis genom att sitta 

ner och spela spel tillsammans.   

Jämställa sig med barnet 

Detta är ett brett tema som innefattar ett flertal olika inriktningar utifrån pedagogernas 

intervjusvar. Samtliga pedagoger berör detta tema på ett eller annat sätt. Till att börja med, 

förklarar en pedagog vad att vara personlig handlar om. ”För att få ett barn att ge av sig så 

måste jag ge av mig. Jag måste vara personlig men inte privat”. Vidare berör samma 

pedagog och en ytterligare, vuxnas delaktighet i barngruppen. 
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När barnen gör, så gör vi med dem. T.ex. spela kort. Om barnen sitter och spelar 

kort, frågar jag om jag får vara med. Så jag är med i deras kortspel. Jag står inte 

bredvid och tittar på, utan jag är med. 

Den andra pedagogen berättar hur de i verksamheten jobbar mycket med att skapa en stark 

vi-känsla i gruppen, vilket även pedagogerna är en del av. Utöver denna delaktighet, kan 

likställa sig med barngruppen handla om att minska sin maktposition, exempelvis genom 

att krympa avståndet. 

Om ett barn ligger och är argt på golvet, då ligger jag på golvet. Om ett barn är argt 

och står upp, då sitter jag på en stol. Om ett barn har liksom klättrat upp någonstans, 

då klättrar jag dit. Apropå relationsbyggande, jag kan inte stå ovanför dig och prata 

med dig, för då blir jag i en ännu större maktposition än jag redan är[…]. Man 

måste försöka krympa avståendet så mycket som möjligt. 

En annan pedagog kommer istället in på betydelsen av att vara ärlig och öppen mot barnet 

för att skapa en förtroendefull relation. I det här exemplet talas det om kontakten till 

barnet vid en aktuell orosanmälan. Detta anses kunna främja att den goda relationen 

bibehålls. 

Barnet ska inte i efterhand förstå att det är jag som har anmält, utan barnet ska vara 

medveten i hela processen. Ähm, så efter att vi hade bestämt att vi skulle anmäla, så 

tog jag ett enskilt samtal med henne och berättade ju[…]. I mitt jobb finns det en 

bestämmelse som är att jag måste anmäla, och det är för att hjälpa dig. Och jag vet 

att det kan va jättejobbigt, men jag vill tala om det, för jag vill vara ärlig mot dig. 

Att jämställa sig med barnet innefattar sammanfattningsvis följande utifrån genomförda 

intervjuer: Att ej stå i maktposition, att vara personlig och ärlig mot barnet, att barnet får 

känna delaktighet och att utgå från ett tillsammans-tänk. 

5.4 Strategier och hinder för relationsarbete i fritidsverksamheten 

Till skillnad från förra avsnittet berör följande hur fritidsverksamheten i större omfattning 

jobbar mot att alla barn ska ha en trygg och förtroendefull relation till någon i 

fritidspersonalen. Vilka strategier använder personalgruppen för att skapa förutsättningar 

för att kunna nå dit och vad försvårar arbetet. 

5.4.1 Två strategier för att bygga trygga relationer i fritidsverksamheten 

Här presenteras två återkommande strategier som fritidspersonal tillsammans använder sig 

av i arbetet mot trygga relationer mellan barn och pedagog.  

Ansvarsbarn 

Att på fritidsavdelningen ha fördelningen av ansvarsbarn, är en strategi som ska göra så att 

ingen i barngruppen faller mellan stolarna och får mindre uppmärksamhet. Här nedan 

följer utdrag från hur en av pedagogerna resonerar. 

Jag har de här barnen, det är de jag har utvecklingssamtal med, och det underlättar 

ju mitt arbete att också inte missa nån. Jag tittar ju såklart på de andra också, men 

det är ju liksom, de är liksom mitt främsta ansvar. 

En annan pedagog framhåller det omöjliga med att ha koll på alla barn, men att de 

försöker jobba med dem som lyfts upp vid personalmöten. Två intervjupersoner tillägger 
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även att det ofta byggs upp en särskild relation till ansvarsbarnen, men att det 

nödvändigtvis inte alltid är så. Den ena uttrycker att ”man klickar ju olika med olika 

individer, oavsett om man är pedagog eller inte”. Den andra resonerar att pedagoger måste 

vara tydliga med att barnen inte behöver gå till just sin ansvarsfröken om det är något. Det 

är viktigt att barnen vet om att de bör gå till den vuxne de har bäst förtroende för. 

God samverkan inom fritidspersonal 

En regelbunden, god kommunikation och ett gott samarbete mellan pedagoger, är även det 

återkommande i fyra av fem intervjuer. En pedagog berättar att de har möten en gång i 

veckan där de går genom pedagogernas ansvarsbarn. Vid dessa möten lyfts det upp om 

något barn väcker funderingar eller om de bör titta lite extra på någon. På så sätt hjälps de 

åt i personalgruppen. Två pedagoger utvecklar denna beskrivning och kommer in på hur 

ansvarsfördelningen hanteras i situationer när dessa specifika fall dyker upp. Utdrag från 

deras berättelser följer här nedan. 

Det kan ju vara så att jag inte har bra relation till det här barnet, även om det hör till 

min barngrupp. Men då kanske min kollega brukar ha trevliga stunder med barnet 

och då kan hon ta det under eftermiddagen när vi vill kolla närmre. 

På en annan skola beskrivs diskussionen mellan pedagoger som en naturlig och viktig del i 

vardagen. Många barn på deras fritidshem kommer direkt från krig, vilket gör att en stor 

andel behöver stöd och anpassningar. För att få det att fungera, är det viktigt med en 

välfungerande dialog inom personalgruppen. 

5.4.2 Ramfaktorer som försvårar fritidshemmets relationsarbete 

Alla intervjuade säger att det inte finns bara en, utan flera faktorer som påverkar 

förutsättningarna för verksamhetens relationsarbete. Här tas upp omständigheter som 

försvårar möjligheten att få alla barn att känna sig trygg med någon i fritidspersonalen.  

Gruppstorlek 

Samtliga pedagoger menar att barngruppernas storlek är ett bekymmer. De stora 

barngrupperna försvårar arbetet på två sätt. Det ena är att det blir svårt att få till de 

personliga samtalen med det enskilda barnet och det andra är att vissa barn kan försvinna i 

mängden.  

Det är ju enklare med de barn som man har sent, då det är liten grupp. Då har man 

möjlighet att sitta i en lugnare miljö. Man kan ju då få det här samtalet tillsammans, 

för, för de här barn som är mitt över dagen och går hem innan fyra, så är det ju 

alltid svårare. 

Pedagogen tillägger även att en del barn nästan försvinner när barngruppen är stor och det 

är lätt hänt att någon hamnar mellan stolarna. En annan intervjuperson beskriver hur det 

skiljer sig åt mellan relationen till en grupp och till en individ, samt vilka förutsättningar 

som krävs för det arbetet. ”Gruppen kan du skaffa en relation med, men ska den fördjupas, 

måste ju också gruppen minskas... Ska den bli riktigt djup mellan dig och mig, måste det 

bara va vi två. Det är ju en svårighet...”. Med det menar pedagogen att ju mindre 

barngruppen är, desto bättre är förutsättningarna för att skapa en nära relation.   
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Bristande samverkan 

Precis som att en god samverkan inom personalgruppen är en viktig förutsättning i arbetet, 

så försvåras arbetet när det brister. Två pedagoger tog upp detta som ett problem på sin 

arbetsplats, varav de båda ställde sig kritiskt mot att fritidspersonalen ej är delaktig vid 

utvecklingssamtal. ”Man riskerar att missa saker som kan komma fram på fritids men som 

kanske inte når hela vägen, alltså, det kommer inte till den sammantagna bilden av barnets 

situation och mående”.  
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6 Analys  
Här kommer jag att analysera och dra kopplingar till den empiri som samlats ihop utifrån 

styrdokument, teoretiska perspektiv och vad tidigare forskning säger. De teoretiska 

utgångspunkterna har inte påverkat min insamling av empiri. Däremot ligger den till 

grund för analys av material.  

6.1 Trygga relationers betydelse för upptäckt av barns problematiska 

hemförhållanden 

Utifrån intervjuer med fem pedagoger kan det konstateras att det finns många olika 

faktorer som kan utlösa en misstanke om att ett barn far illa i hemmet. Misstanken byggs 

ytterst sällan upp av endast en signal. Faktorerna varierar mellan vårdnadshavares 

svårigheter att hålla tider och andra beteenden, samt barnets bristande klädsel, 

beteendemönster och egna berättande. Denna variation stärks även av socialsekreteraren 

som menar att det finns många olika sätt att upptäcka att något inte står rätt till. I rapporten 

framgår det att de flesta intervjupersoner associerar trygga relationer mellan barn och 

pedagog, med att ett barn kan våga berätta om det är jobbigt hemma. Oavsett hur 

misstanke har väckts i pedagogernas respektive fall, ställer jag mig fortfarande frågan om 

och i så fall hur pedagogerna upplever att deras relation till barnet har haft en betydande 

roll. 

I studiens intervjuer framkommer det att det finns olika sätt att uttrycka sig för barn när 

något inte står rätt till, vilket även Juul och Jensen (2009), Hindberg (2006) samt 

Johansson (2012) framhåller. Enligt författarna kan det vara genom både inåtvända och 

utåtvända uttrycksformer, vilka kan ge barnet både positiv och negativ uppmärksamhet 

från omgivningen. Pedagogerna är överens om att det har gjorts flest orosanmälningar för 

barn som varit aggressivt utåtagerande och de misstänker att detta grundar sig i att de 

barnen är enklare att uppmärksamma. Det andra alternativet vore att anta att den utåtvända 

uttrycksformen är vanligare, vilket inte nämns.  

Att barn inte söker hjälp hos vuxna bygger ofta på en misstro. Det kan handla om en oro 

över att de vuxna varken kommer förstå eller ta dem på allvar, att det kommer berättas 

vidare till vårdnadshavare eller en känsla av skuld och skam (Johansson, 2012). Det 

sistnämnda lyfter även Øvreeide (2010).  

6.2 Att bygga upp en trygg och förtroendefull relation 

En intervjuperson beskriver hur pedagogens och barnets relation stärktes genom allt jobb 

med barnets hantering av ilska och frustration. Arbetet frambringade en hel del samtal 

mellan dem två. Detta leder oss in på hur Noddings (2005) beskriver en omsorgsrelation. 

Författaren menar att pedagoger behöver anpassa omsorgsarbetet efter barnens 

individuella behov och engagera sig i personen genom att verkligen se, höra och försöka 

förstå barnet. Lilja (2013) skildrar i sin tur hur relationer fördjupas genom att bry sig om 

och att lyssna, samt hur relationer prövas genom att sätta gränser och möta motstånd. 

Detta tänker jag är något som i det här fallet har varit starkt bidragande till relationen 

mellan den här pedagogen och barnet. Ytterligare två intervjupersoner berör något som 

tangerar Noddings (2005) och Liljas (2013) beskrivning. Pedagogerna går in på 

betydelsen av att visa engagemang och ge tid för personliga samtal. Att identifiera barnens 
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intressen eller engagera sig i vilka som står dem nära utanför skola och fritids, kan vara ett 

sätt att hitta en ingång till personliga samtal. Det visar även på att pedagogerna bryr sig 

om dem.  

Att upprepa sin tillgänglighet för barnen är ett sätt att bygga upp ett förtroende mellan 

barn och pedagog. På så sätt förstår barnet att vi menar det vi visar och säger (Bøge och 

Dige, 2006; Blomgren, 2016). Majoriteten av de intervjuade pedagogerna lyfter en stabil 

vuxen som viktigt för relationen, liksom socialsekreteraren, vilken jag anser gå hand i 

hand med författarnas budskap. Att upprepa sin tillgänglighet är ett sätt att visa att en 

alltid är samma stabila pedagog. Vad än ett barn och en pedagog går genom så bränns inga 

broar, vilket en intervjuperson beskrev som betydelsefullt utifrån sin egen komplicerade 

barndom. Vem i personalen som barnet skapar förtroende för är individuellt, men det 

viktigaste är att det finns någon vuxen på fritidshemmet som barnet känner sig trygg med. 

Detta poängterar två pedagoger i enlighet med Blomgren (2016). 

Något som pedagoger tar upp som en viktig beståndsdel i relationsskapandet, men som 

inte omnämns i funnen litteratur, är goda relationer till vårdnadshavare. Det lyfts på så sätt 

att synligt goda relationer mellan pedagog och vårdnadshavare kan underlätta för barnet 

att våga öppna upp sig för pedagogen. En pedagog menar också att vårdnadshavares syn 

på verksamheten och personalen lätt överförs till barnet.  

För att bygga upp ett förtroende måste barnen känna att de blir bemötta med respekt och 

att information hanteras på ett sätt som gynnar dem, oavsett vad det gäller (Johansson, 

2012; Hindberg, 2006). Intervjupersonerna uppfattar jag vill lyfta fram flera olika sätt att 

visa respekt för barnen. De intervjuade pedagogerna pratar om en minskad maktposition, 

vuxnas delaktighet i barngruppen, ärlighet och att våga vara personlig som pedagog. Detta 

är olika sätt att jämställa sig med barnet. Att få ett barn att tro på att vi agerar efter vad 

som gynnar dem bäst är något som kan ta lång tid, men det kan vara avgörande för att ett 

barn väljer att berätta (Johansson, 2012; Hindberg, 2006). Detta tar oss vidare in på att 

som pedagog vidta ett förhållningssätt utifrån rättigheter enligt barnkonventionen, samt 

inta ett barnperspektiv. Barnkonventionen kan bidra till en gemensam attityd och syn på 

barnets rätt till skydd, utveckling och delaktighet (Socialstyrelsen, 2014). Att följa 

barnkonventionens lagar, formar ett barnperspektiv som innebär att försöka se ur barnets 

synvinkel (Barnkommittén, 1997). Alla vill inta ett barnperspektiv och pedagogerna i den 

här studien upplevs göra det i stor utsträckning. Utöver deras respektgivande strategier 

som omnämnts, kan det även läsas mellan raderna i deras presenterade fall. Utifrån deras 

sätt att framlägga, kan jag urskilja en intervju som extra tydligt visar på en strävan att se 

från barnets perspektiv. Det är den pedagog som frågar ut barnet efter misstanke och som 

även lägger stor vikt vid att lyssna och ha bra dialog med barnen, så de får känna 

delaktighet.  

6.3 Strategier och hinder för relationsarbete i fritidsverksamheten  

Pedagoger talar ofta om vikten av att ha en god, förtroendefull relation till barnen, ge dem 

omsorg hela dagen och att uppmärksamma dem som både individ och grupp. 

(Hjalmarsson och Löfdahl, 2014). Att se barnen på både individ- och gruppnivå belyser 

även Lilja (2013). Som tidigare nämnt har pedagogerna i den här studien återkommande 
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talat om vikten av de personliga samtalen för att bygga upp en relation mellan barn och 

pedagog. Två pedagoger berättar att möjligheten för dessa samtal ökar om barnet ofta är 

sent kvar på fritidshemmet. Barngruppen hinner då minskas för dagen och på så sätt 

möjliggörs kvalitetstid mellan barn och pedagog. Granskning enligt Skolinspektionen 

(2010), Skolverket (2014) och Blomgren (2016) visar också på detta, när relationerna 

mellan barn och pedagoger tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större barngrupperna. 

För att återgå till Hjalmarsson och Löfdahl (2014), samt Liljas (2013) förklaring om 

grupp- och individnivå, vill jag dra slutsatsen att det främst har fokuserats på individnivå 

av pedagogerna i den här studien. Jag kan urskilja två pedagoger som tydligt berör 

barngruppen som helhet. Den ena talar om vikten av att arbeta gruppstärkande 

tillsammans med barnen och den andra om betydelsen av att vara delaktig som pedagog 

och på så sätt jämställa sig med barngruppen. 

Utöver barngruppernas storlek, nämner tidigare forskning ett flertal faktorer som påverkar 

relationsarbetet i verksamheten. Blomgren (2016) tar upp hög personalomsättning som 

problematisk, liksom intervjupersoner gör. Hindberg (2007) och Juul och Jensen (2009) 

pratar om den vuxnes ansvar och därmed betydelsen av pedagogens kompetens rörande 

relationsarbete. Detta upplever en pedagog som ett problem i fritidshemmet, när alla inte 

har samma kunskap och förståelse för relationens betydelse. Av författarna resoneras det 

vidare om vikten av bl.a. rutiner, strukturer och en kontinuitet i verksamheten (Blomgren, 

2016; Juul och Jensen, 2009). Även socialsekreteraren tar upp detta som en viktig aspekt 

under intervju. Rutiner, strukturer och kontinuitet har dock inte urskilts som ett enskilt 

tema i redovisning av resultatet, vilket beror på att det inte har tagits upp lika tydligt och 

koncist av pedagogerna. Det har istället vävts in i tre informanters berättelser. En pedagog 

menar att det är en förutsättning för exempelvis de barn med utåtagerande beteenden som 

hen är van att arbeta med. Annars blir det påfrestande för barnet och uppmärksamheten 

blir desto mer negativt betonad.  

Det framkommer av intervjuerna att en god samverkan både inom fritidspersonalen och i 

skolan som helhet är betydelsefullt. Samverkan är en viktig beståndsdel i att få arbetet att 

fungera i verksamheten och det blir problematiskt när den brister. I deras resonemang ser 

jag en stark koppling till det sociokulturella perspektivet, som fokuserar på just samspelet 

mellan kollektiv och individ. Genom kommunikation kan kunskaper och erfarenheter 

delas med varandra (Säljö, 2014; Vygotskij, 1974). Två pedagoger berättar om fritidshem 

där fritidspersonalen ej är delaktig varken inför eller under utvecklingssamtal. Detta ser 

pedagogerna som ett bekymmer. En av dem uttrycker att skolpersonal kan gå miste om 

sådant som visar sig på fritidshemmet och vice versa. På så sätt får de ingen sammantagen 

bild av barnets situation och mående. Enligt Hjalmarsson och Löfdahl (2014) har 

fritidspersonal unika möjligheter att få en helhetssyn av barnen, eftersom fritidspersonalen 

i regel finns med under barnets hela dag i skola och fritidshem. Utifrån författarnas 

beskrivning skulle en välfungerande samverkan mellan skola och fritidshem kunna skapa 

en bra förståelse för det enskilda barnet. Denna förståelse leder slutligen till bättre 

förutsättningar att bygga upp en trygg relation, samt att upptäcka om barnet riskerar att 

fara illa i hemmet. 
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7 Diskussion 
Jag har utifrån analysen valt ut tre områden som har väckt tankar och funderingar hos mig 

för vidare diskussion. Till att börja med, behandlas skapandet av trygga och 

förtroendefulla relationer samt viktiga beståndsdelar för relationsarbetet. Sedan förs 

resonemang om den tabu som råder, vilket bygger på tankar som tillkommit under 

studiens gång. I tredje temat kommer jag in på hur en god samverkan inom 

fritidsverksamheten och tillsammans med skolan skapar förutsättningar för ett lyckat 

relationsarbete. Diskussionen avslutas sedan med en sammanfattning där jag även föreslår 

vidare forskning. 

7.1 Relationsarbete 

En frågeställning som jag har fått besvarad är hur pedagoger uppfattar sina möjligheter att 

bygga upp en trygg och förtroendefull relation till barnen. Detta har lett mig till vidare 

diskussion. Utifrån att omtalade orosanmälningar till största del har varit för barn som är 

aggressivt utåtagerande, väljer jag att anta att det grundar sig i att dessa beteenden 

prioriteras högre att få bukt med. Ett utåtagerande beteende blir till skillnad från ett 

inåtvänt, ett störningsmoment för hela barngruppen i den dagliga verksamheten. På så sätt 

upptäcks inte lika många barn som far illa i hemmet som använder sig av inåtvända 

uttrycksformer, i jämförelse med utåtvända. Att de utåtagerande barnen i större 

utsträckning får anpassningar och stöd av personal, ökar därmed även förutsättningarna 

för förtroendefulla relationer. Berättelsen om barnet i svårigheter att hantera ilska och 

frustration, är ett exempel som talar för denna teori. Om det är lika vanligt med inåt- och 

utåtvända uttrycksformer för de barn som far illa i hemmet, är frågan hur verksamheten 

kan arbeta för att upptäcka en större andel av de inåtvända barnen. En ramfaktor såsom 

mindre barngrupper skulle kunna ha en stor inverkan, när det bl.a. skapar tid och utrymme 

för det enskilda barnet och fördjupning av relationer. Detta skulle i sin tur skapa 

förutsättningar för ett bättre förebyggande arbete, samt att riskfaktorer och signaler skulle 

kunna upptäckas i ett tidigare skede. Mindre barngrupper skulle även minska pedagogers 

utryckning som brandsläckare, något som tenderar att hända när akuta problem dyker upp 

och det ofta hittas tillfälliga, snabba lösningar. Denna brandsläckning brukar framför allt 

kretsa kring de utåtagerande barnen. Jag förstår att det därav främst blir dessa barn det 

fokuseras på, när väl utrymmet finns för en djupdykning i problemet.  

Att jobba för ett gott klimat i gruppen kan vara ett sätt att bry sig om de individuella 

barnens välbefinnande och trygghet enligt Lilja (2013). I den här studiens intervjuer är det 

en minoritet som berör detta. En förklaring skulle kunna vara att det är något som redan 

ingår i fritidsverksamhetens arbetssätt och som av den anledningen ses som en självklarhet 

och tas för givet. Mina egna erfarenheter från att ha varit ute i olika fritidsverksamheter 

talar för detta påstående, när jag har upplevt det grupprioriterade arbetssättet som en del av 

pedagogiken. Den upplevelsen stärks även av Skolverkets (2014, 2017) hänvisningar. Att 

fokusering på gruppnivå inte framkommer lika tydligt i intervjuerna, skulle även kunna 

handla om att det inte reflekteras över detta. All personal är inte medveten om hur pass 

mycket som arbetet även främjar trygga relationer på individnivå. Eller ett tredje 

alternativ, att forskningsämnet som sådant leder pedagoger in i ett tankesätt som endast 

fokuserar på den enskilda individen som misstänks fara illa i hemmet. Att ämnet leder 
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intervjupersoner in på ett mer stramt tankesätt finns det även något som talar emot, vilket 

framkommer i följande stycke. 

Flera intervjuade tar upp en god relation till vårdnadshavare som en viktig beståndsdel i 

relationsarbetet, men i studiens referenser som fokuserar på relationsarbete så omnämns 

inte detta. Viktigt att poängtera är att jag inte utesluter att det finns annan eventuell 

forskning som berör denna aspekt. Att samverkan med vårdnadshavare betonas viktig av 

intervjupersoner tolkar jag som öppensinnat, när det inte på ett direkt plan berör relationen 

mellan barn och pedagog. Jag utgår från att vårdnadshavare som inte klarar av sin 

ansvarsroll i hemmet, sällan är lika öppna för att skapa en god relation till 

fritidspersonalen. Det visar i sin tur på att relationsarbetets förutsättningar är desto sämre 

när den förtroendefulla relationen är som viktigast. Anledningen till att de intervjuade tar 

upp relationen till vårdnadshavare som en viktig del, är möjligen att betydelsen blir väl 

synlig i praktiken. Styrdokumentens betoning på fritidspersonalens samverkan med 

hemmet, tror jag även har en stor betydande roll, när det ger pedagoger ett helt annat 

förhållningssätt att utgå från.  

7.2 Bort med tabun 

Att barn inte söker hjälp hos vuxna kan exempelvis bygga på en misstro över att de vuxna 

inte kommer att förstå, att det kommer berättas vidare till vårdnadshavare eller en känsla 

av skuld och skam (Johansson, 2012; Øvreeide, 2010). Barnintervjuer ingår inte i denna 

studie och därav utgår jag från människor jag har haft och har runtom mig som bär på 

denna erfarenhet. Med det i beaktning vill jag stärka författarnas påstående om att skuld 

och skam är vanliga symptom hos barn som far illa i hemmet. Utöver att skapa förtroende 

hos barnen menar jag att det är viktigt att arbeta bort denna tabu som finns kring att leva 

under svåra hemförhållanden. Från intervjuerna tar jag med mig att detta är ett laddat 

ämne för oss vuxna. Att som vuxen uttrycka en osäkerhet, ökar inte förutsättningarna för 

att ett barn ska våga berätta. Barn fångar snabbt upp hur vi vuxna beter oss och tar efter 

vårt handlingssätt. Av den anledningen ser jag nödvändigheten i att beröra och diskutera 

ämnet inom fritidspersonalen, samt att behandla ämnet i verksamheten tillsammans med 

barnen. Det framkommer i en intervju att de på fritidshemmet hade relaterade sagor från 

barnkonventionen. Utöver detta finns det exempelvis på Rädda Barnens hemsida material 

att tillgå, såsom målarbilder, samtalsunderlag och inspiration för andra övningar. Trygga 

relationer i kombination med en minskad tabu kring ämnet hos både barn och pedagoger, 

tror jag skulle kunna leda till en stor förändring. 

7.3 Osäkra pedagoger och vikten av samverkan 

Barn är individer precis som vi vuxna och därav är det nödvändigt att de får ta del av vad 

som sker. Jag tror att vi vuxna har en tendens att krångla till det av olika anledningar. 

Precis som Øvreeide (2010) i tidigare forskning hävdar, finns det en rädsla att blanda in 

barnet i sådant som är jobbigt, vilket gör det desto svårare att inta ett barnperspektiv. 

Pedagogers förmåga att utgå från barnet i sina resonemang behöver nödvändigtvis inte ha 

koppling till deras övriga yrkeskompetens. Att ha hittat en trygghet i sin egen kompetens 

tänker jag är något som också kan vara bidragande i det här sammanhanget. Med tvivel 

över sin egen kompetens kan det bli svårt att i samma utsträckning inta ett barnperspektiv. 

Särskilt vid nya, främmande situationer. En osäkerhet över sin egen arbetsinsats kan sätta 
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käppar i hjulet på så sätt att pedagogen omedvetet påverkas av hur hen tror att andra vuxna 

i omgivningen förväntar sig eller vill att hen ska agera. Med detta sagt är det viktigt att 

inom personalgruppen ha god stämning och högt i tak, där även laddade ämnen kan bollas 

och diskuteras. Detta är alltså ett sätt att främja fritidsverksamhetens arbete mot att alla 

barn ska ha en trygg och förtroendefull relation till någon i fritidspersonalen.  

En intervjuperson uttryckte mer osäkerhet rörande orosanmälan i jämförelse med 

resterande, samt osäkerhet kring hantering och bemötande av det barn som misstänkes fara 

illa i hemmet. Den pedagogen var ny i tjänsten och ensam med en barngrupp när en 

anmälan var aktuell. Det fanns en stark oro att förstöra relationen till barn och 

vårdnadshavare. Under processen kunde pedagogen vända sig till en klasslärare för att få 

svar på sina funderingar. Jag misstänker dock att pedagogen hade mått bra av att få 

tillägna mer tid för detta erfarenhetsutbyte. Antingen det, eller att pedagogen hade fått 

delat ansvar över barngruppen för att inte bli ensam bärandes på detta. Att bära på en 

osäkerhet är något som varken gynnar pedagogen, barngruppen eller det enskilda barnet i 

relationsarbetet.  

För att få till en välfungerande samverkan på fritidshemmet och som en gemensam helhet 

i skolan, ser jag att det krävs en inblick och förståelse från skolhuvudmän och rektorers 

sida. Av erfarenhet ser jag att fritidspedagogiken tenderar att tydligt hamna längre ner på 

prioriteringslistan. En bakomliggande orsak kan vara att det som sker på fritidshemmet är 

mer abstrakt och svårt att ta på, till skillnad från det formella lärandet i skolan. Det verkar 

dessutom finnas en okunskap i verksamhetens högre nivåer, vilket gör det svårt att se 

fritidshemmets potential och hur verksamheten bidrar till barnens utveckling. Ökad 

förståelse skulle till stor sannolikhet även få barngrupperna att minskas, vilket jag tidigare 

var inne på skulle öka förutsättningarna för trygga, förtroendefulla relationer. 

7.4 Sammanfattning och vidare forskning 

Med studien ville jag undersöka hur relationerna mellan barn och pedagog påverkar 

möjligheten för upptäckt av barn som far illa i hemmet. Även på vilket sätt arbetet borde 

ske för att uppnå trygga, förtroendefulla relationer. För att styrka studiens resultat har jag 

utöver bakgrund och tidigare forskning, haft möjligheten att jämföra pedagogernas 

erfarenheter med hur det ser ut från socialtjänstens perspektiv. Sammanfattningsvis är det 

inget som avviker, vilket innebär att pedagogerna och socialsekreteraren har styrkt 

varandra. 

 

När det är som viktigast hos ett barn med en rygg och bärande relation med någon vuxen 

utanför familjen, har det i diskussionen konstaterats att relationen generellt är desto 

svårare att bygga upp. Barngruppens storlek är något som genom rapporten har varit den 

mest omtalade ram-faktorn, när det i flera olika sammanhang har återkommit till 

konstaterandet att ett mindre barnantal skulle underlätta arbetet. Detta innebär att det krävs 

en ökad medvetenhet och förståelse från skolhuvudmän och rektorer. En ökad 

medvetenhet bland pedagoger är också något att lyfta; förståelse för vikten av trygga och 

förtroendefulla relationer, samt hur en som bäst arbetar fram en sådan. Det innefattar bl.a. 

att få bort rädslan för att samtala med barn om sådant som är jobbigt, samt att våga vara 

personlig. Personlig men inte privat, som en intervjuperson uttrycker det. Den osäkerhet 
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och laddning som finns för ämnet bland många pedagoger, gör det desto svårare att 

komma nära de barn som behöver den förtroendefulla relationen som mest. Detta gör i sin 

tur verksamhetens samverkan och möjligheten för utbyte av varandra till något mycket 

centralt.  

Jag vill påstå att det utifrån studiens resultat är möjligt att anta att om varje barn hade en 

trygg relation till någon vuxen inom fritidsverksamheten, så skulle fler kritiska 

hemförhållanden uppmärksammas och därav fler barn få rätt stöd och hjälp. Med en ökad 

medvetenhet och förståelse inom området bland pedagoger, samt kunskap och stöttning 

från högre nivåer som påverkar verksamheten, så skulle vi kunna komma en bra bit på 

vägen mot ett minskat mörkertal av barn som far illa i hemmet.  

Vidare forskning  

Under studiens gång har det uppkommit många tankar och funderingar och därav känns 

det som ett relevant och viktigt ämne att fortsätta forska inom. Det finns två områden som 

har väckt nyfikenhet och ett särskilt intresse hos mig. Eftersom samverkan med 

vårdnadshavare visar sig ha en betydande roll i relationsarbetet så vore det intressant att 

fördjupa kunskapen inom detta. Exempelvis genom att göra en kvalitativ intervjustudie 

med både pedagoger och vårdnadshavare, för att få se från olika infallsvinklar. Ett annat 

konstaterande som har väckt ett starkt engagemang hos mig är arbetet mot skam, rädsla 

och tabu. Att detta gäller hos både barn och vuxna förvånar mig en aning. Jag trodde inte 

att det år 2018 skulle leva kvar så starkt hos oss vuxna som den här studiens resultat pekar 

på. En mer specifik undersökning skulle kunna beröra hur barn som far illa i hemmet 

påverkas av denna laddning som finns, samt vad kan vi i fritidsverksamheten göra för att 

arbeta bort eller åtminstone lindra detta.  
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9. Bilagor 
Här nedan finner ni bilagor med det material som jag har använt mig av i arbetet med min 

studie. Bilagorna består av följebrev och intervjuguide till pedagoger samt 

socialsekreterare. 

Bilaga 1. Följebrev, pedagoger 

Hej! 

Jag är student på fritidslärarprogrammet vid Umeå universitet och skriver nu 

examensarbete. Jag vill undersöka hur fritidspersonal upplever vikten av trygga relationer 

mellan barn och pedagog. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ni resonerar kring hur 

man kan gynna för ett uppmärksammande av de barn som riskerar eller far illa i hemmet.  

Jag söker efter intervjupersoner som har varit delaktiga vid en genomförd orosanmälan för 

att undersöka hur det såg ut i respektive fall. Genomförandet och bearbetning av intervju 

kommer ske enligt Vetenskapsrådets anvisningar (2011). Det innefattar bl.a. att du alltid 

har rätten att dra dig ur och kommer att vara anonym i uppsatsen. Forskningsresultatet 

kommer att redovisas för kurskamrater och identitet kommer inte att röjas. Uppsatsen 

kommer så småningom att bli tillgänglig via DiVA, ett digitalt arkiv.  

Dina erfarenheter är betydelsefulla för att kunna öka förståelsen för barn som far illa, samt 

att förbättra möjligheten att ge barnen rätt stöd och hjälp i fritidshemmet. Jag vore väldigt 

tacksam om du valde att delta i studien! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Matilda Södergren 

XXX @student.com 

  



 

    
 

Bilaga 2. Intervjuguide, pedagoger  

Erfarenheter 

1. Hur länge har du arbetat med barn?  

2. Hur lång erfarenhet har du specifikt inom fritidsverksamheten? 

3. På vilket sätt har du i din profession kommit i kontakt med att ett barn som far illa i 

hemmet? 

Relationen till barnet 

4. Beskriv hur din relation såg ut till det här barnet, innan det var aktuellt att göra en 

orosanmälan. 

5. Hur upplever du att barnets relation till övrig fritidspersonal såg ut i stora drag? 

6. Hur kom det sig att ni började misstänka att barnet for illa i hemmet? 

      På vilket sätt? Avvikande beteende, samtal eller andra signaler? Ge exempel. 

Processen i arbetslaget  

7. Berätta hur ni i personalgruppen resonerade när barnets mående uppmärksammades. 

- Gjordes det några överväganden? 

- Vem var det som uppmärksammade detta? 

- Vem tog initiativet till en orosanmälan? 

Relationsarbetet 

8. Hur tänker du att man som enskild pedagog kan bygga upp ett förtroende hos det 

enskilda barnet – som gör att barnet skulle våga berätta om hen hade något på hjärtat? 

Förhållningssätt, egenskaper, handlingar? 

9. Beskriv hur eran verksamhet jobbar idag för att skapa goda, tillitsfulla relationer till 

alla barn? Medvetet eller omedvetet? 

10. Vad kan försvåra detta arbete? 

11. Kan relationsarbetet förbättras i just eran verksamhet? I så fall; hur då?  

Övriga erfarenheter 

12. Har du någon erfarenhet av området även utanför din profession? Exempelvis haft 

anledning att misstänka att någon far illa eller bär på erfarenheter från uppväxten.  

13. Om man ser på upptäckten av barns problematiska hemförhållanden samt 

förtroendefulla relationer mellan barn och pedagog. Vad ger det dig för spontana 

tankar och reflektioner? 

 

14. Avslutningsvis, finns det möjligheten att återkomma om det tillkommer nya 

funderingar i forskningsarbetet?   



 

    
 

Bilaga 3. Följebrev, socialsekreterare  

Hej! 

Jag är student på fritidslärarprogrammet vid Umeå universitet och skriver nu 

examensarbete. I studien undersöker jag i huvudsak hur fritidspersonal upplever vikten av 

trygga relationer mellan barn och pedagog. Samt hur fritidspersonal resonerar kring 

arbetssätt som gynnar för ett uppmärksammande av barn som riskerar eller far illa i 

hemmet.  

Utifrån detta skulle jag även vilja få en inblick i hur det är sett från socialtjänstens 

perspektiv och söker därför efter intervjuperson som tar emot orosanmälningar från skola 

och fritidshem. Genomförandet och bearbetning av intervju kommer ske enligt 

Vetenskapsrådets anvisningar (2011). Det innefattar bl.a. att du alltid har rätten att dra dig 

ur och kommer att vara anonym i uppsatsen. Forskningsresultatet kommer att redovisas 

för kurskamrater och identitet kommer inte att röjas. Uppsatsen kommer så småningom att 

bli tillgänglig via DiVA, ett digitalt arkiv.  

Dina erfarenheter har betydelse för att kunna öka förståelsen för barn som far illa, samt att 

förbättra möjligheten att ge barnen rätt stöd och hjälp i fritidshemmet. Jag vore väldigt 

tacksam om du valde att delta i studien! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Matilda Södergren 

XXX @student.com  



 

    
 

Bilaga 4. Intervjuguide, socialsekreterare 

Erfarenheter 

1. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten, samt hur länge har du jobbat specifikt 

med att ta emot orosanmälningar gällande barn? 

2. Har du några tidigare yrkeserfarenheter från arbete med barn utöver ditt nuvarande 

jobb?  

Om ja, berätta. 

3. Vilka erfarenheter har du utanför socialtjänsten av att känna igen tecken på om barn 

far illa? 

Samverkan; socialtjänsten - fritidshemmet 

4. Hur ser samarbetet ut mellan socialtjänsten och fritidshemmet idag? 

5. Hur anser du att det önskvärda samarbetet mellan socialtjänst och fritidshemmet ser 

ut? 

Fritidshem och orosanmälningar 

6. Vilka erfarenheter har du av att ta emot orosanmälningar från fritidshem specifikt? 

7. Vilka signaler och tecken på att ett barn som far illa förekommer i orosanmälningar 

som kommer in från fritidshem? Är det något som förekommer mer frekvent? 

8. Hur ser du generellt på orosanmälningar från fritidshem?  

9. Vad tänker du att fritidspersonal kan öka medvetenheten kring, gällande barn som far i 

illa i hemmet? Exempelvis: Vilka tecken kan man se om barn far illa i hemmet?  

Hur skulle fritidspersonal kunna lära sig att känna igen sådana tecken?  

Hur ska fritidspersonal kunna veta när man bör göra en orosanmälan? 

Minska mörkertalet, hur då? 

10. Vad tror du kan vara förklaringen till de antal barn som far illa i hemmet, men som 

skola eller fritids inte har skickat in någon orosanmälan kring? 

11. Vad tror du skulle hjälpa pedagoger att få syn på fler barn som far illa i hemmet? 

Förtroendefulla relationer 

12. Viken betydelse tror du att förtroendefulla relationer mellan ett barn och en 

utomstående vuxen kan ha för möjligheten att lägga märke till problematiska 

hemförhållanden? Berätta hur du tänker om detta.  

13. Hur kan en sådan förtroendefull relation skapas tror du?  

 

14. Avslutningsvis; finns det möjlighet att återkomma om det tillkommer nya funderingar 

i forskningsarbetet?  


