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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om förskollärares arbete med barn som far 

illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö. De forskningsfrågor som ligger till grund till 

denna studie är: hur upplever förskollärare anmälningsskyldigheten och hur går processen till, 

hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa samt vad anser förskollärare är 

viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra detta arbete? Anledningen till varför 

vi valde detta område var att vi fann det skrämmande att det finns ett stort mörkertal bland 

barn som far illa enligt forskning. Vi tyckte därmed att det är viktigt att förskolepersonal be-

sitter kompetens för att uppmärksamma dessa barn i tidigt skede. Studiens resultat är baserad 

på kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet har därefter analyserats efter en me-

ningskoncentrering där informanternas svar sammanfattades utifrån forskningsfrågorna, som 

även har utgjort studiens struktur. I studiens resultat framkom det att barn kan fara illa på 

olika sätt i sin hemmiljö samt att barn kan uttrycka detta på olika sätt. Det framkom även att 

alla informanter var överens om att anmälningsskyldigheten kan uppfattas komplicerad men 

att den är viktig för barnets bästa. Examensarbetets övergripande slutsats är att arbetet med 

barn som far illa är komplext och att förskolan kan vara en trygg plats för barn, särskilt de 

som far illa. 

 

Nyckelord: Förskola, anmälningsskyldighet, socialtjänst.  

 

Förord 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till alla informanter som har deltagit i vår studie och därmed 

gjort den möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Anna Rantala för all värdefull handledning 

genom hela examensarbetet. Sist men inte minst vill vi tacka våra kurskamrater för stöd och 

skratt under arbetets gång. 

 



 

Innehållsförteckning 

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

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

1.3 Centrala begrepp ............................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 3 

2.1 Betydelsen av “Barn som far illa” .................................................................................... 3 

2.2 Styrdokument och anmälningsskyldighet ......................................................................... 3 

2.3 Svårigheter med anmälningsskyldigheten ........................................................................ 4 

2.4 Orsaker till att barn inte berättar ....................................................................................... 5 

2.5 Mötet med barn som far illa ............................................................................................. 6 

2.6 Olika strategier barn som far illa kan använda ................................................................. 8 

2.7 Arbetet med barn som far illa ........................................................................................... 8 

2.8 Sammanfattning .............................................................................................................. 11 

3. Metod ................................................................................................................................ 11 

3.1 Metodval ......................................................................................................................... 12 

3.2 Urval ............................................................................................................................. 13 

3.3 Datainsamling ............................................................................................................... 13 

3.4 Analysmetod ................................................................................................................. 14 

3.5 Etiska ställningstaganden ............................................................................................. 14 

3.6 Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet .................................................................. 15 

3.7 Arbetsfördelning ............................................................................................................. 16 

3.8 Metoddiskussion ............................................................................................................. 16 

4. Resultat ................................................................................................................................. 17 

4.1 Hur förskollärare upplever anmälningsskyldigheten och hur processen går till ............ 18 

4.1.1 Anmälningsskyldighet ............................................................................................. 18 

4.1.2 Känslor kring anmälningsskyldighet ....................................................................... 19 



 

4.1.3 När bör en anmälan göras?....................................................................................... 19 

4.1.4 Stöd under och inför en anmälan ............................................................................. 20 

4.1.5 Svårigheter med anmälningsskyldigheten ............................................................... 22 

4.2 Hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa? ....................................... 24 

4.2.1 Orsaker till att barn kan fara illa .............................................................................. 24 

4.2.2 Tecken på att barn far illa ........................................................................................ 25 

4.3 Vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra detta 

arbete .................................................................................................................................... 26 

4.3.1 Förskolepersonalens förhållningssätt ....................................................................... 26 

4.3.2 Miljöns betydelse för barn som far illa .................................................................... 28 

4.3.3 Orsaker till att barn inte berättar .............................................................................. 29 

5. Analys och diskussion .......................................................................................................... 30 

5.1 Hur förskollärare upplever anmälningsskyldigheten och hur processen går till ............ 30 

5.2 Hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa? ....................................... 32 

5.3 Vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra detta 

arbete .................................................................................................................................... 35 

5.4 Slutsatser ......................................................................................................................... 37 

5.5 Vidare forskning ............................................................................................................. 38 

6. Referenslista ......................................................................................................................... 39 

Bilagor ...................................................................................................................................... 41 

 



1 

 

1. Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet barn som far illa i sin hemmiljö. Vi tycker att det är ett 

viktigt ämne som rör alla verksamma i en förskoleverksamhet. Skolverkets statistik (Skolver-

ket, 2017) visar att av alla 1-5 åringar i Sveriges befolkning år 2016 var 84% inskrivna i för-

skoleverksamhet. Detta är en hög andel av alla barn i Sverige, därför tänker vi att det inte är 

osannolikt att förskollärare någon gång möter barn som riskerar att fara illa eller far illa. Vår 

studie handlar därför om förskollärares arbete med barn som misstänks fara illa eller barn som 

far illa i sin hemmiljö. 

 

Det är tydligt att vuxna har ett ansvar att se till att barn inte far illa. Exempelvis framkommer 

det i barnkonventionen bland annat att vuxna alltid ska utgå från barnets bästa samt att inget 

barn ska utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller att bli utnyttjad (Uni-

cef, 2009). Trots att det är vuxnas ansvar att barn inte far illa finns det inte någon självklar 

metod för att ta reda på hur många barn som verkligen far illa (Socialstyrelsen, 2014). Det 

framkommer även av Socialstyrelsen att forskning visar att mörkertalet är stort. Det verkar 

vara speciellt svårt att upptäcka brott mot barn som begås inom familjen, enligt Socialstyrel-

sen. Något som också försvårar möjligheten att upptäcka barn som far illa är att barnen inte 

själva berättar. Socialstyrelsen (2014) som utgår från en svensk undersökning från 2010, be-

skriver att det endast är 7% av barn som har utsatts för våld som själva rapporterar detta till en 

myndighetsperson1. 

 

Utifrån att nästan alla barn går i förskolan tänker vi att förskolepersonalen har en viktig upp-

gift att försöka upptäcka vilka barn som far illa och att detta upptäcks i ett så tidigt skede som 

möjligt. Socialstyrelsen (2014) menar att det är viktigt att barn som utsätts för grovt eller upp-

repat våld, försummelse och vanvård upptäcks i tidigt för att barnet ska få skydd och familjen 

ska få det stöd samt rehabilitering de behöver.  

 

Att ge stöd till barn som på olika sätt befinner sig i svårigheter är framskrivet som ett uppdrag 

för förskolepersonalen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) vilket betyder att det kommer 

att bli en viktig del i vårt kommande yrkesuppdrag. Därav tycker vi att det är viktigt att öka 

kunskapen inom detta område. Killén (2014) menar att förskolepersonal har en ytterst viktig 

                                                 
1 En myndighetsperson kan vara en yrkesverksam person inom socialt arbete eller polis.  
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roll att vara en trygg anknytningsperson framför allt för barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Hon menar att barn som befinner sig i en risksituation klarar sig bättre när de även har en 

anknytningsperson utanför familjen och hon menar att förskolepersonalen kan vara en sådan 

viktig person. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskap om förskollärares arbete med barn som far 

illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever förskollärare anmälningsskyldigheten och hur går processen till? 

• Hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa? 

• Vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra 

detta arbete? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Barn - Med barn avser vi alla människor upp till 18 år (Unicef, 2009). 

 

Förskolepersonal - Med förskolepersonal menar vi alla som arbetar med barn på en förskola 

eller i förskoleklass.  

 

Förskollärare - Med förskollärare menar vi en person som har avlagt en förskollärarexamen 

eller motsvarande inom högskola eller universitet.  

 

Socialtjänsten - Är en myndighet som utför barnskyddsutredningar. I alla kommuner är det 

socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att barn och unga ska vistas i trygga för-

hållanden. Socialtjänsten är även skyldig att samarbeta med exempelvis skolan och polisen 

(Socialstyrelsen, 2018).    
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt inleder vi med att beskriva hur forskning samt litteratur beskriver ett barn 

som far illa. Därefter beskriver vi förskolans anmälningsskyldighet vilket beskrivs i olika styr-

dokument för förskoleverksamheten. Slutligen berörs litteratur som beskriver vad som är vik-

tigt att tänka på när barn far illa. 

 

2.1 Betydelsen av “Barn som far illa” 

Att fastställa vad ett barn som far illa är går inte eftersom det varierar över tid och kan upp-

träda olika i världen anser Cocozza (2013). Cocozza menar att betydelsen av barn som far illa 

är kopplad till den rådande lagstiftningen och i Sverige kan detta syfta på två olika grupper av 

barn. Den ena gruppen är barn som far illa på grund av sin omgivning vilket inkluderar bland 

annat fysisk och psykisk misshandel, försummelse och sexuella övergrepp. Den andra grup-

pen handlar om barn som till exempel på grund av sitt eget beteende riskerar att skada sin 

egen hälsa och utveckling. Oavsett vilken grupp barnen omfattas av har de rätt att få hjälp av 

socialtjänsten (a.a.).  

 

I jämförelse med ovan använder Killén (2014) två begrepp; risksituation och omsorgssviktsi-

tuation för att beskriva situationer där barn far illa. Forskaren menar att ett barn som haft en 

bra omsorg kan hamna i en risksituation, där omsorgen brister och barnet då far illa, när det 

uppstår en krissituation exempelvis sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. Barnet som däre-

mot befinner sig i en omsorgssviktsituation lever i konstant otrygghet, oro, våld och missbruk 

i hemmet vilket medför att de far illa. I stället för att se till situationen som barnet befinner sig 

i menar Hindberg (2006) att det går att uppmärksamma barn som far illa genom att se brister i 

barnets grundläggande behov, exempelvis om barnet har en tillräcklig eller regelbunden till-

gång till mat och dryck, har en god omvårdnad, har kläder efter väder, bra hygien, får tillräck-

ligt med sömn samt får trygghet och kärlek. 

 

2.2 Styrdokument och anmälningsskyldighet 

Det övergripande ansvaret för barn som riskerar att fara illa eller far illa har socialtjänsten 

(Hindberg, 2006; Socialstyrelsen, 2018). Men eftersom att de inte i närmelsevis möter så 

många barn som hälsovården, barnomsorgen och skolan, har socialtjänsten behov av att dessa 
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verksamheter uppmärksammar vilka barn som far illa (Hindberg, 2006). Olsson (2011) be-

skriver att den som vet eller misstänker att ett barn far illa har ansvar att anmäla detta till soci-

altjänsten. Detta uppdrag framgår även tydligt i socialtjänstlagen 14 kap. 1§ (SFS 2001:453). I 

skollagen 29 kap. 13§ (SFS 2010:800) står det att:  

 

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

verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riske-

rar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. (SFS 

2010:800).  

 

Det framställs även i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) att förskollärare har ansvar över 

att dokumentera barnens utveckling och lärande löpande. Detta för att skapa en god pedago-

gisk miljö och en så bra kvalité i verksamheten som möjligt vilket, enligt Skolverket (2016b), 

är särskilt viktigt för de utsatta barnen. Vidare framhåller Skolverket att det är viktigt att barn 

som far illa ska få hjälp i tidigt skede, de kan även vara i behov av extra stöd senare under sin 

skoltid. För att barn ska få rätt stöd är det av stor vikt att arbetsprocessen regelbundet doku-

menteras, enligt Skolverket (2016b). 

 

2.3 Svårigheter med anmälningsskyldigheten 

Det finns flera anledningar till att det kan vara svårt att anmäla en misstanke om att ett barn 

far illa. En anledning, och troligtvis den vanligaste, till att förskolepersonal inte anmäler till 

socialtjänsten att de misstänker att barn far illa är att de kan uppleva osäkerhet kring om deras 

misstanke är riktig (Hindberg, 2006; Killén, 2014). Detta kan vara en orsak till att socialtjäns-

ten upplever att förskolor och skolor ofta anmäler för sent (Olsson, 2011), vilket medför svå-

righeter för dem. Olsson beskriver att utgångsläget för att kunna göra något försvåras för soci-

altjänsten när förskolan har oroat sig för barnet men inte gjort någon anmälan. Detta problem 

beskriver även Hindberg (2006). Hindberg förklarar vikten av att anmäla i god tid eftersom att 

de första åren i barnets liv är viktiga och har betydelse för hur framtiden blir och betonar att 

det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Även Raundalen och Schultz 

(2007) beskriver viken av att anmäla i god tid och tillägger också att utsatta barn lagrar det de 

varit med om i hjärnan och att dessa erfarenheter kan påverka barnens framtidshopp och tron 

på vuxna.  
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En annan orsak, som både Hindberg (2006) och Killén (2014) berör, gällande varför förskole-

personal inte anmäler kan vara att förskolepersonal kan vara rädda att det ska bli dålig stäm-

ning mellan dem och vårdnadshavarna. Enligt Killén (2014) kan förskolepersonal uppleva det 

svårt att veta när och hur deras oro för barnet ska tas upp med vårdnadshavarna samt när en 

anmälan ska göras, vilket gör att det kan dra ut på tiden innan de går vidare med deras miss-

tankar och anmäler deras oro. Killén menar att när förskolepersonalen undviker att berätta om 

sin oro för vårdnadshavarna så övergår relationen dem emellan till falska premisser och leder 

inte till utveckling och förbättring. På så sätt sker inget samarbete mellan hem och förskola 

vilket inte hjälper varken barnet eller familjen. 

 

Hindberg (2006) beskriver också om andra svårigheter med anmälningsskyldigheten vilket 

också kan vara anledningar till att förskolepersonal inte anmäler sina misstankar och sin oro. 

Det kan exempelvis vara att vissa yrkesversamma upplever att det inte spelar någon roll om 

de anmäler, för barnet får ändå inte någon hjälp från socialtjänsten menar de. 

 

2.4 Orsaker till att barn inte berättar 

Det finns många barn som väljer att inte berätta om sin situation vilket bidrar till att mörkerta-

let när det gäller hur många barn som far illa är stort. Detta gör det svårt att utreda misstankar 

vilket leder till att många misstankeanmälningar läggs ner (Hindberg, 2006). 

 

En anledning, enligt Raundalen och Schultz (2007) och Killén (2014), till att flera barn i för-

skolan väljer att inte berätta om sin utsatthet beror på skam. De förklarar detta med att barnen 

oftast inte vill att någon utomstående ska få klarhet i vad de har varit med om för att de är 

medveten om att det är tabubelagt. Killén (2014) menar att barn är även väldigt lojala mot 

sina föräldrar, trots barnets ringa ålder, och att barnet vet vad tabu innebär och delger därför 

sällan, med hänsyn till sina föräldrar, information om sin hemmiljö. Forskaren betonar att det 

är viktigt att förskolepersonalen besitter kompetens och kunskap för att verifiera barnets oro 

samt för att kunna se barnet som far illa, trots att barnet inte berättar. 

 

En annan svårighet kan vara att en del barn inte har kännedom om att de utsätts för något 

olagligt vilket också kan vara en orsak till att de själva inte berättar om sin situation (Hind-

berg, 2006). Författaren skriver vidare att barn ofta står upp för sina föräldrar och vill dem 

inget illa. Barn kan också välja att inte minnas vad som har hänt för att orka fortsätta leva. En 
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annan anledning till att barnet inte berättar kan vara, enligt Hindberg, att barnet inte lärt sig 

prata ännu, exempelvis mindre barn eller barn med annat modersmål. Hindberg hävdar att det 

framgår även från undersökningar att flera barn känner att de inte har någon vuxen att prata 

med om deras utsatthet vilket också kan vara en anledning till att de inte berättar om sin situ-

ation. 

 

För att underlätta för barn att be om hjälp menar Hindberg (2006) att det är betydelsefullt att 

det finns trygga vuxna i barnets närhet. Det ska inte vara komplicerat för barn att be om hjälp. 

Hur den vuxna behandlar barnet har även det stor vikt för vilket förtroende barnet känner för 

den vuxne menar Hindberg. Författaren betonar att förståelse och medkänsla är exempel på 

viktiga egenskaper som förskolepersonal behöver för att vara ett bra stöd. 

 

2.5 Mötet med barn som far illa  

Att möta ett barn som far illa kan vara komplicerat (Hindberg, 2006). Författaren anser att det 

inte finns något facit för personalen som möter dessa barn att utgå ifrån. Flera författare och 

forskare är dock eniga om att handlingsplaner och rutiner kan underlätta i arbetet med barn 

som far illa (Eidevald, 2016; Olsson, 2011). Bland annat menar Olsson (2011) att varje en-

skild verksamhet bör ha en tydlig handlingsplan gällande misstanke om försummelse eller 

misshandel. Detta för att minimera risken för att socialtjänsten och polisens eventuella utred-

ning försvåras och barnet i fråga går miste om det stöd och skydd som det kanske behöver. 

Personalen är även skyldig att lämna uppgifter till utredningen vilket kan underlättas av att ha 

rutiner och handlingsplaner. Handlingsplaner och rutiner kan inte utformas efter att det har 

uppstått ett problem menar Eidevald (2016) utan han beskriver betydelsen av att tänka över 

vad som behövs för att handskas med eventuella akuta situationer i hem och förskola innan ett 

problem har uppstått. 

 

Kunnig förskolepersonal är viktigt för att möta barnens behov, annars riskeras det att bli en så 

kallad “Olycklig dubbeleffekt” (Raundalen & Schultz, 2007). Det innebär, enligt Raundalen 

och Schultz (2007) att barnet i fråga riskerar att stå utan resurser trots att det finns kunnig för-

skolepersonal. Raundalen och Schultz betonar att i flera fall är arbetsbelastningen för hög. De 

anser, precis som Övreeide (2010), att barn som far illa eller riskerar att fara illa är i behov av 

en stöttande vuxen som skapar en värdefull tid i förskolan. Övreeide (2010) menar att en an-

knytning till vuxna ligger till grund för barnets fortsatta utveckling. Han hänvisar till 
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Vygotskijs teori om närmaste utvecklingszonen som innebär att den vuxna genom kommuni-

kation i lärandeprocessen blir ett stöd för barnet. Övreeide framhåller att ifall barnet inte har 

funnit stöd och trygghet hos en vuxen kan barnet istället isolera sig från all social kontakt eller 

söka kontakt genom att utmana omgivningen på olika sätt. Det skapar en svår utgångspunkt 

för den vuxne att skapa en relation med barnet. Övreeide förklarar detta med att barnet riske-

rar att bli introvert då kommunikationsmönstret störs och barnet stänger av vuxnas kommuni-

kationsförsök. Det innebär att barnet försöker hitta ett fungerande sätt att kommunicera och 

om den vuxne inte är uppmärksam så hämmas barnet istället för att stödjas och kan på så sätt 

blockera all social interaktion. 

 

Raundalen och Schultz (2007) betonar att barn som far illa oftast inte är i behov av specialpe-

dagogik utan talar istället för en krispedagogik. De menar att det krävs en strategi hur försko-

lepersonal ska bemöta samt uppmärksamma dessa barn. För att förskolepersonalen ska forma 

en krispedagogik i förskolans verksamhet utifrån barnets förutsättningar behöver förskoleper-

sonalen kännedom om barnets situation. Utifrån denna kännedom kan förskolepersonalen inta 

en förstående och hjälpsam inställning när de beaktar barnet och barnets situation, vilket är 

vad Raundalen och Schultz förespråkar. Liknande egenskaper skriver även Hindberg (2006) 

om. Författaren betonar att empati, sunt förnuft samt en god kommunikations- och samarbets-

förmåga underlättar för att nå ett bra resultat i arbetet med barn som far illa. Ett stöd som kan 

underlätta i arbetet med barn som far illa kan vara elevhälsans expertis, det framhåller Skol-

verket (2016b). Elevhälsan kan ses som ett komplement, främst till yrkesversamma i förskole-

klass och övriga klasser inom skolan, och kan agera som handledare till dem. 

 

Kommunikation mellan förskoleverksamheten och föräldrarna är viktig. Det är förskolans an-

svar att kontinuerligt föra dialog med föräldrarna enligt Skolverket (2016a). Killén (2014) 

samtycker och betonar vikten av den dagliga dialogen är viktig för alla parter. Desto yngre 

barnet är desto viktigare är den dagliga dialogen, eftersom yngre barn har svårare att berätta 

själva än äldre barn. Forskaren skriver vidare att förskolepersonal uttrycker att vårdnadsha-

vare, barn och förskolepersonal kan vara stressade och trötta, vilket ofta leder till att samtal 

om oro framflyttas. Känner förskolepersonalen en oro för barnet och behöver samtala med 

vårdnadshavare betonar forskaren att använda sin professionella yrkesmässiga auktoritet. Kil-

lén (2014) menar att med hjälp av sin professionella yrkesmässiga auktoritet kan förskoleper-

sonalen göra bedömningar och ta ansvar samt konsekvenserna av det. Forskaren skriver att 
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det finns en stark känsla att göra fel och att misstankarna för omsorgssvikt framkallar oro och 

ångest hos förskolepersonalen. 

 

2.6 Olika strategier barn som far illa kan använda 

Det är svårt att direkt se att ett barn befinner sig i en risk- eller omsorgssviktsituation menar 

Killén (2014). Forskaren beskriver att små barn kan undvika ångestsituationer genom att de 

utvecklar en överlevnads- och anknytnings strategi. Dessa strategier gör att barnet tillsam-

mans med föräldrarna fungerar så bra som möjligt utifrån situationen. Känslor som förekom-

mer hos barn som far illa kan vara maktlöshet, ångest och förvirring. Men de överlever, för att 

de måste överleva påpekar forskaren. De flesta barn som lever i risk- och omsorgssvikt lägger 

all sin energi åt att hantera sin omgivning. Exempelvis gällande vanvård framhåller forskaren 

att barnets bemästringsbehov blir tydligt, de kan ofta gå tidigt, klä på sig samt klara av matsi-

tuationer när de är ganska små, vilket även Raundalen och Schultz (2007) understryker. Re-

sultatet av barnets omgivning blir därför att barn kan med goda resurser vara självständiga 

men till följd av detta kan barnets känslomässiga utveckling bli försummad. Forskaren skriver 

även att av de utsatta barnen som besitter kreativitet hanterar ofta situationen bättre än de 

andra barnen som inte uttrycker sig kreativt (Killén, 2014). 

 

Ett barn som lever med en instabil förälder tvingas ofta agera i en vuxenposition, enligt 

Övreeide (2010). Det innebär att barnet inte har kommunikationserfarenhet och kan därför 

inte förutsäga hur föräldern kommer att uppträda, vilket resulterar i att barnet måste skapa 

kommunikationsstrategier för att bemöta förälderns omväxlande samspel. Därmed blir barnet 

sin egen trygghet och förväntningarna på att få stöd från föräldern minskar. Författaren under-

stryker att denna kommunikationsstrategi kan vara ett sätt för barnet att åstadkomma ett tryggt 

samspel med vårdnadshavaren i högsta möjliga mån. 

 

2.7 Arbetet med barn som far illa  

När det gäller arbetet med barn som far illa kan det finnas många orsaker som gör att det inte 

är alldeles enkelt att samtala med dessa barn. Till exempel, skriver Kinge (2000), att alla barn 

kanske inte vill samtala. Vilket medför, enligt Kinge, att förskolepersonal bör vara lyhörd för 

om barn inte vill samtala och istället försöka hitta andra sätt att kommunicera. Andra sätt att 

kommunicera kan vara olika uttrycksformer som barnet kan använda, exempelvis genom att 
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teckna och leka (Kinge, 2000). Att samtal kan vara problematiskt håller även Övreeide (2010) 

med om. Övreeide skildrar att det är mycket att tänka på i samtal med barn och att det är vik-

tigt att samtalet grundar sig i allas intresse samt att samtalet sker inom trygga ramar. Detta för 

att samtalet ska bli så bra som möjligt. 

 

En annan orsak som kan försvåra arbetet med barn som far illa är att barnet kan riskeras att bli 

fel bemött, enligt Övreeide (2010). Exempelvis kan ett barn som verkar introvert beaktas att 

sakna social kompetens. Övreeide menar att kommunikationsproblem skapar både stress och 

obehag hos barnet och den vuxne. Barnets beteende kanske inte överensstämmer med den so-

ciala omgivningen vilket kan göra att barnet uppträder som krävande, undergiven eller avvi-

sande. Författaren förklarar det med att faktum är att barnet inte kan tyda varken positiva eller 

negativa signaler. Detta gör att den vuxne kan uppleva sig motarbetad och istället får barnet 

negativ uppmärksamhet och framställs som komplicerat. Övreeide skriver: 

 

Kommunikationsproblemet kan därmed också beskrivas som att den vuxna har förlorat 

uppmärksamheten och förmågan att läsa av detta barns behov av kommunikativt stöd för 

att få sina behov och erfarenheter bekräftade tillsammans med andra. (Övreeide, 2010, 

s.102). 

 

I arbetet med barn som far illa kan ett sätt att närma sig och ge barnet möjlighet att uttrycka 

sig vara med hjälp av samtalsträning enligt Raundalen och Schultz (2010). De berättar om en 

förskola som arbetade med en samtalshörna där barnen fick möjlighet att prata om allt möjligt 

med pedagogerna antingen vid behov eller vid utsatt tid. Författarna menar att med en sam-

talshörna kan barnen får möjlighet att träna på och se eventuella skillnader i hur människor 

uppfattar samma situation. Barnet kan även öka sin medvetenhet om hur olika händelser på-

verkar hur de själva och andra mår och känner sig. Raundalen och Schultz skriver även att 

barnen får utveckla sitt ordförråd genom samtal, vilket gynnar empatin. 

 

Fördelar med en trygg dialog, menar Övreeide (2010) är att barnet vågar prata om det svåra 

som kan upplevas som ångestfyllt samt skamfyllt i tidigt skede. På så sätt kan barnet bearbeta 

känslorna. Men om barnen visar att de inte vill samtala kan främst äldre förskolebarn uttrycka 

sig med sitt kroppsspråk, handlingar och uppträdande, menar Kinge (2000). Författaren ställer 

sig även frågan om det går att tolka det ordlösa språket. Kinge menar att förskolepersonalen 

ska med försiktighet tolka och förstå barnets känslor. Att uttrycka sin förståelse till barnet bör 
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endast göras ifall de känner sig säkra på sin egen uppfattning. Men det kan även vara en inled-

ning till samtalet och ger barnet en möjlighet att protestera för att berätta om sina erfarenheter, 

menar Kinge (2000). Författaren tar upp ett exempel som visar på att barnets upplevelser och 

känslor även kan komma till uttryck i lek. Barnet i exemplet lekte våldsamma lekar som ofta 

handlade om att barnet i leken fick utstå våld från pappan, där mamman inte var närvarande. 

Denna lekprocess observerades och blev på så sätt ett samtalsunderlag med mamman som 

kunde bekräfta barnets upplevelse. Författaren fortsätter och beskriver att barnet vägrade vara 

med i gruppaktiviteter vilket förskolepersonalen bemött med respekt och empati. De lät barnet 

rå om sin upplevelse och förskolepersonalen accepterade barnets rädsla av att delta i grupp. 

Kinge tydliggör kommunikationens betydelse: 

 

Barn kan behöva vår hjälp med att bringa ordning i en känslomässig förvirring eller ibland 

till och med i ett kaos. Våra ord kan vara en hjälp till att förstå sig själv och få ordning i 

kaoset. (Kinge, 2000, s.65). 

 

Kinge (2000) betonar även att det är lättare för barnet att beskriva eller få hjälp med att för-

klara verkligheten än att undanhålla och avvisa de egentliga känslorna. Raundalen och Schultz 

(2010) beskriver vad som är viktigt att tänka på i svåra samtal med barn. De skriver: 

 

När vi ska tala med barn är det nyttigt att tänka på att vi är utrustade med en mun och två 

öron. Det betyder att vi ska lyssna dubbelt så lång tid som vi talar. (Raundalen & Schultz, 

2010, s.3). 

 

För att skydda barn mot övergrepp kan ett alternativ vara att öka kunskapen bland förskole-

personalen, anser Eidevald, Bergström och Broström (2016). Raundalen och Schultz (2007) 

lyfter att hög arbetsbelastning hos förskolepersonalen kan vara ett problem och därför har de 

inte möjlighet att söka kunskap om barn som far illa. Hindberg (2006) skriver om samhällelig 

omsorgsbrist och tydliggör att det kan handla om att organisationer, som exempelvis barnom-

sorg och hälsovård, inte prioriteras av kommuner och landsting och inte försätts med tillräck-

liga resurser vilket kan medföra att barn far illa. Detta kan jämställas med Cocozzas (2013) 

beskrivning av att lagstiftningen som råder påverkar vilken hjälp barnet får av polis, social-

tjänst och domstolar. 
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Men forskarna, Eidevald m.fl. (2016), skriver även att det framgår i internationella studier att 

ökad kunskap om övergrepp mot barn i förskollärarutbildningen kan bidra till att övergrepp 

mot barn blir färre. Vidare skriver forskarna Eidevald m.fl. att australiensisk forskning visar 

att flera förskollärare anser att de inte har tillräcklig kompetens inom detta område och att det 

är nödvändigt med mer utbildning. Forskarna betonar att de är säkra på att dessa internation-

ella forskningsresultat även kan tillämpas i svenska förskolor. Därför tycker de att det är nöd-

vändigt att diskutera om övergrepp både i förskolor och i förskollärarutbildningen för att öka 

kunskapen. Därmed blir förskolepersonalen medveten om vilka kännetecken som kan utmärka 

på att ett barn eventuellt far illa. 

 

Avslutningsvis betonar Eidevald (2016) även att yrkesverksamma inom förskoleverksamheter 

inte bör ställa krav på sig själv att ha kännedom om alla lagar och allt ansvar. Forskaren upp-

manar till att fråga experter inom området samt ta stöd från andra myndigheter. Detta skriver 

även Raundalen och Schultz (2007) om. De poängterar att förskolepersonalens uppdrag är att 

skapa bra inlärningssituationer och inte att agera som terapeuter. Men desto mer kunskap för-

skolepersonal har om barnets situation hemma, desto lättare är det att ge barnet rätt hjälp av 

experter samt skapa miljöer och pedagogiska situationer som är anpassade efter barnets behov 

och förutsättningar (Raundalen & Schultz 2007). 

 

2.8 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis beskriver forskning och litteratur att barn kan fara illa på olika sätt. 

Forskning och litteratur visar att förskolepersonalen har stor betydelse för barnet som far illa 

bland annat genom att exempelvis uppmärksamma barnet i god tid. Det framkommer även att 

förskolepersonalens förhållningssätt och bemötande har stor betydelse för barn som far illa. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras och motiveras. Därefter beskrivs urvalet 

av informanter, datainsamlingens genomförande, hur materialet har analyserats, hur etiska 

ställningstaganden har beaktats, studiens tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet samt ar-

betsfördelning mellan examensarbetets författare. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 
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3.1 Metodval 

För att få en ökad kunskap om förskolans arbete med barn som far illa har vi valt att utgå ifrån 

en kvalitativ metod för att undersöka hur förskollärare arbetar med barn som far illa. Intervju 

som metod valdes för att Johansson och Svedner (2010) betonar att intervjuer många gånger 

kan ge ett intressant resultat om bland annat informantens syn på förhållningssätt.  

 

För att uppnå studiens syfte behövde vi få svar på forskningsfrågorna. För att få en översikt 

över det vi ville ha svar på utformade vi en intervjuguide. Vi ville att informanterna skulle ha 

frihet att tolka och delge sitt svar på sitt sätt, vilket Bryman (2011) kallar för en semistrukture-

rad intervju. Det innebär att vi hade några teman i intervjuguiden som vi ville få svar på men 

samtidigt lämnade vi utrymme för fri tolkning till informanten. Detta menar Bryman gör att 

intervjun blir mer flexibel. Vi hade detta i åtanke när vi genomförde intervjuerna:  

 

Tonvikten måste också ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och skeen-

den, det vill säga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och 

förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011, s.415). 

 

Det kan alltid finnas en risk med intervjuer. Johansson och Svedner (2010) skriver exempelvis 

att ouppmärksamhet kan leda till att intervjun blir ett osystematiskt samtal. Detta ville vi för-

hindra genom att vi var väl förberedda på intervjufrågorna och gav informanten tid till att 

svara på frågorna, vi var även lyhörda och följde upp informanternas svar med relevanta följd-

frågor. 

 

Vi hade i åtanke att använda oss av öppna frågor under intervjuerna. Hjalmarsson (2014) skri-

ver att öppna frågor kan underlätta för informanterna att svara på frågorna med egna ord och 

därmed ge fylligare svar än vid slutna frågor där det finns färdiga svarsalternativ. Hon menar 

att öppna frågor också kan göra att informanten tolkar frågan på ett sätt som vi inte har tänkt 

på som därmed kan innebära att vi får en “aha” upplevelse. Hjalmarsson (2014) skriver vidare 

att intervjupersoner borde undvika ledande frågor eftersom att det kan bidra till att informan-

ten känner sig driven att svara på ett sätt som informanten egentligen inte kan stå för.  
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3.2 Urval 

I denna studie valde vi att intervjua åtta förskollärare inom samma kommun. En av informan-

terna är verksam i förskoleklass medan de andra är verksamma i fyra olika förskolor. Vi ville 

gärna intervjua förskollärare som erfarit barn som far illa men det blev inget kriterium ef-

tersom att det eventuellt skulle ha begränsat antalet informanter som ville medverka, samt att 

studiens tid var begränsad.  

 

Urvalet av informanter skedde genom ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Det innebär, en-

ligt Bryman, att informanterna valdes utifrån deras yrkeserfarenhet. Vi valde att tillfråga förs-

kollärare som har arbetat i minst tio år i förskolans verksamhet. Vi tänkte att de som hade lite 

mer yrkeserfarenhet kanske hade mer erfarenhet av att arbeta med barn som far illa. Anled-

ningen till att vi ville intervjua just förskollärare är för att det är vår kommande yrkesroll. Vi 

tillfrågade förskollärare som uppnådde målen för urvalet och som vi var bekanta med sedan 

tidigare genom att vi mött dem under utbildningens gång eller i samband med arbete i försko-

lan eller förskoleklassens verksamhet. Anledningen till att vi valde dessa förskollärare var för 

att effektivisera studien med att hitta potentiella informanter relativt snabbt. 

 

3.3 Datainsamling 

Vi kontaktade informanterna personligen, både skriftligt och muntligt. När våra informanter 

samtyckt till att delta i studien skickade vi vårt missivbrev (se bilaga 1) samt vår intervjuguide 

(se bilaga 2) för att möjliggöra att informanterna skulle kunna förbereda sig. I samband med 

kontakten med informanterna som hade samtyckt till att delta i studien bokade vi också in tid 

för när intervjun skulle genomföras. Informanterna fick välja datum, tid och plats för intervju-

erna men vi hade önskemålet att intervjun skulle genomföras inom cirka två veckor för att vi 

skulle hinna med bearbetningen av empirin. Samtliga intervjuer genomfördes på informanter-

nas respektive arbetsplatser med undantaget av en intervju som genomfördes hemma hos in-

formanten. 

 

För att inte förbise något som sades i intervjuerna och för att underlätta transkribering av 

materialet valde vi att spela in intervjuerna. Innan intervjun startade informerades informan-

terna om detta och de fick möjlighet till att ge sitt samtycke. Alla informanter gav samtycke 

till att spela in med två medier för att minimera risken att empirin skulle försvinna. 
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3.4 Analysmetod 

Utifrån att transkribering medför en detaljerad analys över vad informanterna har berättat 

(Bryman, 2011) valde vi, efter att intervjuerna var genomförda, att lyssna igenom materialet 

och antecknade ner vad informanterna sa ord för ord. Bryman menar att en fördel med tran-

skribering är att den behåller informantens formulering och uttryckssätt som underlättar se-

nare vid analys. 

 

Vi började analysarbetet genom att först grovsortera vårt material utifrån våra forskningsfrå-

gor. Detta arbete delade vi upp mellan oss genom att vi sorterade fyra arbeten vardera. Utifrån 

att Kvale & Brinkman (2014) menar att det är betydelsefullt att bearbeta allt material på 

samma sätt för att underlätta jämförelsen mellan intervjuerna, valde vi att kontinuerligt disku-

tera bearbetningen för att försöka uppnå att vi sorterade på samma sätt. Efter att vi sorterat 

materialet valde vi att göra en meningskoncentrering vilket innebär, enligt Kvale och Brink-

man (2014), att informanternas svar har sammanfattats och sammanställts under olika rubriker 

där det centrala innehållet har styrt rubriksättningen, det vill säga underrubrikerna. Vi har på 

detta sätt försökt belysa det viktigaste som informanterna har berättat i relation till våra forsk-

ningsfrågor.  

 

Resultatavsnittet i detta examensarbete är strukturerat utifrån våra forskningsfrågor. Inled-

ningsvis i varje avsnitt i resultatet presenteras de centrala delar som framkommit ur analysen 

med meningskoncentrering som ligger till grund för resultatet.  

 

Den empiri som inte togs med i den första grovsorteringen, utifrån våra forskningsfrågor, 

alltså det vi ansett inte haft relevans för vårt syfte samt forskningsfrågor har uteslutits från 

analysen.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

För att bedriva forskning på ett säkert sätt valde vi att beakta de forskningsetiska principer 

som Bryman (2011) skriver om: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna är viktiga eftersom att resultatet av inter-

vjun mest troligt beror på vilken forskningsetik forskarna använder, anser Johansson & 
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Svedner (2010). Forskarna skriver vidare att det är viktigt att informanterna känner tillit till 

den som intervjuar för att informanten ska kunna dela med sig av sina egna åsikter. 

 

Vi har tillämpat de forskningsetiska principerna på följande sätt: i kontakt med informanterna 

informerade vi om syftet med studien samt frågade efter samtycke om medverkan inför inter-

vjun. Vi klargjorde i samband med intervjun att informanterna hade möjlighet att när som 

helst avbryta sin medverkan utan anledning. Vi klargjorde även informanterna om vad anony-

miteten innebär, att varken deras namn, förskolans namn eller vilken ort skulle framkomma i 

studien. Vi berättade även att empirin enbart skulle användas till denna studie för att sedan ra-

deras. 

 

3.6 Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 

Inom kvalitativ forskning förekommer begreppen reliabilitet och validitet, enligt Bryman 

(2011). Med stöd i Lincoln och Guba, (1985) samt Guba och Lincoln (1994) hänvisar dock 

Bryman att reliabilitet och validitet är begrepp som passar bättre för en kvantitativ forskning. 

Detta eftersom att validitet handlar om hur materialet kan mätas, vilket inte förekommer i så 

hög utsträckning i kvalitativ forskning. Utifrån Brymans tolkning av Guba och Lincoln (1994) 

menar han därför att begreppen tillförlitlighet och äkthet passar bättre inom kvalitativ forsk-

ning, istället för reliabilitet och validitet, eftersom det är möjligt att det finns flera skildringar 

av en verklighet. 

 

Eftersom att det kan finnas flera skildringar av en verklighet skriver Bryman (2011) att det är 

angeläget att forskningen utgår från aktuella regler för att forskningen ska uppfattas som tro-

värdig. Forskaren bör dessutom återkoppla sin tolkning till de intervjuade för att de ska få 

möjlighet att bekräfta om forskarens uppfattning överensstämmer, det kallar Bryman för re-

spondentvalidering. Vi hade detta i åtanke under intervjuerna och valde att tillämpa metoden 

genom att bekräfta och sammanfatta informanternas svar för att sträva efter hög tillförlitlighet. 

För att öka trovärdigheten i denna studie har vi även valt att använda citat i resultatavsnittet. 

 

Utifrån att hela studiens tillvägagångssätt har redogjorts är därmed studien pålitlig, vilket styr-

ker studiens äkthet. Bryman (2011) skriver om andra forskare som har tagit fram begreppet 

pålitlighet. Pålitlighet innebär inom kvalitativ forskning att forskaren klargör samtliga delar ur 

forskningen för att på så sätt öka forskningens pålitlighet. 



16 

 

 

Inom kvalitativ forskning diskuteras även huruvida resultaten kan överföras till en annan 

miljö (Bryman, 2011). Vi anser att vår studie kan överföras till en liknande miljö eftersom vår 

intervjuguide (se bilaga 2) finns bifogad samt att studiens tillvägagångssätt är tydligt presente-

rat. Studiens omfång är däremot relativt litet vilket kan göra att vårt resultat inte kan beaktas 

som generella resultat för alla förskollärare utan är specifikt för informanterna i denna studie. 

 

3.7 Arbetsfördelning 

Under samtliga intervjuer var vi båda närvarande. Vi valde att en av oss skulle agera samtals-

ledare genom att ha extra ansvar över att föra intervjun. Bryman (2011) menar att forskaren 

kan uppleva en stress och finna det störande att föra anteckningar, vilket vi undvek genom att 

den andra förde anteckningarna. Vi delade upp intervjuerna genom att leda fyra stycken var 

och vi transkriberade de intervjuer där vi hade varit samtalsledare. Detta för att effektivisera 

och jämn fördela arbetet. Vi gick gemensamt igenom den färdigställda transkriberingen och vi 

strukturerade och analyserade empirin utifrån en meningskoncentrering tillsammans. 

 

Litteratur och artiklar samlades in gemensamt men bearbetats både gemensamt och separat. 

För vår del har det varit givande att bearbeta litteratur samt artiklar tillsammans för att få flera 

perspektiv, det har även bidragit till att vi har lärt oss av varandra. Arbetet har sammanställts 

tillsammans för att skapa ett enhetligt samt sammanhängande arbete. 

 

3.8 Metoddiskussion 

För att uppnå ett bra intervjuresultat är det viktigt att informanten ges möjlighet till uttöm-

mande svar samt att informanten kan uttrycka sina erfarenheter (Johansson & Svedner, 2010). 

Detta hade vi i åtanke när vi utförde intervjuerna. Vi anser att det är extra viktigt att tänka på 

detta när vi är bekanta med informanterna så att intervjun inte riskeras att bli ett personligt 

samtal. Vi upplevde att ju fler intervjuer vi gjorde desto mer vana fick vi att vara samtalsle-

dare. Detta gjorde att vi upplevde att det var lättare att kontra med följdfrågor ju fler intervjuer 

vi utförde. En nackdel med att informanterna är anonyma är att det kan försvåra att kontrol-

lera om informanternas uppgifter verkligen stämmer, vilket även Vetenskapsrådet (2017) un-

derstryker. 
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Av åtta intervjuer kunde vi sitta ostört i tre av dem. Intervjuerna genomfördes oftast i ett per-

sonalrum eller ett mötesrum vilket gjorde att en del personer gick in under några tillfällen. Vi 

upplevde trots detta att det gick bra men vi upplevde att det var svårare att återuppta intervju-

erna. När vi kom till en av intervjuerna frågade informanten ifall en kollega också kunde delta 

i intervjun. Vi såg ingen anledning till att neka detta, en intervju genomfördes alltså med två 

informanter samtidigt och det var Hanna och Helen. Vi anser att det är svårt att bedöma ifall 

resultatet påverkades av att de var två i samma intervju men vi märkte att de kompletterade 

varandra och att de var rörande överens. Vi anser snarare i efterhand att intervjun blev fylli-

gare och mer uttömmande då de kom med liknande svar och de instämde med varandra. En av 

informanterna, Helga, är yrkesverksam i förskoleklass vilket kan ha bidragit till ytterligare 

perspektiv i studien. Detta kan även innebära att hennes perspektiv är mer inriktad mot äldre 

barn och skolans arbetssätt än resterande informanter. 

 

4. Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet som framkommit ur bearbetningen av 

materialet. Som tidigare skrivits är resultatet analyserat utifrån en meningskoncentrering. 

Strukturen för detta resultatavsnitt följer examensarbetets forskningsfrågor vilka också an-

vänds som rubriker i denna resultatpresentation. Under varje forskningsfråga har vi underru-

briker där vi tydliggör informanternas sammanfattningar.  

 

Nedan följer en presentation av informanterna som har deltagit i studien. Detta för att få en 

ingående förståelse över vad informanterna berättar samt för att skapa ett sammanhang. För 

att bevara anonymiteten har informanterna fått fiktiva namn. 

 

Agneta: Tog förskollärarexamen 1987 och har sedan 1994 arbetat på sin nuvarande arbets-

plats, Agneta arbetar med åldrarna 3-5 år just nu. 

Annica: Tog förskollärarexamen 1983 och har sedan 1989 arbetat på sin nuvarande arbets-

plats, Annica arbetar med åldrarna 1-3 just nu. 

Daniella: Tog förskollärarexamen 1997 och har sedan 2007 arbetat på sin nuvarande arbets-

plats, Daniella arbetar med åldrarna 4-5 just nu. 

Doris: Tog förskollärarexamen 1976 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 30 år, ar-

betar med åldrarna 3-6 just nu. 
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Freja: Tog förskollärarexamen 2006 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i fem år, ar-

betar med åldrarna 1-5 just nu. 

Hanna: Tog förskollärarexamen 1996 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 10 år, ar-

betar med åldrarna 1-5 år just nu. Intervjuades samtidigt med Helen. 

Helen: Tog förskollärarexamen 1994 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i åtta år, ar-

betar med åldrarna 1-5 år just nu. Intervjuades samtidigt med Hanna. 

Helga: Tog förskollärarexamen 2002 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i nio år, ar-

betar just nu i förskoleklass. 

 

4.1 Hur förskollärare upplever anmälningsskyldigheten och hur processen går till 

I detta avsnitt presenteras resultatet av forskningsfråga ett. De centrala delar som framkommit 

handlar om informanternas beskrivningar av hur anmälningsskyldigheten går till och vilka 

känslor som de upplever inför eller har upplevt när de har gjort en anmälan. Här framkommer 

även vilket stöd som informanterna får eller vad de anser är önskvärt, avslutningsvis berörs 

eventuella svårigheter med anmälningsskyldigheten. 

 

4.1.1 Anmälningsskyldighet 

Vem som gör en anmälan kan se olika ut på olika arbetsplatser. Det framkommer hos hälften 

av informanterna, Agneta, Annica, Freja och Helga, att det är förskolechef eller rektor på de-

ras respektive arbetsplats som står som anmälare till socialtjänsten. Detta är ett medvetet val 

för att underlätta den dagliga kontakten mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. Dessa 

informanter har alla varit med om att göra en anmälan, men antalet anmälningar varierar dem 

emellan. Vissa har erfarenhet av att vara med om en anmälan medan andra har erfarenheter av 

flertalet. 

 

När det gäller de övriga informanterna har de ingen erfarenhet av att göra en anmälan. De är 

också osäkra på vem det är som har ansvaret till att göra anmälan. Några funderar om det kan 

vara arbetslaget eller att det kanske är förskolechefens ansvar. Hanna och Helen tror att alla 

på arbetsplatsen kan göra en anmälan. 
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4.1.2 Känslor kring anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldigheten medför olika känslor hos informanterna. Daniella framhåller att an-

mälningsskyldigheten upplevs komplicerad på grund av kunskapsbrist om hur anmälningar 

går till, vilket även framkommer under intervjun med Doris. Daniella har aldrig gjort en oro-

sanmälan och säger:  

 

Och det är väl det som gör det lite skrämmande, att jag har svårt att tro att inget barn 

på den här förskolan i tio års tid, inte skulle farit illa (Daniella). 

 

De känslor Annica upplever är att det är ledsamt men nödvändigt. Annica poängterar att om 

ett barn får hjälp är anmälningsskyldigheten väldigt viktig. Vidare berättar Annica att även 

om det är svårt visar förskolepersonalen, genom att göra en anmälan, att de är oroliga för bar-

net och att den ska syfta till att det blir bättre för alla parter. 

 

Det framkommer av flera att anmälningsskyldigheten är viktig samt att samtliga informan-

terna betonar att oavsett vilka känslor anmälningsskyldigheten medför är de enade om att det 

är barnets bästa som är viktigast. Helga säger att: Barnen kan inte prata för sig själv utan vi 

måste vara deras röst. Det kommer till tals hos några informanter att de vet att det är tjänste-

fel att inte anmäla misstanke. Bland annat beskriver Agneta att anmälningsskyldigheten ingår 

i hennes yrkesuppdrag och att hon begår tjänstefel ifall hon bryter mot den, vilket även fram-

kommer under intervjun med Freja. 

 

4.1.3 När bör en anmälan göras? 

Det framkommer under alla intervjuer att informanterna är medvetna om att anmälningsskyl-

digheten innebär att de ska anmäla vid minsta misstanke. Flera av informanterna beskriver att 

de uppskattar att de endast behöver anmäla en oro och att den inte behöver visa sig stämma 

eller inte. Daniella menar att anmälningsskyldigheten innebär att förskolepersonalen inte be-

höver vara säker på vad som har hänt innan anmälan. Daniella preciserar det med: Det inte är 

vi som ska göra någon bedömning utan att vi har bara den här skyldigheten att anmäla. Dani-

ella reflekterar ändå om hennes rädsla över att eventuellt ha fel. 

 

Daniella säger också att hon skulle vilja se anmälningsskyldigheten som en samverkan mellan 

förskola, vårdnadshavare och socialtjänst, vilket kan jämställas med det Doris beskriver. Da-

niella tydliggör att det hade underlättat dialogen mellan samtliga parter vilket resulterar i ett 
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samarbete, om till exempel att socialtjänsten besöker förskolan regelbundet för att skapa relat-

ioner med vårdnadshavare. På så sätt tror Daniella att beroende på vilket stöd barnet eller 

vårdnadshavare behöver kan de erbjudas stöd utan att det behöver göras en anmälan. Detta för 

att underlätta och stötta familjen. Daniella tror att socialtjänsten bör vara närvarande i försko-

lan och resonerar följande: Vad behöver vi ha för strategier och vilket ansvar behöver föräld-

rarna ta i det här? Jag tror att man skulle behöva prata mer om det. Daniella beskriver att 

hon upplever att hon istället saboterar för familjerna. Daniella fortsätter med att hon vill vid 

en eventuell anmälan tänka att det var bra, det inte var något att oroa sig för ifall anmälningen 

visar att misstankarna inte stämde. För Doris handlar det om att våga lita på sina känslor för 

att avgöra när man ska göra en anmälan eller inte. Hon menar att i slutändan handlar det om 

att värna om barnet och barnet kommer i första hand. 

 

Sammanfattningsvis medbringar anmälningsskyldigheten olika känslor men alla är eniga om 

att den behövs för barnens skull. 

 

4.1.4 Stöd under och inför en anmälan 

Samtliga informanter anser att det är viktigt att få stöd under och inför en anmälan. De flesta 

av informanterna berättar att det stöd de önskar få inför en anmälan är från arbetslaget, för-

skolechefen samt specialpedagog. Detta kom inte till tals under Hanna och Helens intervju. 

Av de informanter som har gjort en anmälan delger de att de har fått ett bra stöd från sin för-

skolechef respektive rektor samt även från arbetslaget. Både Annica och Helga berättar i deras 

intervjuer att de uppskattar och att det underlättar att förskolechefen respektive rektorn har det 

övergripande ansvaret och tar eventuella konsekvenser. Med det menar de bland annat att all 

eventuell konfrontation från vårdnadshavarna kan hänvisas till förskolechefen respektive rek-

tor. Annica tycker att detta ger stöd och trygghet i arbetet och bidrar till att förskolepersonalen 

kan fokusera på arbetet med barnet. 

 

För Doris är det viktigt att få diskutera och få stöd i att hantera de känslor hon känner samt att 

få dessa bekräftade under situationer där de ska göra en anmälan. Doris menar att hon vill ha 

stöd från arbetslaget och att de tillsammans får känna en vikänsla. Helgas svar kan jämställas 

med Doris och hon ser arbetslaget som en stor tillgång eftersom oavsett vad en anmälan hand-

lar om är det en svår uppgift att hantera själv. Vidare berättar Helga att hon även ser elevhäl-

san som ett bra stöd, vilket är både sjuksköterska, specialpedagog, kurator och psykolog. 
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Freja berättar också om att de har två handlingsplaner att tillgå som stöd i dessa situationer på 

förskolan, en likabehandlingsplan samt en krisplan. Dock framgår det inte i dem hur förskole-

personal ska gå tillväga inför en anmälan, vilket Freja saknar. Agneta berättade att kommunen 

tillsammans med socialtjänsten för några år sedan formade en handlingsplan som utförligt be-

skriver tillvägagångssättet inför en anmälan för förskola och skola inom kommunen, som Ag-

netas arbetsplats har tillgång till. Detta framkom inte i resterande intervjuer. 

 

Ett stöd som förskolepersonalen önskar handlar om ökad samverkan mellan socialtjänst och 

förskola/förskoleklass vilket framkommer i de flesta intervjuerna. Annica, Helga och Freja 

lyfter att de gärna ser att det sker en återkoppling från socialtjänsten. Helga berättar att hon 

upplever i vissa fall att det inte spelar någon roll att hon anmäler för att hon upplever att det 

ibland inte händer någonting ändå. Helens uppfattning är att det kan kännas som att social-

tjänsten är för sen med stöd och att de agerar först när det är näst intill en fara för barnets liv. 

Freja har varit med om att barn har blivit omhändertagna och de får varken återkoppling eller 

information från socialtjänsten, de får inte veta hur de är med barnet som de har följt under 

flera år. Men Freja resonerar att detta mest troligt beror på det regelverk som socialtjänsten 

följer vilket Freja har förståelse för. 

 

Hanna berättar att eftersom att hon aldrig gjort någon anmälan vet hon inte hur samverkan 

med socialtjänsten kan gå till och vilket stöd hon och hennes arbetslag skulle kunna få från 

dem. Om hon skulle behöva göra en anmälan någon gång ser Hanna gärna att det finns möj-

lighet till att få återkoppling och stöd från socialtjänsten inför hur hon och resten av arbetsla-

get kan gå vidare i arbetet med barnet. Hanna säger: Och om det nu skulle bli ett omhänderta-

gande och hur kommer barnet att reagera på det? Hur skulle vi hantera det här på förskolan? 

Hanna är osäker men tror att det eventuellt är socialtjänsten som bidrar med stöd. Doris har 

inte heller varit med om en anmälan till socialtjänsten men berättar att det hade varit önskvärt 

med en vardaglig dialog med socialtjänsten, detta även om det inte finns någon oro, vilket 

även kan jämställas med Daniellas utsaga. Hon betonar vinsterna hon ser med en närvarande 

socialtjänst i förskoleverksamheten, bland annat kan förskolepersonal enkelt samtala med so-

cialtjänsten och ställa frågor och funderingar. 

 

I det stora hela berättar Helga att hon är nöjd med samarbetet och stödet från socialtjänsten. 

De flesta från socialtjänsten som hon har mött har varit väldigt tillmötesgående och ödmjuka. 

Men hon berättar om en person från socialtjänsten som bemött henne oprofessionellt och inte 
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tagit hennes oro gällande föräldrakontakten på allvar. Detta har även Annica varit med om 

och berättar om en föreläsning hon var på som socialtjänsten hade, där rådfrågade Annicas 

kollegor hur de ska agera ifall en vårdnadshavare uppträder hotfullt varav socialtjänsten hade 

besvarat frågan ja men det ska man väl inte tro ska hända. Annica blev besviken över svaret 

och menar att socialtjänsten bör kunna ge ett utförligare svar på en sådan fråga och inte negli-

gera deras oro. 

 

Daniella menar att hon har det stöd hon behöver men att det är kunskapen som brister. Flera 

av informanterna önskar fortbildning i form av föreläsningar men Daniella poängterar att hon 

tycker att det är viktigt att detta sker frekvent, till exempel i samband med planeringsdagar. 

Daniella tror att det skulle underlätta arbetet med barn som far illa. 

 

Avslutningsvis kan ett annat stöd inför en anmälan vara dokumentation. Helga berättar att 

dokumentation för henne ger en trygghet i vad hon som förskollärare har sett och med hjälp 

av dokumentationen kan hon styrka hennes iakttagelser om det behövs. Dokumentationen 

hjälper henne även att se ett mönster, vad och när olika händelser sker. 

 

4.1.5 Svårigheter med anmälningsskyldigheten 

Flera av informanterna framhåller att relationen med vårdnadshavarna upplevs som svår och 

kan påverkas efter en anmälan. Bland annat framkommer det hos nästan alla informanter att 

en svårighet med anmälningsskyldigheten är att ha fortsatt kontakt med vårdnadshavarna efter 

att det har gjorts en anmälan. Agneta beskriver precis som Annica att vårdnadshavarnas reakt-

ion inte går att förutse och att de tänker att de kan agera hotfullt i värsta fall.  

 

En annan svårighet med att anmäla skildrar Hanna och beskriver att om misstankarna om oro 

inte stämmer i samband med en anmälan. Hon säger: Men om man går till sig själv som föräl-

der och skulle få en orosanmälan mot sig själv som inte stämmer så skulle man bli ganska 

”pissed”. Det tror jag. Hanna tror att det krävs mycket jobb för att återfå deras förtroende. 

Helgas erfarenhet är däremot att när oron inte visat sig stämma har vårdnadshavare varit till-

mötesgående och visat förtroende för Helgas yrkesuppdrag och velat hjälpa till, medan föräld-

rar där oron har stämt ofta är upprörda. Agneta berättar också att vårdnadshavares reaktion 

inte går att förutse men hon säger: Den rädslan tar inte över. Detta framhåller även resterande 

informanter och alla anser att barnets bästa väger tyngst och är viktigast. Freja poängterar att 

om ett barn far illa är det viktigare att barnet får hjälp än att relationen med vårdnadshavarna 
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är bra. Annica menar också att det är bättre att agera än att inte agera. Vilket även framkom-

mer under intervjun med Helga. Helga säger också att det är bättre att anmäla en gång för 

mycket än en gång för lite. 

 

Under intervjuerna framkom även ytterligare en svårighet som kan ses som ett dilemma med 

anmälningsskyldigheten. Freja skildrar en situation där ett barn säger: Det här vill jag berätta 

för dig, men jag vill inte att du säger det till någon. Detta dilemma skildrade även Helga. 

Helga fortsätter och menar att de har anmälningsskyldighet och måste anmäla. Helga beskri-

ver sin oro över att det kan innebära att barnet tappar allt förtroende för henne och andra 

vuxna. Helga och Freja reflekterar mycket över detta och Helga tycker att det detta är viktigt 

och borde diskuteras i arbetslaget. För att komma runt detta dilemma säger Freja att istället 

för att lova barnet att inte berätta kan förskolepersonalen säga: Ja, jag lyssnar på dig och jag 

ska försöka hjälpa dig. 

 

En annan svårighet med anmälningsskyldigheten som framkom under intervjuerna var hur 

förskolepersonalen skulle kunna avgöra vad som är barnets personlighet och vad som utmär-

ker att ett barn far illa. Hanna tror till exempel att barnets personlighet har betydelse för hur 

ett barn agerar. Hanna tänker att det är svårt att avgöra ifall ett kontaktsökande barn söker 

kontakt på grund av att barnet far illa eller om det är barnets personlighet. Hanna problemati-

serar även att vissa barn kan vara väldigt fysiska och därmed ha flera blåmärken och att det 

inte behöver betyda att barnet exempelvis blir misshandlad. Vidare menar Hanna och Helen 

att olika barn kan reagera på olika sätt i samma situation. 

 

Freja beskriver också en annan svårighet med anmälningsskyldigheten vilket har att göra med 

att barn kan berätta saker som inte stämmer, vilket även Helga skildrar. Freja tycker dock att 

det är viktigt att ta det barnet säger på allvar och att det är viktigt att undersöka detta vidare 

genom att exempelvis försöka ta reda på vad barnet egentligen menar och i vilken situation 

händelsen uppstod. Freja berättar även att det är ett stort ansvar att ha anmälningsskyldighet 

och menar att det kan vara många känslor inblandade. Freja beskriver att det är tungsint att 

veta att ett barn har det jobbigt. 
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4.2 Hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa?  

I bearbetningen av materialet till denna forskningsfråga framkommer två centrala delar. Den 

första delen handlar om orsaker till att barn far illa och den andra om tecken som barn kan 

visa som gör att förskollärarna upptäcker eller misstänker att barn far illa. Det förstnämnda 

kan påverka vilka tecken som förskollärarna letar efter därav upplevs det viktigt att ha med i 

detta resultatavsnitt. 

 

4.2.1 Orsaker till att barn kan fara illa 

Informanterna beskriver orsakerna till att barn som far illa på ett liknande sätt. För de flesta av 

informanterna handlar orsakerna till att barn far illa om olika typer av övergrepp, våld, van-

vård och försummelse av båda eller en av vårdnadshavarna i barnets hemmiljö. 

 

Informanterna beskrev att barn även kan fara illa utifrån socioekonomiska faktorer. Agneta 

beskriver att detta till exempel kan vara när ett barn försummas genom att inte får mat, inte 

har funktionella kläder eller har en misskött hygien. Annica tillägger att barn även kan fara 

illa utav att leva i en risksituation, en känslosam händelse som till exempel att förlora en vård-

nadshavare eller ett syskon. Hanna och Helga beskriver också, vilket överensstämmer med 

Annicas beskrivning, att en risksituation kan påverka barnet. Hanna menar att även en skils-

mässa kan vara svårhanterat för barnet vilket kan göra att det far illa, och Helga menar att ar-

betslöshet kan påverka barnets omsorg. 

 

Det framkommer av flera informanter, främst Helga, att barn också kan far illa av att barnets 

vårdnadshavare lever med psykisk ohälsa. Hon säger till exempel att:  

 

Jag har märkt att de som har psykiskt sjuka föräldrar skulle nog helst vilja vara hemma och 

sköta om mamma eller pappa eller vem de nu är som är sjuk så att det är såklart att dom 

lider ju lite mer av att vara på förskolan eller skolan (Helga). 

 

Familjens bakgrund och sociala kompetens kan vara en orsak till att barn far illa menar Dani-

ella. Hon beskriver att hennes förståelse för barn som far illa har förändrats med tiden och att 

hon nu ser och tänker mer på dolda orsaker än förr. Daniella säger: Att det är inte bara det här 

synliga. För Helga har också förståelsen för barn som far illa förändrats sedan hon börjat ar-

beta. Hon berättar att innan hon tog examen trodde hon inte att hon skulle möta så många barn 

som far illa som hon har fått göra under sin tid som verksam förskollärare. Helga uttrycker att 
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hon nu flera år efter examen fortfarande är väldigt chockad över hur ofta det förekommer i 

hennes arbete. 

 

Resultatet pekar således på att begreppet barn som far illa kan förstås på olika sätt, men infor-

manternas beskrivningar överensstämmer ändå relativt väl med varandra. Övergripande visar 

resultatet att orsaker till att barn kan fara illa mer eller mindre är beroende av deras hemmiljö. 

 

4.2.2 Tecken på att barn far illa 

Att det kan vara svårt att se när ett barn far illa är informanterna slående överens om. Ef-

tersom barn kan fara illa på olika sätt kan varningssignalerna också se olika ut. Bland annat 

framkommer det av samtliga informanter att om barnets beteende ändras kan det vara ett 

tecken på att barnet far illa. Agneta berättar att andra tecken kan vara att de har synliga, 

kroppsliga skador, exempelvis blåmärken men detta är något som inte Agneta själv har erfarit 

under sitt yrkesliv. 

 

Utagerande beteende hos barn kan också vara ett tecken på att ett barn far illa, enligt några in-

formanter. Utifrån egna erfarenheter har Helga märkt att ett tydligt tecken på att ett barn far 

illa är om barnet ofta slåss och är våldsam. En del barn kan vara otroligt våldsamma, i den 

mån att hon blir chockad över hur barn kan agera så pass våldsamt. Ett annat tecken kan vara 

verbala uttryck som verkar utagerande. Helga nämner att det har hänt att barn säger exempel-

vis min pappa tycker att du är knäpp utan anledning. Sådana kommentarer tycker Helga är ut-

märkande att något kanske inte stämmer. 

 

En del av informanterna beskriver att ett annat tecken på att barn far illa kan vara att barnet är 

introvert. Helga menar att barn kan vara så tystlåtna att de knappt svarar på tilltal vilket gör att 

det kan vara svårt att uppfatta om dessa barn far illa. 

 

Andra tecken på att barn far illa kan även märkas i relationen mellan barnet och vårdnadsha-

varen, vilket framkommer under intervjuerna med både Freja och Daniella. Freja beskriver att 

om barnet till exempel visar rädsla vid hämtning kan hon få en känsla av att allt inte står rätt 

till. Freja säger: Det har faktiskt hänt, det är hemskt men det kan ju vara så. 

 

Det kan även framkomma olika tecken på att barn far illa i deras uppträdande i lekar, framhål-

ler både Agneta och Annica. De berättar att det kan visa sig genom våldsamma lekar eller hur 
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barnet uttrycker sig språkmässigt i leken. Även i andra uttrycksformer som skapande kan det 

framkomma tecken på att barn far illa, exempelvis via teckningar kan barnet förmedla olika 

känslor och kanske upplevelser. 

 

 4.3 Vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra 

detta arbete 

I detta avsnitt presenteras resultatet av forskningsfråga tre. Centrala delar som framträtt av in-

formanterna i denna forskningsfråga är vilket förhållningssätt som är strävansvärt, miljöns be-

tydelse samt faktorer som kan försvåra arbetet med ett barn som far illa. 

 

4.3.1 Förskolepersonalens förhållningssätt 

För att kunna upptäcka att barn far illa berättar Agneta till exempel att det är viktigt att vara 

nyfiken på vad barnen pratar om och att vara delaktig i barngruppen. Agneta, Hanna och He-

len är överens om att de tror att det är viktigt att vara närvarande och ha en bra relation med 

barnen för att barnen ska få möjlighet och eventuellt våga berätta om sin situation. Doris, 

Freja och Hanna betonar att ett medvetet förhållningssätt är viktigt. Med det menar de att för-

skolepersonalen ska se efter barnets behov, vara förstående samt vara inkännande. Doris tyd-

liggör: Det kan inte vara att man kallar något för rättvist och att alla ska ha lika mycket av 

något, utan det är ju olika behov man har och det måste vi se till att barnen får. Detta håller 

även Agneta med om och anser att pedagogerna ska anpassa förskolans verksamhet till barnet 

om en situation är jobbig för barnet. Doris eftersträvar i sitt förhållningssätt att barnen i fram-

tiden kan tänka: Där hade vi det verkligen bra och där brydde dem sig verkligen om oss. Freja 

tillägger att det är viktigt för att barnet ska känna sig trygg. Agneta tydliggör vad hon tycker 

är viktigt: För att uppmärksamma allt så måste man ju jobba nära barnen, det är ju A och O, 

man måste lyssna in. Vidare berättar Agneta att hon tycker att det är viktigt att vara lugn vid 

bemötandet av barn som far illa, att det inte blir livat runt barnet utan att förskolepersonalen är 

extra lyhörd och stötta barnet i olika situationer. 

 

Freja tycker också att det är viktigt att förskolepersonal samtalar och lyssnar på barnet. Hon 

tycker att det är viktigt att ha tålamod för att det kan ta tid för barn att vilja berätta. Hon tror 

också att det kan vara bra att försöka bete sig som vanligt och att det kan göra att barnet vågar 

berätta. För att hjälpa barnet att berätta har Freja ibland nyttjat leken för att ställa frågor, i 
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syfte för att se hur barnet agerar och besvarar frågorna. Freja understryker att alla barn är 

olika och att det är viktigt att anpassa efter barnens behov. Det är viktigt att reflektera över 

vilket förhållningssätt man har som förskolepersonal, enligt Agneta. Bland annat reflekterar 

Agneta: Hur bemöter jag barnen och familjen? Vilken inställning har jag? Lyssnar jag? Ag-

neta betonar att hon hoppas att alla som arbetar med barn ställer upp för barnet och ger stöd. 

 

Resultatet visar även att det kan kännas svårt att veta hur förskolepersonal ska bemöta ett barn 

som berättar något när det är fullt med andra barn runt omkring. Agneta skildrar att det inte är 

rätt läge att prata om det då och att förskolepersonal istället kan lyssna på barnet tills det kom-

mer ett bättre läge. Vid det tillfället kan situationen återupptas med barnet och förskoleperso-

nalen får ställa frågor för att få en klarare bild av vad barnet menar. 

 

Helga tydliggör att det är jätteviktigt att inte skuldbelägga barnet. Det är inte barnets fel att de 

exempelvis inte har några kläder eller att de är smutsiga. Helga berättar att hon tidigare arbe-

tat med förskolepersonal som kunde uttrycka sig oförskämt att barnet alltid saknade kläder 

och liknande, vilket Helga tycker är hemskt. Istället är det viktigt att förskolepersonalen ska 

försöka hjälpa barnet och stötta, tycker Helga. Hon fortsätter och menar att barnet kan ta del 

av kvarglömda kläder istället. På så sätt kan barnet känna sig delaktig i verksamheten istället 

för utsatt. Detta överensstämmer även med Daniellas beskrivning. Hon berättar att förskole-

personal är skyldiga att se till så att problemet inte ska gå ut över barnet. Hon betonar att det 

är viktigt att försöka lösa situationen på ett smidigt sätt. 

 

Att arbeta med integritet på förskolan är viktigt, enligt Doris. På hennes arbetsplats arbetar de 

med integritet genom att barnen tränar på att säga stopp om de exempelvis inte vill ha en 

kram, eller om de inte vill vara med och leka. Barnen får bestämma själv. Doris berättar att 

förskolepersonalen försöker vara noggrann och frågar barnen om de vill ha en kram istället 

för att anta att de vill det. Detta i syfte för att barnen ska få insikt om att det är de bestämmer 

över sin egen kropp. Doris berättar vidare att hon vill att barnens rättigheter ska synliggöras 

mer och att det kan leda till en ökad medvetenhet hos vuxna. 

 

För att kunna hjälpa barnen som far illa på bästa sätt tycker Agneta att det är viktigt att samar-

beta i arbetslaget. Agneta understryker att det är viktigt att belysa dessa frågor tillsammans i 

arbetslaget men även med chefen och specialpedagogen. Beroende på situation tänker Agneta 

att mycket går att lösa på förskolan genom att prata med föräldrarna, till exempel om att 
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barnen inte har tillräckligt med kläder. Hon tillägger att det vara en utmaning men att det är 

viktigt att blicka framåt och se möjligheter. 

 

4.3.2 Miljöns betydelse för barn som far illa  

Samtliga informanter är överens om att förskolan respektive skolan kan vara en bra plats för 

barn som far illa i hemmet eftersom att det kan vara den plats där barnet känner sig som mest 

trygg. Agneta berättar att hon tror att förskolan kan vara en plats där barnet får lugn och ro, att 

det kan jämföras med en fristad för dessa barn. Hälften av informanterna tror att barn som har 

en instabil hemmiljö behöver tydliga rutiner och att det underlättar samt hjälper barnen att 

veta vad som sker i förskolans vardag. Flera av informanterna förklarar att barnen exempelvis 

aldrig behöver oroa sig för att bli utan mat. Helen tydliggör att förskolans förutsägbarhet un-

derlättar särskilt för barn som far illa. Helga ger exempel på detta och upplever att bildstöd i 

miljön kan underlätta mycket för att tydliggöra rutinerna och vad som händer under dagen. 

Helga fortsätter genom att synliggöra bildstödet kan det gynna barnet genom att det är till-

gängligt i miljön under hela dagen. Helga tycker att det gör barnet tryggare och lugnare. Detta 

kan med fördel göras under morgonsamlingen menar Helga. Förskolans pedagogik och ar-

betsmetoder har skolan förankrat mer på senare tid upplever Helga, särskilt bildstöd.  

 

Helga tror att förskolan är en bra plats eftersom barn får vara barn. Helga berättar att hon upp-

lever att barn som far illa ofta får ta för mycket ansvar hemma på olika sätt, exempelvis att 

väcka sina föräldrar på morgonen. Helga berättar även att förskolans miljö kan vara bra för ett 

barn som far illa genom att de får vistas i en anpassad miljö, Helga tydliggör sitt resonemang 

med att barn som har problem hemma kanske aldrig får vara ute och därmed kan förskolan 

och skolan vara bra genom att gynna med sin utomhusmiljö. 

 

Både Helga och Hanna önskar att det finns tillgång till enskilda lokaler, ett mindre “kryp in” 

där barnen kan vara i fred. De problematiserar dilemmat med att förskolan och skolans mil-

jöer knappast utökas utan snarare minskas. Vilket leder till att det inte finns möjlighet att be-

vara dessa utrymmen, vilket är synd eftersom att Helga och Hanna tror att det hade främjat, 

särskilt de barn som far illa. 
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4.3.3 Orsaker till att barn inte berättar 

Att barn inte berättar att de varit med om något hemskt kan bero på olika saker säger infor-

manterna. En orsak till att barn inte berättar kan bero på att de inte har ett verbalt språk beskri-

ver Annica, Daniella, Agneta och Freja. Annica tydliggör att hon tror att kommunikation är 

viktigt och att det är enklare att kommunicera med ett barn som besitter ett språk. Hon säger: 

 

Jag tror ju att det är lättare att kommunicera med ett äldre barn, bara just för att 

de har språket på ett annat sätt. Ett mindre barn är svårare tror jag. Jag tror 

det, faktiskt (Annica). 

 

Daniella berättar att om barnet har ett språk och kan berätta kan det bidra till att förskoleper-

sonal uppmärksammar att något inte stämmer. Men om barnet inte har ett språk, menar Dani-

ella att det är viktigt att iaktta hur barnet agerar i olika situationer. 

 

Trots att barn kan prata kan det finnas orsaker att de inte väljer att berätta om sin situation. 

Freja skildrar att en orsak kan vara att barn är rädda för sina föräldrar eller att barnet är rädd 

att hemsituationen blir värre ifall barnet berättar. Freja fortsätter med att en annan orsak kan 

vara att del barn inte vill berätta om deras situation på grund av att de är rädda att det ska 

hända något med vårdnadshavarna. Detta överensstämmer även med Helgas upplevelse. 

Helga beskriver att trots en bra relation med barnet kan det ändå vara mycket svårt att få bar-

net att berätta hur det egentligen är hemma. Helgas uppfattning är att barn oavsett vad de kan 

råka ut för vill skydda sina vårdnadshavare och deras hem. 

 

En annan orsak till att barn inte berättar kan bero på att det ofta är stora barngrupper, detta 

framträder hos några informanter. Annica och Doris berättar under intervjuerna att stora barn-

grupper kan vara ett dilemma för barnen och för förskolepersonalen eftersom att detta kan 

göra att barnet som far illa kanske inte kan få den uppmärksamheten den behöver just då och 

de vuxna har inte möjlighet att ge den tid de faktiskt önskar till barnet. Vilket kan jämställas 

med Helga som tror att stora barngrupper kan göra det svårare för förskolepersonal att märka 

vilka barn som far illa, speciellt introverta barn. Annica understryker att det är tid och ut-

rymme som försvårar arbetet med barn som far illa vilket är en konsekvens av stora barngrup-

per. 
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5. Analys och diskussion 

Avslutningsvis i detta examensarbete diskuterar vi studiens resultat gentemot tidigare forsk-

ning samt litteratur. Strukturen följer forskningsfrågorna och avsnittet avslutas med en presen-

tation av studiens slutsats samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

5.1 Hur förskollärare upplever anmälningsskyldigheten och hur processen går till 

I resultatet framkommer det tydligt att samtliga informanter är medvetna om att deras yrkes-

uppdrag inkluderar anmälningsskyldighet. Ifall de inte anmäler, när de misstänker att ett barn 

far illa, begår de tjänstefel menar flera av informanterna. Detta överensstämmer och står tyd-

ligt i socialtjänstlagen 14 kap. 1§ (SFS 2001:453) och i skollagen 29 kap. 13 § (SFS 

2010:800). 

 

En av flera anledningar till att det är viktigt med handlingsplan och rutin är, enligt Skolverket 

(2016b), att barn som far illa ska så snart som möjligt få stöd. Det saknas ett uttalat tillväga-

gångssätt, enligt flera informanter, över hur de kan gå tillväga när de ska göra en anmälan. 

När det gäller vem som gör en anmälan, varierar det mellan informanterna vem som anmäler. 

Detta kan bero på att de som är osäkra är de som inte har inte har gjort en anmälan. Olsson 

(2011) tydliggör, vilket även framgår i skollagen 29 kap. 13 § (SFS 2010:800), att alla yrke-

verkssamma som misstänker att ett barn far illa ska anmäla detta. Eidevald (2016) understry-

ker att det är viktigt att förskolepersonalen inte har orimliga krav att de exempelvis ska kunna 

alla lagar och ta allt ansvar, forskaren hänvisar därför till att ta stöd från bland annat social-

tjänsten. 

 

Utmärkande i resultatet är att det endast är två informanter som visar upp två olika typer av 

handlingsplaner. Flera forskare, Eidevald (2016) och Olsson (2011), betonar vikten av att för-

skolepersonal bör ha handlingsplaner och rutiner. De menar att med hjälp av handlingsplaner 

och rutiner kan arbetet med barn som far illa effektiviseras och all kontakt med andra myndig-

heter får bättre förutsättningar. Olsson tydliggör att varje enskild verksamhet behöver en upp-

rättad handlingsplan och vi tror att det är viktigt att det framgår att handlingsplaner och rutiner 

kan se olika ut beroende på arbetsplatsen. Till exempel kan en del faktorer vara av betydelse 

när en handlingsplan upprätts, bland annat storleken på förskolan och antal anställda. Vi tän-

ker att en mindre förskola gentemot en större förskola kan ha olika tillvägagångssätt. Vilket 
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kan jämställas med Hindberg (2006) som framhåller att det inte finns något facit hur förskole-

personalen bör agera. Därför är det viktigt att det tydliggörs eftersom en del informanter sak-

nar en handlingsplan. 

 

Eidevald (2016) lyfter en viktig poäng att handlingsplaner och rutiner inte kan skapas i efter-

hand, efter det har skett ett problem. Detta för att det är viktigt att reflektera hur man bör 

agera i akuta situationer, innan de uppstår enligt Eidevald. Vi tror att det är betydelsefullt för 

att det dels kan göra förskolepersonalen tryggare om det någon gång inträffar en akut situat-

ion. Men också, kanske det viktigaste, att det kan tendera att förskolepersonalen känner en 

ökad trygghet istället för osäkerhet inför att göra en anmälan istället. Vilket i sin tur kan leda 

till att fler anmälningar görs. Detta kan vara en anledning till att det finns ett stort mörkertal 

som Socialstyrelsen (2014) tydliggör. Vi väljer att än en gång citera Daniella: 

 

Och det är väl det som gör det lite skrämmande, att jag har svårt att tro att inget barn 

på den här förskolan i tio års tid, inte skulle farit illa (Daniella). 

 

Detta tycker vi betonar hur handlingsplan och rutin kan leda till ökad kunskap vilken förhopp-

ningsvis kan förebygga att missa ett barn som riskerar att fara illa. 

 

Att anmälningsskyldigheten skapar olika känslor är gemensamt för alla informanter i studiens 

resultat. Flera av dem berättar dock att de uppskattar att deras oro inte behöver grundas i bevis 

för att kunna göra en anmälan. I resultatet framkommer det att det finns en rädsla över att sa-

botera för familjen. Detta kan ses i likhet med både vad Hindberg (2006) och Killén (2014) 

beskriver kan vara en vanlig anledning till att förskolepersonal inte anmäler. Hindberg och 

Killén redogör att osäkerhetskänslan är vanligt förekommande hos förskolepersonal. En annan 

konsekvens av detta kan enligt Hindberg (2006) och Olsson (2011) vara att det anmäls för 

sent vilket försvårar socialtjänstens arbete. Även här kan tydlig handlingsplan och rutin verka 

som stöd och ge förskolepersonalen en klarhet i hur de bör gå vidare med sina misstankar. 

Raundalen och Schultz (2007) betonar betydelsen av att oro ska anmälas i tid. De syftar att 

beroende på barnets situation kan barnets utveckling hämmas desto längre tid barnet lever i 

sin utsatta situation. I likhet med Hindberg (2006) berättar några informanter att de upplever 

att det inte ger något att anmäla till socialtjänsten, detta perspektiv kan också leda till att an-

mälningar kommer in sent och därmed kan skapa, enligt Hindberg och Olsson, ett svårt ut-

gångsläge för socialtjänsten. 
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Att en anmälan kan gå ut över relationen mellan vårdnadshavarna och förskolepersonal fram-

går av flera informanter samt författare. En informant berättar att en anmälan visar att försko-

lepersonalen är oroliga för barnet och syftar till att enbart hjälpa barnet. Detta kan likställas 

med Unicef (2009) som framhåller att vuxna ska fokusera på barnets bästa. Med tanke på att 

förskolepersonal har nära kontakt med vårdnadshavare, framhåller en del informanter att de är 

en trygghet i att en anmälan kan grundas i en oroskänsla, vilket även kan jämställas med både 

Hindberg (2006) och Killén (2014). Hindberg och Killén lyfter en risk som förskolepersonal 

ser med att göra en anmäla. Nämligen att det kan bli en dålig relation med vårdnadshavarna. 

Hindberg tydliggör att barnets framtid kan vara avgörande och tillsammans med flera infor-

manter betonas det att det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite. En in-

formant menar att inte är konstigt att de blir upprörda över en felaktig anklagelse. 

 

Genom att synliggöra för vårdnadshavarna att anmälningsskyldigheten ingår i förskoleperso-

nalens yrkesuppdrag kan kunskapen hos vårdnadshavarna öka och bidra till en medvetenhet 

angående anmälningsskyldigheten, detta kan även främja arbetet och på så sätt ge underlag 

för att skapa en öppen dialog med vårdnadshavarna om det dyker upp frågetecken kring bar-

nets situation, enligt några informanter. Detta kan även jämställas med Killén (2014) som be-

tonar den dagliga dialogen med vårdnadshavarna. Återkoppling från socialtjänsten värdesätts 

även av en del informanter och de tror att det hade varit väldigt givande. Dock framkommer 

inte samverkan mellan vårdnadshavare, förskola och socialtjänst i den litteratur eller forsk-

ning som vi har tagit del av. Men flera av informanterna nämner detta vilket gör att vi tycker 

att det är viktigt. Vi tror att detta skulle i bästa möjliga mån, bidra till att förskolan ses som en 

interaktion som kan stötta vårdnadshavare. 

 

5.2 Hur upptäcker eller misstänker förskollärare att barn far illa? 

Studiens resultat visade att informanterna skildrade att barn kan fara illa på ett liknande sätt 

som litteraturen visade. I resultatet framkom att olika orsaker till att barn far illa kan vara 

misshandel, försummelse och övergrepp exempelvis, som även framkom av Cocozza (2013) 

och Killén (2014).  Det synliggörs även i resultatet att barn kan fara illa av trauman, exempel-

vis dödsfall i familjen, arbetslöshet och skilsmässor vilket kan jämställas med Killéns (2014) 

resonemang som menar att även sjukdom kan vara en orsak till att barn far illa. Andra orsaker 

som kom fram i resultatet till att barn far illa var att alla informanter berättade att barn kan 
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fara illa utifrån socioekonomiska faktorer, genom att barnet exempelvis inte får mat eller har 

rätt sorts kläder, detta kan jämföras med Hindberg (2006) som framhåller att det är barnets 

grundläggande behov. 

 

Vi tycker att resultatet i denna studie visar att informanterna har en god kunskap om vilka or-

saker det kan finnas till att barn far illa, eftersom att informanterna delgav olika orsaker och 

deras beskrivning stämmer väl överens med både Hindberg (2006) och Killén (2014).  Vi tän-

ker att det kan vara lättare för förskolepersonal att upptäcka att ett barn far illa om de har för-

kunskap om olika orsaker som kan orsaka att barn kan fara illa. 

 

Likväl som Killén (2014) beskriver, vilket även synliggörs i resultatet i denna studie, att det 

kan vara svårt att se om ett barn far illa. I resultatet framkommer det att det kan vara svårt att 

skilja på vad som är barnets personlighet och vad som kan vara ett tecken på att ett barn far 

illa. Detta kan likställas med Hindberg (2006) som skriver att varje barn är unikt och agerar på 

olika sätt och vi tänker därför att det inte finns något enkelt och rätt svar på hur det kan synas 

att barn far illa. Vilket även Killén framhåller, forskaren menar att barn kan använda sig av 

olika strategier för att klara sig och hantera situationen de är i. I likhet med Killén beskriver 

Raundalen och Schultz (2007) att barn som far illa kan lära sig att gå, klä sig och att klara av 

matsituationer tidigt, detta kan således vara ytterligare en strategi för barn som far illa att han-

tera sin situation. Detta kan i sin tur vara ett resultat av det Övreeide (2010) betonar, att barn 

som far illa ofta kan agera i en vuxenposition. Det som Raundalen och Schultz samt Övreeide 

belyser kan därmed likställas med Killéns begrepp överlevnadsstrategier, vilket även flera in-

formanter betonar. Konkreta tecken på barn som far illa framställs inte i den litteratur eller 

forskning vi har tagit del av, exempelvis utagerande beteende. Dock belyser flera informanter 

några exempel på olika tecken på att ett barn far illa. Resultatet visar exempelvis att om barnet 

ändrar sitt beteende på något sätt, har kroppsliga skador eller ett utagerande beteende kan det 

vara ett tecken på att barnet far illa, detta kan alltså inte understrykas av forskning eller littera-

tur. 

 

Utifrån att det kan vara svårt att upptäcka att barn far illa, menar Övreeide (2010) att det finns 

fördelar med att ha en trygg dialog med barnen. Vidare menar han att ett samtal alltid ska ske 

under trygga förhållanden. Kinge (2000) betonar att det är viktigt att även vara lyhörd för att 
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kunna hitta alternativa kommunikationssätt som anpassas efter barnet. Vikten av att ha en god 

relation poängteras tydligt i studiens resultat, men en av informanterna uttryckte att det 

kanske inte alltid räcker. 

 

Vi tycker att dokumentation, som en informant skildrar, verkar vara ett bra verktyg för att 

synliggöra vad som sker runt ett barn. Dokumentation framkommer även tydligt i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016a) men där framgår det att det är barnens utveckling och lärande 

som förskollärare har ansvar över men vi tror att barns utveckling och lärande kan påverkas 

när ett barn far illa och att det därför är bra att dokumentera precis som informanten brukar 

göra. Informanten berättar exempelvis att dokumentation kan ge ett stöd för förskolepersona-

len att få en översikt över vad som har hänt. Vi tror att början när förskolepersonal misstänker 

att ett barn far illa kan vara en komplicerad tid och genom dokumentation kan det ge tid för 

reflektion och bearbetning om vad som pågår. Utöver Skolverket framgår inte dokumentation 

i den litteratur och forskning som vi har utgått från. 

 

Flera informanter uttrycker att det är viktigt att arbetslaget och förskolechef eller rektor pratar 

med varandra och hjälps åt i dessa frågor, en informant uttrycker exempelvis att det inte är en 

rolig uppgift att hantera själv. I resultatet framkom det även att de som gjort en anmälan var 

nöjd med det stöd de fick från sitt arbetslag. Vi tror att en nackdel med att arbeta i förskole-

klass är att där arbetar förskolepersonal mer självständigt och har inte samma förutsättningar 

till att ta hjälp av sitt arbetslag som i förskolan. Vi tycker däremot att elevhälsan som är ett 

tillgängligt stöd för bland annat förskoleklass, som en informant skildrade, det kan vara ett 

stort stöd både för personal samt barn. Detta framställs även i Skolverket (2016b) där står det 

att varje barn har rätt att få rätt stöd. Det framkommer dock inte om elevhälsa finns att tillgå i 

förskolan varken i litteraturen, forskning eller i resultatet. Vår erfarenhet är att sjuksköterska, 

kurator samt psykolog inte finns tillgänglig i förskolan. Vi tror, i likhet med Raundalen och 

Schultz (2007), att förskolepersonalens uppdrag inte är att vara terapeuter utan att skapa peda-

gogiska miljöer och situationer. Författarna menar att det är viktigt att förskolepersonal har 

kunskap om vad barnet går igenom för att kunna erbjuda barnet rätt hjälp av rätt expert och 

för att anpassa verksamheten efter barnets behov. Därför tror vi att ett stöd som elevhälsan 

kan ses som ett bra stöd. 
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5.3 Vad anser förskollärare är viktigt i arbetet när ett barn far illa och vad kan försvåra 

detta arbete 

Studiens resultat visar att alla informanter är överens om att förskolepersonalens förhållnings-

sätt är viktigt i arbetet när ett barn far illa. Flera informanter framhåller att förskolepersonal 

ska vara lyhörda och närvarande. En informant skildrar att det är viktigt att vara delaktig i 

barngruppen och visa intresse och nyfikenhet för barnen. Detta kan jämställas med Hindberg 

(2006) som betonar att förskolepersonal behöver besitta egenskaper så som empati, sunt för-

nuft samt ha goda förmågor att kunna kommunicera och samarbeta för att kunna arbeta med 

barn som far illa och ge förutsättningar till ett bra resultat. Ett medvetet förhållningssätt är 

viktigt skildrar flera informanter, detta kan även understrykas med det Raundalen och Schultz 

(2007) kallar för en krispedagogik. Anledningen till att vi tycker att det kan likställas är att 

Raundalen och Schultz betonar att förskolepersonalens förhållningssätt ska motsvara barnets 

situation, vilket kräver att förskolepersonalen besitter de egenskaper som både Hindberg och 

informanterna beskriver. 

 

Hindberg (2006) menar att det är få barn som väljer att berätta om sin situation. Likväl som 

Kinge (2000) beskriver även en informant att det är viktigt att vara lyhörd och respektera ifall 

barnet inte vill berätta. Detta kan jämställas med en av informanterna som beskriver att det är 

viktigt att ha tålamod och inte pressa barnet till att berätta. Annars kan en risk vara, enligt 

Övreeide (2010), att barnet kan utesluta all interaktion, vilket vi anser skulle försvåra för för-

skolepersonal att nå barnet. Men flera informanter tror att en närvarande förskolepersonal med 

en god relation med barnen kan bidra till att barnen vågar berätta om sin situation. Hindberg 

liksom en informant skildrar att även tålamod, kan ge barnet trygghet och på så sätt kanske 

barnet vågar berätta.  Detta kan jämställas med både Killén (2014) som förespråkar att försko-

lepersonal kan vara en trygganknytningsperson och Övreeide (2010) som betonar vikten av en 

trygg dialog. Det är viktigt att prata om barnets situation för att barnet tidigt ska kunna bear-

beta känslorna som kan uppfattas som skamfyllt och tabubelagt, enligt Övreeide (2010). Men 

Kinge noterar en viktig poäng som, vi tror, är viktig för förskolepersonalen att betrakta nämli-

gen att vara försiktig med att tolka och förstå barnets känslor. 

 

Barn kan välja att inte berätta om sin situation på grund av flera anledningar. Några informan-

ter samt Killén (2014) beskriver att en av anledningarna kan vara på grund av att de är rädda 
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för sina föräldrar eller att de vill skydda dem. Utöver detta kan barnet, enligt Raundalen och 

Schultz (2007), känna skam över sin situation och därför inte berätta. Utmärkande i resultatet 

skildrar en informant även att det därför är viktigt att inte skuldbelägga barnet. En annan an-

ledning till att barn väljer att inte berätta kan vara på grund av lojalitet mot sina föräldrar, 

detta enligt flera informanter samt Hindberg (2006) och Killén (2014). En tredje anledning, 

kan vara enligt Hindberg, att barnen helt enkelt inte är medvetna om att de har utsatts för nå-

got olagligt. I sådana situationer tror vi att det kan vara särskilt viktigt att förskolepersonalen 

är närvarande. Även, som en informant berättar, är viktigt att lyssna och försöka ta reda på 

mer om det barnet berättar. Till exempel att fråga barnet i leken, för att ta reda på om de har 

utsatts för något olagligt. I studiens resultat skildras inte denna anledning som en orsak till att 

barnet inte berättar. 

 

Det råder inget tvivel om att förskolan kan vara en bra plats för alla barn i studiens resultat. 

Flera informanter skildrar att det har till stor del att göra med tydliga rutiner i förskolans var-

dag. Till exempel berättar några informanter att barnen är medvetna om att ingen kommer att 

stå utan mat och att förskolans förutsägbarhet främjar särskilt de utsatta barnen. En informant 

betonar att förskolan kan betraktas som en fristad för barnet som far illa. Detta för att försko-

lan ofta är en miljö med lugn och ro. Utmärkande i resultatet är bildstöd som en informant 

menar kan ses som ett komplement till förskolan och skolans miljö. Eftersom, enligt infor-

manten, synliggör bildstödet hur dagen kommer att se ut och lugnar barnet som far illa. Vi 

tänker att detta kan jämställas med förskolans förutsägbarhet och tydliga vardagsrutiner. Detta 

är dock inget som framställs i den litteratur eller forskning som vi har tagit del av. 

 

Några av informanterna berättar att de saknar en plats där barnet kan få vara själv, ett eget ut-

rymme. I resultatet framgår det även av hälften av informanterna att stora barngrupper kan 

vara något som försvårar arbetet med barn som far illa. Informanterna skildrar att det kan göra 

att förskolepersonalen inte hinner hjälpa eller lyssna på barnen så mycket som de vill och som 

barnet kanske behöver. Hindberg (2006) beskriver att det ska vara lätt för barn att be om 

hjälp, och vi tror att stora barngrupper bidrar till det motsatta. En anledning till att utrymmena 

minskar och barngrupperna ökar i förskolan och skolan kan vara det Hindberg (2006) kallar 

för samhällelig omsorgsbrist. Det kan innebära att barnomsorgen inte har hög prioritet i kom-

munerna vilket gör att det kan vara stora barngrupper och hög arbetsbelastning på många 
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ställen. Detta kan även bidra till att förskolepersonal inte har möjlighet att öka kunskap om 

barn som far illa. Vilket även Raundalen och Schultz (2007) betonar tillsammans med flera 

informanter. Vi frågar oss, vad är det som ska behöva hända innan det sker någon förändring 

på de förskolor som har hög arbetsbelastning och stora barngrupper? Vi tror också att stora 

barngrupper, inte bara försvårar arbetet med barn som far illa, utan även påverkar förskoleper-

sonalens hälsa. 

 

I situationer där förskolepersonal misstänker eller vet att barn far illa kan det uppstå även 

andra svårigheter. En situation av dem skildrar två informanter i studien till detta examensar-

bete, är att barnet vill berätta något i förtroende och ber förskolepersonalen att inte berätta det 

för någon. Detta försätter förskolepersonalen i en svår sits som måste tänka på sitt yrkesupp-

drag och anmälningsskyldigheten samtidigt som det kan resultera i att barnet mister förtroen-

det för denne. Detta dilemma framkommer inte ur den valda litteraturen eller forskningen men 

vi tycker att den har en stor betydelse i vårt examensarbete. Vi väljer att förena detta dilemma 

med att anmälningsskyldigheten syftar till barnets bästa som alla informanter framhåller, även 

om det kan vara komplicerat. 

 

5.4 Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kan dra utifrån studiens syfte samt forskningsfrå-

gor. Vi avslutar avsnittet med ett förslag på vidare forskning inom ämnet barn som far illa. 

 

Vår slutsats är att förskolans arbete med barn som far illa är komplext. Anmälningsskyldig-

heten kan uppfattas på olika sätt men är tveklöst viktig för barnets bästa, oavsett vilka känslor 

den medbringar hos förskolepersonalen. Det finns flera orsaker till att barn tenderar far illa 

och vilket innebär att det är viktigt att vara uppmärksam på olika tecken som barnet kanske 

visar. Det finns inget entydigt svar hur förskolan bör arbeta med barn som far illa, utan varje 

barn är unikt och därmed är det viktigt att anpassa stödet efter barnets behov och se till det en-

skilda barnet. 

 

Examensarbetet visade att tillvägagångssättet tenderar att variera när det gäller barn som far 

illa. Tydligt framgår det att det är viktigt att förskolepersonalen får stöd under arbetet. Det 

framgår även tydligt att en bättre samverkan med socialtjänsten är eftersträvansvärt. Vidare 
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redovisas ännu en slutsats att det är av stor betydelse att varje enskild arbetsplats bör uttalade 

handlingsplaner samt rutiner för att underlätta arbetet med barn som far illa. Detta kan tendera 

till en ökad trygghet både inför och under anmälan hos förskolepersonalen. Det synliggörs 

även att en god kommunikation är viktig i arbetslaget. Eftersom att det finns olika faktorer 

som kan försvåra arbetet med barn som far illa kan det också vara av stor vikt att förskoleper-

sonal har en samsyn för att förskolepersonal kan uppmärksamma olika saker. Detta i syfte för 

att uppmärksamma barn i tidigt skede. 

 

En övergripande slutsats utifrån detta examensarbete är att förskolepersonal kan vara betydel-

sefulla personer för barn som far illa och att förskolan kan vara en plats där barnen känner sig 

trygg. Avslutningsvis väljer vi att citera Helga ännu en gång i detta examensarbete: Barnen 

kan inte prata för sig själv utan vi måste vara deras röst. 

 

5.5 Vidare forskning 

Efter denna studie framkom det av några informanter att de var besvikna över samverkan mel-

lan förskola och socialtjänst. De ansåg särskilt sakna en återkoppling från socialtjänsten till 

förskolan efter att en anmälan är gjord. Vi tror att vår studie kan bidra till en ökad kunskap om 

hur förskollärare arbetar med barn som far illa. Men det hade varit intressant att se en studie 

vars syfte är att ta reda på hur förskollärare och socialtjänsten tänker kring återkoppling och 

hur en önskvärd samverkan mellan dessa parter kan se ut. Vi tror att en sådan typ av studie 

kan ge klarhet i hur båda verksamheterna ser på samverkan.  
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Bilagor 

Missivbrev 

Presentation och studiens syfte 

Vi heter Maria Sandström och Viktoria Dahl och vi studerar sista terminen i förskollärarpro-

grammet, vid Umeå Universitet. Vi har påbörjat vårt examensarbete och där ingår det att ge-

nomföra en studie. Syftet med denna studie är att öka kunskap om förskolans arbete med barn 

som far illa. För att uppnå vårt syfte vill vi gärna komma i kontakt med förskollärare som 

gärna vill bidra med en intervju till denna studie. 

  

Hur går intervjun till? 

Du får välja tid och plats för intervjun. Maria och Viktoria kommer båda två att närvara men 

en kommer att vara samtalsledare. Intervjun kommer att spelas in med ljudinspelare för att un-

derlätta bearbetning av materialet senare. Intervjun beräknas ta ca 30-60 min. 

 

Studiens redovisning 

Studien kommer att färdigställas samt redovisas och därmed kommer den att vara tillgänglig 

att läsa. Empirin kommer att raderas efter att examensarbetet är klart och godkänt. 

  

Forskningsetik och forskaretik 

I denna intervju utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetik. Det innebär att du när som 

helst har rätt att avbryta din medverkan utan att ange orsak. Du har även rätt till fullständig 

anonymitet, det innebär att din identitet inte kommer att framgå i studien utan vi kommer att 

använda oss av fiktiva namn för både er och förskolan. Empirin vi samlar in kommer endast 

användas till denna studie för att sedan raderas. 

Vi är väldigt tacksamma ifall Du vill bidra med din medverkan. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning,  

Maria Sandström och Viktoria Dahl 

 

Kontaktuppgifter 

Maria Sandström   Tel.nr.: XXX-XXXXXXX  

   Mejl: XXX 

Viktoria Dahl  Tel.nr.: XXX-XXXXXXX  

   Mejl: XXX
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Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: Examensår? Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 

1. Vad tänker du på när du hör “barn som far illa”? På vilka sätt kan barn fara illa? 

Utveckla! Hur menar du då? Ge exempel!  

2. På vilka sätt kan man märka att ett barn misstänks att fara illa? Hur menar du då?  

 

3. Har du gjort en anmälan till socialtjänsten någon gång? 

- Om ja, vilket stöd fick du? Av vem? På vilka sätt? Utveckla! 

- Om du får välja, vilket stöd skulle du vilja ha? Av vem? Hur? 

- Om nej, vilket stöd skulle du vilja ha? Av vem? På vilka sätt? Utveckla! 

4. Har du någon gång funderat på att anmäla men inte gjorde det?  

- Vad gjorde att du inte anmälde? 

5. Vad ser du för för- och nackdelar med anmälningsskyldighet?  

6. Vem gör en anmälan till socialtjänsten på din arbetsplats? 

7. Hur arbetar du som förskollärare vid misstanke när ett barn far illa? 

8. Har ni rutiner att arbeta utifrån när/om ett barn far illa?  

 - Om ja, Hur ser dessa ut? Hur har dessa rutiner skapats? Vem har tillgång till dem? 

- Om nej, Önskar du att ni har rutiner? Vilka? På vilket sätt? 

9. Har du jobbat på en annan arbetsplats som har haft andra rutiner? Om ja, vad skiljde dem 

åt? 

10. Vad innebär anmälningsskyldighet för dig?   

- Hur upplever du att ha anmälningsskyldighet? Vilka känslor väcker det hos dig?  
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11. Hur kan en förskollärare och resten av arbetslaget bemöta barnet som far illa? Hur? Ge ex-

empel! 

12. På vilket sätt kan förskolan vara en bra plats för ett barn som far illa? Utveckla! 

Hur menar du då?  

13. På vilket sätt kan förskolan vara en dålig plats för ett barn som far illa? Utveckla! 

Ge exempel!  

14. Hur kan förskolans miljö stödja ett barn som far illa? 

Hur menar du då? Ge exempel!  

15. Är det någonting som vi har missat som du vill tillägga? 


