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Sammanfattning   
Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till ämnet barn som 

far illa. Med utgångspunkt i syftet lyfter resultatavsnittet i detta arbete upp hur pedagoger 

arbetar för att stödja och hjälpa de utsatta barnen i verksamheten, vilka skyldigheter 

pedagogerna har, tecken och signaler på ett barns utsatthet samt så framgår det i studiens resultat 

vad pedagogerna i studien tyckte om detta ämne. Studiens metod har varit kvalitativa intervjuer, 

sammanlagt har fem pedagoger från två olika förskolor deltagit.  

I studiens resultat framgår det att pedagogerna var väl medvetna om sin skyldighet att anmäla 

vid minsta misstanke om att ett barn far illa. En av pedagogerna belyste dock att det fanns ett 

mörkertal i hur många pedagoger som egentligen vågar ta klivet till en anmälan. Hon trodde att 

det kunde finnas en rädsla över att bevismaterialet man har inte är bevis nog vid en anmälan 

samt att det kanske inte heller fanns tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa barnet.  

De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att pedagogerna överlag ansåg att detta 

är ett väldigt viktigt ämne att samtala om, det fanns även vissa aspekter och faktorer som bidrog 

till att det i sin helhet är ett väldigt svårt och tabubelagt ämne att samtala om i dagens samhälle.   

 

 

Nyckelbegrepp: Anmälningsplikt, förskola, försummelse, skyddsfaktorer, fysisk och psykisk 

barnmisshandel, bristande omsorg.  
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1. Inledning  
Jag bestämde mig för att utforska just detta område eftersom jag själv har erfarenheter av att 

växa upp under svåra förhållanden. Jag vet att den vuxnes roll i dessa situationer kan spela en 

stor roll i barnens liv och uppväxt. Hindberg (2004) tar upp att kvaliteten i de relationer som 

skapas mellan barnet och pedagogerna i förskolans verksamhet spelar en betydande roll för 

barnets lärande och utveckling. Hon menar vidare att barn behöver en trygg person som kan 

erbjuda barnet viss kontakt genom olika sinneskanaler, de vuxna i barnets omgivning är även 

viktiga för barnets känslomässiga och psykiska utveckling. 

Efter en mer ingående överblick av ämnet känner jag att det verkligen är ett viktigt ämne att ha 

kunskap om. Det är väldigt viktigt att ämnet tas upp och diskuteras inom förskolans verksamhet 

så man tillsammans i arbetslaget kan hjälpa dessa oskyldiga barn som far illa. Enligt Ekelund 

och Dahlöf (2005) kan tecken och signaler på att ett barn utsätts för försummelse vara väldigt 

varierande. Svensson (2013) tar upp att barnmisshandel är ett stort hälsoproblem i hela världen. 

Utifrån egna erfarenheter vet jag att det är ett stort mörkertal om hur många barn som egentligen 

utsätts för försummelse av olika slag. Lunden (2010) menar även på att det inte alltid är så att 

barn som utsätts för försummelse under en väldigt lång tid uppmärksammas och får den hjälp 

som de behöver.  

Detta leder nu mitt intresse vidare till hur pedagoger i förskolan handskas och förhåller sig till 

barn i olika livssituationer samt hur de arbetar när misstanke om barn som far illa uppdagas i 

verksamheten. Vilken hjälp får barnen och vad händer egentligen i verksamheten när ett sådant 

här fall uppdagas? Vilken hjälp eller stöd får pedagogerna i arbetet med detta både från 

verksamheten de arbetar inom och utifrån samhället?  

1.1 Styrdokument. 
I förskolans läroplan (Skolverket 2010 s 4) under avsnittet om förskolans verksamhet och 

uppdrag beskrivs det att ”verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande 

och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” Vidare lyfts det även att 

”verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” 

(skolverket 2010, s4). Enligt skolverket ska verksamheten främja alla barns utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära, detta kan göras med att pedagogerna aktivt arbetar med 

de grundläggande värdena i den vardagliga verksamheten. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik, den skall även stimulera barnens utveckling och lärande och erbjuda barnen en 

trygg miljö och omsorg. Det är även av vikt att ”alla som arbetar i förskolans verksamhet ska 

följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag 

genomförs” (skolverket 2010, s 8). 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till ämnet barn som far illa 

genom fysisk och psykisk misshandel samt bristande omsorg av föräldrar, andra 

vårdnadshavare eller andra vuxna i deras hemmiljö, även kallad den närmaste 

utvecklingszonen. Studiens forskningsfrågor är följande:  

 Hur kan man som pedagog stödja barn i svåra livssituationer?  

 Vilka skyldigheter och riktlinjer finns det inom verksamheten, som pedagogerna bör 

förhålla sig till vid misstanke om att ett barn far illa?  

 Vilka signaler anser pedagogerna vara tecken på att ett barn far illa?  

 Vilka tankar har pedagogerna kring ämnet i sin helhet?  

1.3 Avgränsningar  
Jag kände redan i studiens början att detta arbete kunde bli väldigt stort och brett, därför har jag 

begränsat mitt område till barn som utsätts för fysisk och psykisk misshandel, bristande omsorg 

samt skyddsfaktorer för barnet.  
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2. Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt kommer det bland annat att tas upp några framstående händelser och viktiga 

infallsvinklar inom ämnet barn som far illa som är av betydande vikt i dagens samhälle när det 

gäller att skydda och hjälpa utsatta barn i svåra situationer. Några viktiga lagar och årtal samt 

utvecklingsteorier kommer att beskrivas.   

2.1 Bakgrund 
Enligt Svensk författningssamling (SFS 2013, Sveriges rikes lag) i föräldrabalkens 1kap § 1 

(1983:47) står det följande ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling”, antiagaparagrafen lagstadgades i Sverige år 

1979.  

Ekelund och Dahlöf (2005) ser antiagaparagrafen som väldigt unik och som den största 

attitydförändringen som skett på väldigt länge i hela övriga världen.  

Svensson (2013) menar att det var efter att antiagaförbudet infördes som en stor förändring i 

samhället skedde. År 1980 kom socialtjänstreformen som innebar att demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet skulle prägla människosynen i samhället och allt fler människor fick nu 

komma till tals. Detta var även helt nytt block inom socialtjänsten som även blev en markör för 

framtiden, som skulle motverka den tidigare lagstiftningen som mestadels dominerades av 

kontrollerade och auktoritära normer enligt Svensson (2013).  

2.1.2  Teori om utveckling och lärande  
Med utgångspunkt i denna studies syfte har jag valt att utgå ifrån Urie Bronfenbrenners teori. I 

boken Making Human Beings Human -Bioecological Perspectives on Human Development, 

Bronfenbrenner (2005) beskrivs Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. 

Bronfenbrenner menar på att barns utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen där 

den närmaste utvecklingszonen spelar en stor roll för barnets utveckling och lärande. Enligt 

Broberg (2003) utvecklade Bronfenbrenner en utvecklingsekologisk modell för hur barnets 

utveckling och lärande sker i samspel med de miljömässiga faktorerna. Broberg tar även upp 

att Bronfenbrenners teori grundar sig på att faktorerna i barnets närmiljö interagerar i ett 

samspel mellan varandra.  

2.2 Barn som far illa  
I läroplanen för förskolan (skolverket 2010, s9) tas det upp att ”förskolans verksamhet ska 

präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”  

I Bjärvall (2006) beskrivs det att barnens sociala och materiella levnadsvillkor påverkas av 

boendesegregationen i samhället samt föräldrarnas yrke och utbildning. Missförhållanden och 

våld inom familjen kan sätta djupa spår hos barnen. Författaren menar att ett barn som växer 

upp i en splittrad familj eller i en familj där någon av föräldrarna är psykiskt sjuka blir en stor 

påfrestning i barnens eller i en ung människas utveckling. Bjärvall menar även att en dålig 

balans mellan arbete, ekonomi och fritid med bland annat utbrändhet och stress kan direkt eller 

indirekt påverka barnen negativt. 
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Hindberg (1997) tar upp att föräldrar oroar sig för att deras barn skall utsättas för våld eller 

övergrepp av en främling, men det är i hemmet som barn löper största risken att misshandlas 

eller dödas.  

I Lunden (2010) tas det upp att det inte alltid är så att familjer som har barn som blir utsatta för 

försummelse under en längre tid uppmärksammas och får den hjälp dem behöver. Lunden 

menar dock på att det finns en faktor som kan påverka förutsättningarna för hur man 

uppmärksammar de barn som utsätts för försummelse. Den inverkande faktorn beror på hur de 

professionella vuxna i barnets omgivning uppmärksammar, förstår och förhåller sig till den 

anmälningsskyldighet som är lagstadgad och berör alla som arbetar bland annat inom förskolans 

verksamhet.    

Svensson (2013) skriver i sin avhandling att barnmisshandel är ett stort hälsoproblem i hela 

världen och dessvärre är det inte bara den drabbade individen som drabbas av negativa 

konsekvenser som efterföljd av misshandeln utan hela samhället drabbas på ett eller annat sätt.  

Ekelund och Dahlöf (2005) menar på att tecken och signaler för barnmisshandel kan vara 

mycket varierande. Därför är det väldigt viktigt att föra anteckningar och dokumentera det man 

ser vid misstanke om att barnet far illa. Enligt författarna är det viktigt att göra en anmälan vid 

minsta misstanke om sexuella övergrepp samt misstankar om att barn far illa hemma. I sådana 

situationer får man inte börja tveka, utan här gäller det att lita på sig själv och de signaler som 

framkommit.  

Fridh och Norman (2008)  beskriver att missbruk, misshandel, bristande omsorg och sexuella 

övergrepp förekommer i alla socialgrupper. Vilken ekonomi familjerna har kan påverka de 

olika missförhållanden som en familj kan drabbas av. Exempelvis att föräldrarna inte kan betala 

hyra, lägga pengar på fritidsaktiviteter eller att de inte har råd att köpa tillräckligt bra kläder, 

blöjor, eller mat till sina barn. Detta kan göra att barnet växer upp under svåra missförhållanden. 

Författarna menar även att alla människor formas av den uppväxtmiljö man växer upp i. Alla 

människor bär även med sig erfarenheter från sin ursprungsfamilj till den familj som sedan 

skapas i vuxen ålder. Fridh och Norman (2008) anser att föräldrarnas bakgrund har betydelse 

när man utreder barn som far illa. Även Hindberg (1997) tar upp att det kan vara av betydelse 

vad föräldrarna själva har haft för uppväxt, i förhållande till sitt eget agerande som vuxen.  

I Seidel (1997) beskrivs en kartläggning av försummade barns familjebakgrund och i denna 

kartläggning framkom det att det är en rad olyckliga, materiella och sociala förhållanden som 

tycks ha samband med den försummelse som barnen blir utsatta för. Enligt Seidel uttrycks det 

i form av bristande omsorg och därtill även av både fysiskt och psykisk misshandel på grund 

av att föräldrarna är stressade. Stressen kan bero på det överflödssamhälle som hela tiden byggs 

upp allt mer, där materiella saker tycks betyda mer än personliga värden samt att familjerna har 

sämre ekonomi.  

Ekelund och Dahlöf (2005) menar på att ”Barn från alla sociala skikt drabbas, men barn som 

lever i en familj med dålig ekonomi drabbas lättare” (Ekelund och Dahlöf 2005, s.73). Vidare 

skriver författarna att ifall ett misshandlat barn får frågan hur mår du? så kanske barnet berättar 

hur denne har det. Det kan vara svårare för barnet att själv ta initiativ att berätta något sådant 

eftersom barnet trots misshandel och bristande omsorg kan känna en stark lojalitet till sin familj. 
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Författarna skriver att man i en sådan situation måste ta sig tid att verkligen lyssna på barnet. I 

boken tas det även upp att det är alldeles för många fall av barn som far illa som anmäls för 

sent.  

”Lojalitet till föräldrarna och ångest över det som hänt kan hindra både sorg och

  erkännande av det inträffade” Hindberg (1997:s 62) 

Vid misstanke om att ett barn far illa skall man bland annat lita på sig själv och sin magkänsla. 

Det kan vara bra att dokumentera och skriva ner tecken som man ser eller sådana berättelser 

man hört från barnet. Det kan även vara av betydelse att man pratar med de andra 

arbetskollegorna, alternativt förskolechefen, elevvården och man kan även ringa och fråga 

socialtjänsten om råd. Prata sedan ytterligare med barnet och samtala med föräldrarna menar 

Ekelund och Dahlöf (2005)  

Enligt Hindberg (2004) spelar de första åren i ett barns liv en stor roll när det gäller samspelet 

med de vuxna personerna i barnets omgivning. Författaren menar att de vuxna personerna i 

barnets omgivning är viktiga för barnets känslomässiga och psykiska utveckling. Även 

kvaliteten i de relationer som barnet har till pedagogerna i förskolans verksamhet har nästan 

lika stor betydelse som de vuxna som ingår i barnets familj. Förskolan har därför en betydande 

roll när det gäller den psykiska folkhälsan i samhället menar Hindberg. Hon menar även att 

barn behöver en trygg person som kan erbjuda kontakt genom alla sinneskanaler. 

Hindberg (2006) beskriver att det är många vuxna som kan ha blivit misshandlade, vanvårdade 

och försummade i sin uppväxt som ställer sig frågorna, varför var det ingen som såg någonting? 

Varför var det ingen som gjorde något? Hindberg menar vidare att det i väldigt många fall har 

funnits personer i barnets närmiljö som har vetat om att barnet farit illa men som ändå inte 

agerat och slagit larm.  

2.3.1 Bristande omsorg.  
Seidel (1997) konstaterar att det ofta är många saker som samverkar till att barn utsätts för 

bristande omsorg i hemmet. Vidare menar han på att det dels beror på föräldrarnas uppväxt, de 

ekonomiska aspekterna samt den stress som finns i samhället.  

Enligt Hellström (1996) är det viktigt att man som förskollärare skall kunna känna igen signaler 

och tecken på att ett barn inte alls mår så bra och att de då kan vara så att de har det svårt 

hemma. Det är även viktigt att man som förskollärare kan hjälpa och stödja barnets familj eller 

alternativt ge familjen tips på professionell hjälp utifrån.  

Brodin (2008) beskriver att det finns ett stort mörkertal om hur många barn som egentligen är 

emotionellt utsatta och tillmötes är det en ganska osynliga grupp i samhället. Emotionell 

utsatthet innebär enligt Brodin att ett barn växer upp med emotionell försummelse och 

kränkningar i sin egen familj. Barnet växer i och med det upp med en bristande anknytning till 

sina närmaste anhöriga, barnet växer upp i en otrygg miljö och otrygga relationer. I dessa 

miljöer blir det omöjligt för barnet att utveckla en stabil och bred grundplåt att stå på, när det 

gäller de emotionella och sociala färdigheter och förmågor som barnet borde bemästra i det 

samhälle som barnet växer upp i menar Brodin.  



 

6 

 

Det finns även vissa konsekvenser av att växa upp och leva med en viss emotionell utsatthet 

och bristande omsorg menar Brodin (2008). Det kan göra att barnet blir väldigt orolig i sig själv, 

få ångest samt leva med en ständig stress i kroppen. Brodin menar även att kraven som ställs 

av barnets omgivning ibland kan bli för svåra att hantera för barnet, vilket leder till att barn som 

är utsatta på detta vis får en låg självkänsla och en skev bild av sig själv.  

2.3.2 Fysisk misshandel  
Fysisk misshandel är när ett barn blir skadat, sjukt, får ont eller blir rädd för att 

någon slår barnet, eller nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller 

biter barnet. Eller trampar eller stampar på det eller tvingar in saker i barnets mun 

(Ekelund och Dahlöf 2005, s 70).   

Enligt Ekelund och Dahlöf (2005) finns det vissa tecken som kan tyda på att ett barn far illa. 

Det kan vara att barnet har en skada på kroppen som varken barnet eller föräldrarna vill tala om 

hur denna uppstått eller att de helt enkelt kommer med två helt olika förklaringar till hur skadan 

uppstått. Ekelund och Dahlöf menar även på att det kan vara så att barnet har sår på kroppen 

som föräldrarna inte har sökt medicinsk vård för trots att det är tydligt att barnet har väldigt ont 

på grund av skadan. Tecken på fysisk misshandel kan även vara när barnet har väldigt försenad 

språkutveckling, oroar sig, rädd för kroppslig kontakt med föräldrarna, samt påvisar en tydlig 

rädsla för att misslyckas. Barnet kan även enligt Ekelund och Dahlöf vara väldigt deprimerade, 

tillbakadragna eller raka motsatsen mot detta, alltså väldigt aggressiv och utagerande och med 

ett hemskt språkbruk.  

Hindberg (2006) menar att det tydligaste tecknet på misshandel är fysiska skador, det kan 

handla om allt från hudrodnader till blåmärken, avslagna ben och andra skelettskador. De allra 

allvarligaste skadorna syns oftast inte, med det menas hjärnskador samt skador på de inre 

organen som uppkommit efter fysisk misshandel. Enligt Hindberg så tas inte heller små barn 

till barnavårdscentralen (BVC) om de har blåmärken som är åsamkade av föräldrarna. Vidare 

skriver Hindberg att barn inte anmäler en skada själv, eftersom de oftast inte har någonstans att 

vända sig till samt att barnet inte känner förtroende och tillit till så många vuxna i sin närhet 

vilket försvårar situationen ganska kraftigt och en anmälan blir således onåbar.   

Ett fåtal skadebilder är typiska vid barnmisshandel. Till dessa hör ett pärlband av 

blåmärken efter fingertoppar, märken efter slag med livrem, halvmåneformade 

bitmärken som inte kan ha gjorts av ett barn eller djur och brännmärken efter 

cigaretter. Småblödningar och hudavskrapningar på och bakom öronmusslorna 

tyder på att barnet dragits eller hållits fast i öronen. Våldsam luggning leder till att 

hårtussar slits loss från hårbotten och en kan fläck kan uppkomma (Hindberg 2006, 

s 69).  

 

2.3.3 Psykisk misshandel 
I Ekelund och Dahlöf (2005) beskrivs det att psykisk misshandel är när ett barn ofta utsätts för 

nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. 

Förlöjligande, hån, påtvingad isolering, avvisande och även vägran att lyssna på barnets 

synpunkter och åsikter kan vara en form av psykisk misshandel.  
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Enligt Ekelund och Dahlöf kan dessa tecken tyda på att barn utsätts för psykisk misshandel,  

Att de har svårt att umgås både med vuxna och andra barn. Att de har språk som ett 

mindre barn och svårt att koncentrera sig. Att de försöker knyta an till vuxna som 

barnet inte alls känner. Att de är oberäknelig i sin ilska (Ekelund och Dahlöf 2005, 

s:72)  

I Hindberg (2006) tas det upp att det kan vara svårt att mäta de psykiska effekterna av den 

fysiska misshandeln. Eftersom det inte är möjligt att räkna faktorer som hör till tillit, trygghet, 

och självkänsla. Det är även väldigt svårt att avgöra vad barnets problem beror på eftersom den 

fysiska misshandeln endast är en av alla svårigheter som barnet kan ha blivit utsatt för under 

sin uppväxt menar Hindberg. De psykiska skadorna kan vara väldigt varierande beroende på 

barnets ålder, typ av våld samt under hur lång tid barnet har blivit utsatt för misshandel och 

vilken relation barnet har till förövaren konstaterar Hindberg.  

Det är inte ovanligt att våldet mot ett barn i en familj med många barn utsätts olika beroende på 

barnets personlighet, barnen kan under svåra förhållanden reagera väldigt olika på sin 

försummelse menar Hindberg (2006) . Vidare beskriver Hindberg att det kan vara så att vissa 

barn i familjen undkommer det direkta våldet men blir ändå drabbade indirekt av att deras 

syskon blir utsatta för misshandel och försummelse. De vanligaste konsekvenserna av 

misshandel varierar det kan oftast resultera i ilska, fientlighet, aggressivitet, skuld, 

skamkänslor, ångest, depression och att barnet har en dålig empatisk förmåga.  

De psykiska skadorna av misshandel kan så småningom resultera i 

självmordsbenägenhet, mobbning, alkoholproblem, och kriminalitet (Hindberg 

2006, s 64) . 

Hindberg (2006) anser att hon har hittat ett samband mellan barnmisshandel och en senare 

brottsvåg. Hon menar att konsekvensen av barnmisshandel leder till att barnet börjar begå brott 

väldigt tidigt. Vidare menar hon att barn som upplevt våld och aggressivitet i sina familjer även 

löper större risk att börja med mobbning.  

2.4 Skyddsfaktorer   
I Hindberg (2006) tas det upp att hög kvalitet i barnomsorgen och skolan ses som en 

skyddsfaktor för barn som far illa, även hög barnkompetens i arbetslaget är en skyddsfaktor. 

Vidare menar Hindberg att även de personliga egenskaperna hos barnet kan vara antingen 

skyddande eller riskfaktorer i sig självt. Även en god välfärd och ekonomi kan leda till att allt 

färre barn misshandlas och försummas, för att konsekvenserna skall bli mindre allvarliga 

behövs det skyddande faktorer både i individuellt och interpersonell samspel. Vidare beskriver 

Hindberg att det nu på senare år har fokuserats mycket på de barn som klarat sig väsentligt bra 

trots försummelse och misshandel, nämligen de så kallade Maskrosbarnen. Dessa barn har 

lyckats bättre än vad många förväntat sig, de har en förmåga att göra det bästa möjliga i svåra 

livssituationer.  

Det är hoppingivande för barn som växer upp under svåra förhållanden att inte 

behöva tro att de är dömda att upprepa sina föräldrars mönster av exempelvis våld 

och missbruk. Onda cirklar kan brytas (Hindberg 2006, s 58). 
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Vidare skriver Hindberg (2006) att ingen är osårbar, det kan vara så att utåt sett verkar barnet 

må bra och har i övrigt lyckats väldigt bra trots allt. Men Hindberg tar även upp att dessa barn 

har fått betala ett högt pris för att lyckas, samt att de som vuxna individer kan behöva bearbeta 

sina svåra upplevelser från barndomen väldigt mycket. Barnets personliga egenskaper kan även 

det vara en skyddande faktor under barnets uppväxt. 

Motståndskraftiga barn karaktäriseras av god kognitiv och social kompetens, 

humor, gott självförtroende och av att de är duktiga på att hantera stress. Vidare har 

de en förmåga att begripa det som händer runt omkring dem, även traumatiska 

händelser, och har en upplevelse av sammanhang (Hindberg 2006, s 58).  

Hindberg (2006) lyfter fram en särskilt betydande skyddsfaktor för barn som far illa, denna 

faktor är alla andra vuxna som finns i barnets närhet och inom samhället. Det är viktigt att 

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

och som ser barnet.  

Hindberg (2006) menar även att riskfaktorerna är tvärtemot de skyddande faktorerna när det 

gäller barn som far illa. En riskfaktor som sällan nämns är förhållandet mellan föräldrarna och 

barnet. Redan under graviditetstiden och förlossningen kan anknytningen mellan barnet och 

föräldrarna påverkas negativt. ”En stark och varm bindning mellan barn och förälder är inte 

bara en förutsättning för barnets normala utveckling utan kan också ses som det bästa skyddet 

mot misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse” (Hindberg 2006, s51) därför skall det 

alltid ses som en varningssignal om inte anknytningen och samspelet mellan barnet och 

föräldern fungerar under barnets första år konstaterar Hindberg.  
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3. Riktlinjer och förhållningssätt  
I följande avsnitt kommer några lagar och styrdokument som gäller personer som bland annat 

arbetar inom förskolans verksamhet att beskrivas. Vilka skyldigheter har man egentligen som 

pedagog när det gäller misstankar om att ett barn far illa.  

Ekelund och Dahlöf (2005) skriver att man vid misstanke om ett barn far illa skall lita på sig 

själv. Det är bra att skriva upp alla tecken som du ser och hör kring barnet, prata med dina 

arbetskamrater, elevvården och arbetsledningen. Man kan även fråga socialtjänsten om tips och 

råd. Vidare menar författarna att det är viktigt att stanna kvar och lyssna på barnet, även samtal 

med föräldrarna förespråkas.  

Enligt Hindberg (2006) finns det många skäl till att inte barn berättar vad de blir utsatta för i 

hemmet. Det kan röra sig om att barnet inte kan berätta vad som hänt för att det inte har lärt sig 

prata. Barnet kanske inte heller förstår sin egen utsatthet när det gäller misshandel och 

försummelse. Vidare menar Hindberg att det kan vara så att barnet inte samtalar om det våld 

som sker hemma vilket då i sin tur leder till att barnet hemlighåller och tiger om inträffade 

våldet som sker inom familjen i lojalitet mot sina föräldrar. Barnet kan även känna en stark 

rädsla för vilka konsekvenser ett berättande kan ge, barnet kan få minnesluckor eller i vissa fall 

förneka våldet genom att barnet inte vill minnas vad som skett. Enligt Hindberg hotas även 

barnets utveckling om de inte kan känna någon tillit och respekt för de personer som står dem 

närmast. Barnet kan då även bli så pass nertryckt att barnet tillslut börjar tro att det är på grund 

av dem själva som alla problem, övergrepp och misshandel sker inom familjen.  

Det är också vanligt att offren känner sig medskyldiga och tror att de varit dumma, 

olydiga och provocerande att de förtjänat att bli slagna. Om de inte gjort si eller så, 

skulle de inte ha fått stryk (Hindberg 2006 s, 115). 

Hindberg (2006) skriver att en förutsättning för att barn skall kunna berätta om våld och 

övergrepp är att de har någon att vända sig till samt att de vet vart de skall kunna vända sig för 

att få hjälp och stöd. Hjälpen måste finnas där barnen finns annars blir det för svårtillgängligt 

för barnen att på egen hand söka hjälp menar Hindberg. En till förutsättning för att barnet skall 

våga berätta om våldet är att de skall kunna känna att den vuxne kan ta emot barnets berättelser, 

dessutom behöver barnet få tid på sig att berätta. Enligt Hindberg (2006) kan det vara väldigt 

svårt för ett barn att berätta för en annan vuxen om sina svårigheter, det krävs att den vuxne har 

fått barnets förtroende och det är något som kan ta väldigt lång tid.  

Hur man bemöts – med förståelse, medkänsla och vänlighet eller med motsatsen – 

kan vara det som avgör vilka de framtida konsekvenserna för den psykiska hälsan 

blir och om barnet ska kunna känna tillit till vuxna. Det avgör även om barnet skall 

få en känsla av att samhället tar ansvar för deras skydd och trygghet och att 

rättssäkerheten omfattar även barn (Hindberg 2006, s 117). 

3.1 Pedagogens skyldighet.  

All personal som möter barn inom sin verksamhet inom exempelvis förskola är enligt Svensk 

författningssamling (SFS 2013) 14 kap § 1 skyldiga att göra en anmälan vid kännedom och 

misstanke om att ett barn far illa samt behöver socialtjänstens ingripande och skydd.  
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I Lunden (2010) tas det upp att när pedagoger inom förskolans verksamhet får misstankar om 

att ett barn far illa så kommer dem till den punkt då de är tvungna att agera. Då börjar även en 

svår process, processen styrs och får olika innebörder beroende på vilka beslut som tas och 

vilka konsekvenser man stöter på under tidens gång. Det är även här som pedagogerna står i 

valet och kvalet om en anmälan är välbehövligt för att barnets välbefinnande samt utveckling 

inte skall ta skada.  

Enligt Brodin (2008) ska man som pedagog vara väldigt tydlig i sin anmälan, den skall helst 

ske skriftligen med en väldetaljerad förklaring över händelseförloppet. Anmälan skall även vara 

skriven utan egna värderingar.   

I Hindberg (2006) tas det upp att när man väl möter ett barn som far illa så väcks det otroligt 

många känslor av både sorg, ilska, vanmakt och frustration hos personen som upptäckt 

misstankarna. Ett sätt att skydda sig själv känslomässigt är då att värja sig själv, förringa, eller 

komma med bortförklaringar till sina misstankar. Det behövs ett stort mod, civilkurage och en 

tydlighet för att kunna se barnens situation samt för att då i sin tur våga göra en anmälan.  

Hur smärtsamt det än är så måste dock alla som arbetar med barn inse att en del 

barn är utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse och 

ha den kompentens och det personliga mot som behövs för att kunna handla 

(Hindberg 2006, s 129 )  

3.1.1 Anmälningsskyldighet  
Enligt Svensson (2013) förutsätts det att all personal som i sin verksamhet möter barn eller 

ungdomar på något sätt gör en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa, detta för att 

socialtjänsten i sin tur ska kunna ta sitt ansvar och ingripa och ge barnet skydd enligt Svensk 

författningssamling (SFS 2013) 14 kap § 1. Detta kapitel i socialtjänstlagen reviderades och 

förtydligades i januari 2013 med ett syfte att ge barn och ungdomar ännu bättre skydd vid 

misstankar om en utsatthet och försummelse. 

Brodin (2008) tar upp att det är viktigt att veta skillnad på en anmälan till socialtjänsten och till 

polisen. När man gör en anmälan till socialtjänsten innefattar det att barnet är i behov av skydd 

och stöd och då bär socialtjänsten ansvaret över att en anmälan till polisen görs, när pedagoger 

gör en anmälan till socialtjänsten är det alltså socialtjänstens ansvar att bedöma hur man skall 

gå vidare i en utredning. Ser pedagogerna fortsättningsvis att barnet verkar fara illa på något 

sätt samt att socialtjänsten inte har agerat korrekt kan pedagogerna vända sig till sin egen 

kommun, länsstyrelsen och sedan även till Justitieombudsmannen. Brodin tar även upp att det 

i första hand är barnet som skall få hjälp och stöd, men socialnämnden kan även behöva hjälpa 

familjen i stort för att det skall gynna barnet. Som pedagog inom förskolans verksamhet kan 

man enligt Brodin (2008) aldrig vara anonym när man gör sin anmälan, vilket man kan som 

privatperson.  

Hindberg (2006) beskriver att det endast är en liten del av de barn som misstänks fara illa som 

faktiskt anmäls till socialtjänsten. Förskolan anmälde endast 11 % av alla barn som de 

misstänkte for illa. De vanligaste tecknen på omsorgsvikt som anmäldes var känslomässiga 

brister i föräldra-barn relationen, men även de var följt av fysisk vanvård och försummelse.  
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Hindberg anser även att den nära föräldrakontakten kan göra det svårare för pedagoger att 

misstänka och se att ett barn far illa i sin hemmiljö samt därefter även göra en anmälan. Det kan 

handla om pedagogernas strävan efter att ha en så godtrogen och lojal kontakt med föräldrarna 

som möjligt.  

Det främsta skälet till att anmälningar inte görs är förmodligen osäkerhet. Man vet 

inte om man sett rätt. Misstankarna kan ju visa sig vara obefogade. Det kan de vara, 

men det är värre om ett barn som skulle behövt hjälp inte får någon därför att ingen 

anmälan gjorts (Hindberg 2006, s 128).  
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4. Metod.  
I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet jag använt mig av i studien att behandlas, när det 

gäller intervju som metod, urval, forskningsetiska principer, samt genomförandet av intervjun.   

4.1 Intervju som metod  
Jag valde att göra intervjuer eftersom det är en kvalitativ metod, jag ansåg att det passade mitt 

syfte bäst eftersom det intressanta i denna studie var pedagogernas erfarenheter och syn på 

ämnet.  

I Trost (2010) så beskrivs det att kvalitativa studier är av betydande vikt när studiens huvudsyfte 

riktar sig mot att förstå eller hitta olika handlingsmönster i olika ämnen, medan en kvantitativ 

studie mer är inriktad på mängden, alltså hur många som tycker och anser vissa saker. Trost 

menar även att man skall välja den metod som passar bäst in i studiens och undersökningens 

huvudsyfte och karaktär. Resultatet i en kvalitativ studie är i huvudsak enklare att förstå sig på, 

eftersom resultatet presenteras på ett konkret och lättbegripligt sätt.  

Även Kvale (2009) hävdar att en kvalitativ studie är bra att använda sig av när man vill veta 

hur undersökningspersonerna förhåller sig till ett visst ämne, i den kvalitativa studien så riktas 

fokus på undersökningspersonens egna erfarenheter.  

När det gäller att använda sig av kvalitativa metoder så beskriver Hartman (2004) det enligt 

nedanstående: 

Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller en grupp individer (Hartman j, 2004, s 273). 

4.2 Urval  
I min studie så har jag valt att intervjua fem pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet, 

geografiskt sett så ligger de inom en större stad i norra Sverige. De fem intervjuerna har varierat 

i tid från 12-27 minuter. Pedagogerna i studien är i varierad ålder från 26-50 år. Både 

förskollärare och barnskötare har deltagit och de har varit verksamma i förskolans verksamhet 

alltifrån 2-30 år. Jag anser inte att pedagogernas utbildning hade någon avgörande roll för ämnet 

i min studie utan det var mest de erfarenheter och kunskaper om ämnet som var av betydande 

vikt.  

Denna studie påbörjades genom en eftersökning av intervjupersoner i en större stad i norra 

Sverige. Ett antal förskolechefer kontaktades via telefon och i och med dessa samtal så 

presenterade jag mig själv, syftet med studien samt hur lång tid intervjuerna beräknades att ta. 

Jag berättade även att det inte skulle spela någon roll vilken utbildning pedagogerna hade, utan 

att det var pedagogernas erfarenheter om barn som far illa som skulle vara i fokus. Jag 

informerade även förskolechefen att alla som ville ställa upp i en intervju skulle bli 

avidentifierade och få fiktiva namn.   

Det svar jag fick under samtalet var att förskolecheferna skulle fråga runt på sina avdelningar, 

ta reda på vilka som skulle kunna tänka sig att ställa upp, sedan skulle förskolechefen kontakta 

mig någon dag senare och meddela vilka som skulle kunna tänkas ställa upp. Efter någon vecka 

så fick jag ihop fem stycken personer på sammanlagt två olika förskolor runt om i staden som 
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ville ställa upp i en intervju. Geografiskt sätt så låg dessa förskolor rätt långt ifrån varandra. Det 

var två av dessa fem pedagoger som arbetade på samma avdelning samt en som arbetade på en 

annan avdelning på samma förskola som de två förstnämnda. De två sista pedagogerna arbetade 

på samma förskola men på olika avdelningar.  

Sedan framställdes en frågeguide och ett följebrev inför mina intervjuer, med frågeställningar 

som skulle passa in med syftet i studien. (se bilaga 1:1 och bilaga 1:2)  

4.3 Validitet och Reliabilitet  
Svenning (2000) anser att det finns en yttre och en inre validitetsgräns i kvalitativa studier, en 

teoretisk validitet och en begreppsvaliditet. Där den inre validiteten handlar om hur vi ställer 

ett visst antal frågor till rätt grupper av människor. Den yttre validiteten handlar däremot om 

projektet som en helhet, om möjlighet att generalisera konkret utifrån ett urval till en population 

samt utifrån en specifik studie till en allmän teori. För att en kvalitativ undersökning ska kunna 

användas för generaliseringar är de viktigt att den empiriska grunden är riktig. Svenning (2000) 

menar på att det gäller att man använder sig av rätt metod och begrepp beroende på vilket syfte 

man har med studien. När det sedan kommer till reliabiliteten i en undersökning menar 

Svenning på att resultaten ska vara tillförlitliga. ”Om ingenting förändras i en population skall 

två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat!” (Svenning 

2000, s 63) vidare menar han på att man i kvalitativa studier inte kommer att få samma svar på 

en fråga under två skilda tillfällen, eftersom en kvalitativ studie är mer inriktade mot ett visst 

syfte än allmänna slutsatser. Enligt Svenning (2000) kan reliabiliteten i en studie äventyras och 

bli osäker beroende på felaktiga stickprov, intervjuareffekt, standardiseringsproblem och 

problem vid tolkning av fråga och svar.  

4.3 Forskningsetik  
Enligt Vetenskapsrådet (2012) innefattar Individskyddskravet fyra huvudprinciper.  

1. Informationskravet: Som styrande forskare i intervjun så skall man alltid berätta syftet med 

sin forskning samt att man berättar vilka villkor som gäller angående informantens 

deltagande. Man skall berätta att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan 

dra sig ut och ångra sitt deltagande.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Ett samtycke får närsomhelst dras tillbaka med omedelbar verkan.  

3. Konfidentialitetskravet: Detta innebär att alla deltagare i en undersökning skall bli väl 

informerade om att en avidentifiering skall ske. Som forskare bör man därför lagra och 

skydda deltagarnas identiteter så att ingen utomstående kan få tillgång till informanternas 

uppgifter när de läser resultatet av forskningen.  

4. Nyttjandekravet: Som Forskare får du aldrig lämna ut enskilda uppgifter och 

personuppgifter som är insamlade med huvudsyfte för en forskning om enskilda personer, 

insamlat material får aldrig användas eller utlånas för kommersiellt bruk och för icke – 

vetenskapliga syften.  
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4.5 Procedur  
Jag började alltid en intervju med att meddela informanten vilka etiska principer som skulle 

gälla under intervjuerna samt att de när som helst fick ångra sitt deltagande i studien. Alla 

pedagoger fick även följebrevet som jag skrivit,( se bilaga 8:1) så de lätt skulle kunna komma i 

kontakt med mig igen efter intervjun om de hade övriga frågor eller om de ville ändra något 

svar i sin medverkan. Intervjuerna spelade jag in via en app i Ipaden, appen heter Quick voice. 

Detta såg ingen pedagog som något hinder till sitt medverkande. Intervjuerna varierade i tid 

från 12-27 minuter, fyra av intervjuerna gjordes i ett samtalsrum på pedagogernas arbetsplats 

och en intervju gjordes på pedagogens fasta avdelning eftersom barnen var utomhus vid ett 

tillfälle. Kvale (2009) tar upp att det är en fördel att spela in intervjuerna så att det är lättare att 

fokusera på självaste samtalet och diskussionerna som uppstår under intervjun.  Trost (2010) 

tar upp att man genom en kvalitativ intervju får fram ett bredare svar på sina frågeställningar, 

samt att det genom en bandad intervju blir enklare att gå tillbaka och finna olika mönster och 

teman utifrån vad informanten har svarat.  

4.6 Bearbetning av insamlad empiri  
Efter genomförandet av de fem intervjuerna började bearbetningen av dessa. För att jag lättare 

skulle kunna redogöra vad pedagogerna egentligen tog upp under intervjuerna, vilket resultat 

jag fått fram av mina intervjuer, samt om mina syftesfrågor hade blivit besvarade. Först gjordes 

en transkribering av alla intervjuer som innebär att man omvandlar det inspelade materialet från 

intervjuerna till skrift. Detta anser både Kvale (2009) och Trost (2010) vara ett bra 

tillvägagångssätt efter att ha genomfört de kvalitativa intervjuerna, vid transkribering blir det 

enklare att finna mönster och viktiga aspekter som kan vara av värde när man sedan skall utse 

ett så precist resultat som möjligt med tanke på sitt syfte och frågeställningar. 

Transkriberingen gjordes löpande efter att intervjuerna ägt rum och sparades. Intervjuerna 

lyssnades igenom väldigt många gånger, för att undvika misstolkningar av den insamlade 

empirin och för att undvika att någon viktig information som framkommit under intervjun 

skulle missas. Trost (2010) menar på att man ska bearbeta sitt insamlade material, analysera 

dem och tolka dem. I bearbetningen finns det enligt honom heller inget rätt eller fel sätt att göra 

det på, utan man bör bearbeta materialet utifrån sin egen fantasi och kreativitet.  

För att sedan kunna hitta mönster och intressanta teman i det insamlade samt transkriberade 

materialet. Gjordes handskrivna dokument som enligt mig var enklare att överskåda än de 

datorskrivna dokumenten som transkriberingen gjordes i. Tematiseringen av det insamlade 

materialet grundade sig på studiens syfte och frågeställningar. Det jag ansåg var av vikt att ta 

med fick representera en sida i ett anteckningsblock, sidan fylldes därefter med det insamlade 

materialet utifrån vad pedagogerna sagt i intervjuerna. När väl det insamlade materialet 

bearbetats genom denna metod, sammanfattades informanternas svar och resultatet byggdes 

upp.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras. Pedagogerna kommer i denna studie 

få helt fiktiva namn, eftersom de i denna studie skall vara helt anonyma. I tabellen nedan får 

man reda på pedagogernas utbildning samt verksamma år inom förskolans verksamhet.  

Namn  Utbildning  Aktiva år inom förskolans 

verksamhet.  

Astrid  Förskollärare  23  

Berta  Barnskötare  30 

Cim  Barnskötare, Förskollärare  30 

Doris  Förskollärare  15  

Elvira  Förskollärare  2  

 

5.1 Stöd och hjälp som pedagogerna kan ge barnet 
Enligt de fem pedagogerna i denna studie skall man lita på sin magkänsla när det kommer till 

ämnet att ett barn far illa på något som helst sett. Pedagogerna menar på att man ska våga stanna 

och lyssna färdigt på barnet, ge dem tid till att berätta, finnas där som stöd och som en trygghet 

för barnet. En av dessa pedagoger tryckte på att ifall man verkligen arbetar för att verksamheten 

alltid skall vara en trygg och rofylld miljö för barnet att komma till, så skulle detta i sin tur även 

kunna påverka hur barnet hanterar en svår hemmasituation bättre.  

Barnet ska känna sig trygga här, det ska vara som en fristad för barnet när det 

kommer hit, vi ska ju självklart finns här för barnet om de vill prata, men då måste 

man även ge dem tid (Astrid).  

De två pedagogerna som arbetat 30 år inom yrket berättade att det var väldigt viktigt att man 

som pedagog var tydlig i sitt förhållningssätt mot barnen samt att man arbetade med tydliga och 

återkommande rutiner i vardagen. Dessa pedagoger tyckte även att det var bra om man kunde 

ha samma personal på avdelningen, ibland behövdes det ändå tas in vikarier. Genom att ha 

samma personal så ofta det bara är möjligt leder till att barnet inte behöver knyta sig an till 

tillfälliga personer i verksamheten om och om igen menar Berta och Cim.  

Alla fem pedagoger i denna studie anser även att det är viktigt att man ger barnet en 

trygghetskänsla, tillit och att man inte sviker barnet vid något tillfälle, utan man skall finnas där 

och våga se. Det gäller att hålla ögon och öron öppna så man vet när man måste bryta in och 

verkligen hjälpa barnet. Dessa pedagoger påpekar även att det är viktigt att ha ett stadigt 

material som styrker misstankarna när det gäller barn som far illa. Misstankarna kan styrkas 

genom att man gör anteckningar och dokumenterar sådant som barnet berättar och hur denne 

verkar må på förskolan. De dokumentationer och anteckningar som görs kommer sedan att vara 

av betydande vikt vid en anmälan menar pedagogerna.   

5.2 Pedagogernas syn och tankar om anmälningsskyldigheten  
Överlag hade alla fem pedagoger i denna studie goda kunskaper i vad det faktiskt innebär att 

vara anmälningsskyldiga vid misstanke om ett barn far illa när man arbetar inom förskolans 

verksamhet. Ändå var det fyra av pedagogerna som ansåg att man bör vara väldigt säker på sina 
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misstankar innan en anmälan görs. De konstaterar att det är värdefullt att ha ett tydligt och 

innehållsrikt dokumentationsunderlag innan man gör en anmälan så att anmälningen i helhet 

styrks. Pedagogerna poängterar att om man inte har tillräckligt med fakta som styrker 

misstankarna så kan detta leda till att det är flera som inte vågar göra en anmälan, eftersom det 

i sig är en väldigt jobbig process. Alla fem pedagoger menar dock på att man bör göra en 

anmälan direkt vid misstanke om att barnet blir försummad så pass att det blir en fara för barnets 

liv och utveckling.  

När två pedagoger i studien svarade på frågan om de vet vad anmälningsplikten innebär så 

svarade Elvira så här ”Jag vet ju att man är skyldig att anmäla, men jag vet inte riktigt vad det 

allt mest innebär” hon verkade något osäker i sitt svar. Berta däremot var väldigt tydlig i sitt 

svar ”vi är skyldiga att agera och anmäla. Det är viktigt att man agerar snabbt i vissa fall och 

det kan vara behövligt för att barnets bästa”.   

Det var en av pedagogerna i studien som menade att pedagoger överlag borde göra anmälan 

mot barn som far illa i större utsträckningar, oftare. Med det menade hon att pedagoger överlag 

borde anmäla även vid misstankar om att barnet blir psykiskt nedtryckt av någon av föräldrarna. 

Hon menar att det är viktigt att göra en anmälan även för de som inte syns lika tydligt som den 

fysiska misshandeln. 

Tre av pedagogerna som hade arbetat mellan 23-30 år inom förskolans verksamhet tog även 

upp att de ibland undrade hur många barn som farit illa hemmavid som de egentligen har missat 

genom åren. Doris uttryckte sig enligt nedanstående:  

Det är en ju jobbig process som leder till att det nog är många som inte vågar 

anmäla, dels för att de inte vet om det finns tillräckligt med resurser för att kunna 

hjälpa barnet ordentligt på en gång dels för att man själv inte orkar stå med i en 

sådan svår situation (Doris) 

Samtliga pedagoger i denna studie höll med om att man som pedagog skall få stöd av 

förskolechefen i sådana här ärenden. Men en av de två pedagoger som arbetat 30 år inom yrket 

påpekade att det ibland kan vara så att förskolechefen anser att man inte alls skall behöva göra 

en anmälan. Pedagogen i fråga menade då på att man ändå bör överväga att göra en anmälan, i 

en sådan situation gäller det att lita på sin magkänsla och känna sig för vad som blir bäst för 

barnet.  

5.3 Tillvägagångssätt på arbetsplatsen.  
Samtliga pedagoger i denna studie tycks ha en väldigt klar bild av hur de skall gå tillväga vid 

misstanke om att ett barn far illa hemmavid och som de sedan möter i förskolans verksamhet. 

Alla pedagoger poängterade att de hade en väl bearbetad handlingsplan och arbetsgång om hur 

man skall gå tillväga, denna uppdaterades minst en gång varje år. Det var ofta så att 

pedagogerna i första hand skulle diskutera och ta upp sina misstankar eller tankegångar om 

detta med sina arbetskollegor, för att kunna utläsa om flera har sett samma sak. Dokumentation 

och att skriva ned anteckningar var väldigt viktigt och av betydande vikt när man sedan skulle 

gå vidare med ärendet till förskolechefen samt efteråt om det blev så att en anmälan skulle 

göras. Förskolechefen kunde exempelvis kontakta socialtjänsten för att få råd om hur de skulle 

gå tillväga för att hjälpa barnet i fråga på bästa sätt. Genom dessa samtal kunde förskolechefen 
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bland annat få tillräckligt med stöd och råd i svåra situationer samt få insikt i att en anmälan 

kanske vore det bästa alternativet. Astrid uttrycker sig ”Det känns aldrig som att man står ensam 

i det arbetet, när det gäller hur man skall gå tillväga och hur man skall handla vid sina 

misstankar”.  

En pedagog poängterade hur viktigt det faktiskt är att man agerar, att man vågar ta tag i saken 

och göra sitt bästa för att hjälpa barnet. Hon menade även på att det var av betydande vikt att 

man inte svek barnet på något sätt i sådana svåra situationer.  

Det var även två av pedagogerna som hävdade att det även fanns andra resurser och stöd som 

man kan få om man vågar söka det hos kommunen där man arbetar. Då kunde man bland annat 

få handledning och stöd i hur man skulle hantera svåra situationer som kunde uppstå. En av 

pedagogerna berättade även att barnavårdscentralen (BVC) ibland anordnade stödgrupper för 

nyblivna föräldrar, BVC gav då stöd och råd till föräldrarna så att de i sin tur skulle stärka 

föräldrarna i föräldrarollen.  

5.4 Signaler och tecken – barn som far illa.  
Pedagogerna i denna studie pekade på att den fysiska misshandeln var den som man tydligast 

kunde lägga märket till just för att det är något som blir synligt med blotta ögat. Pedagogerna 

menar att barnet då kan komma till förskolan med återkommande blåmärken på underliga 

ställen på kroppen, som tydligt visar att de inte kommer från ett barns normala lek. Sedan tyckte 

pedagogerna att brister i omsorgen hos ett barn var enkelt att tyda, eftersom det blev så synligt 

när barnet kommer till förskolan med exempelvis smutsiga kläder, illaluktande som om de inte 

hade fått duscha/bada på länge, gammal blöja på sig samt dåliga kläder som inte passar 

årstiderna. Enligt pedagogerna kunde även brister i omsorgen synas om barnet haft svåra sår, 

eller blåsor under en längre tid som föräldrarna inte kollat upp och sökt hjälp för. Det verkade 

däremot som de fem pedagogerna var rätt överens om att den psykiska misshandeln var svårast 

att lägga märket till, eftersom det är den som inte syns så bra.   

Ett barn som verkar bli extra orolig och liksom krymper ihop vid lämning och 

hämtning, då det är någon viss person som hämtar och lämnar barnet. Då är det nog 

bra om man börjar observera situationerna och även hur barnet verkar må av sin 

vistelse här hos oss (Berta).   

Alla pedagoger i studien berättar att det kan vara så att barnet berättar otäcka grejer som hen 

har varit med om, antingen en eller flera gånger. Det kan bland annat betyda att barnet har gett 

dig sitt förtroende, då är det viktigt att man stannar och lyssnar på barnet. En pedagog menar 

att när man väl arbetar med barn under en längre tid så lär man sig hur barnet fungerar och då 

kan det bli lättare att läsa av om barnet talar sanning eller inte. Två av pedagogerna menar att 

det ibland kan vara bra att berätta för föräldrarna vad barnet har sagt. För att på så sätt försöka 

förstå och få en förklaring till barnets berättelser, de svar man får av föräldrarna kan då göra att 

barnets berättelser styrks eller så kommer föräldrarna med olika bortförklaringar till det 

inträffade.  

Ett barn som visar med sitt kroppsspråk att de inte mår bra, när de oroar sig ofta, 

när de inte kan sätta ord på vad som är fel och när de verkar otrygga i sig själva 
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över att något inte riktigt är bra hemma, då skall man nog hålla lite extra koll på 

barnet (Cim).  

En av pedagogerna i studien menar även att det är bra att man tar upp och diskuterar med sina 

arbetskollegor ifall ett barn behandlar andra barn illa. Pedagogen anser även att det kan vara så 

att ett barn far illa inom förskolans verksamhet utan att pedagogerna lägger märket till det. Detta 

kan man enligt henne märka genom att barnet ändrar sitt beteende väldigt drastiskt.  

Elvira som inte hade hunnit arbeta så länge inom förskolans verksamhet poängterade att det var 

betydelsefullt och givande att kunna diskutera sådana här ämnen med sina arbetskollegor. Hon 

menade att det var av vikt eftersom arbetskollegorna kunde ha mer erfarenheter av hur det är 

att arbeta med barn i svåra livssituationer. 

5.5 Pedagogernas egna tankar om ämnet, -Barn som far illa   
Samtliga pedagoger i denna studie anser att detta är ett väldigt viktigt ämne att diskutera i sitt 

arbetslag och de tycker inte alls att det är svårt att ta upp sina tankar som rör detta ämne med 

sina kollegor. De ser diskussionerna i arbetslaget som ett lärotillfälle där de kan få upp ögonen 

och öronen för hur andra ser på en och samma sak som de själva. På så sätt får de andra 

perspektiv på saker och ting menar dem. Alla fem pedagoger som är med i denna studie har 

även påpekat att det kan vara svårt och jobbigt att ha samtal med föräldrarna om detta. Det är 

ändå så viktigt och behövligt att ta tag i dessa samtal, för alla inblandade parter.  

Det är ett svårt ämne med tanke på alla kontakter och relationer till barn, föräldrar 

och andra anhöriga och andra i verksamheten vi har, men det tål ju verkligen att 

talas om (Elvira). 

Pedagogen Cim sade att hon hade lärt sig att man inte skulle vara rädd för att lyssna och fråga 

ut barnet hur de menar med det som har berättats och vad som egentligen hände. Berta däremot 

menar att det kan vara allt för många som blundar för detta ämne, just för att barnet ändå snart 

skall skickas vidare till skolans verksamhet. Hon menar även att det kan vara så att det finns för 

lite resurser och ork i arbetslaget för att kunna hjälpa barnet ordentligt och ta itu med problemet 

i den svåra situationen. Doris berättar att det kan vara så att pedagoger överlag vet väldigt 

mycket, men att vissa saker kanske skulle behöva komma fram tidigare än vad det gör, så att 

barnet kan få bättre stöd redan från början. Pedagogen Berta tar upp att detta ämne är lite som 

en brinnfråga för henne, hon skulle inte alls tveka att hjälpa och stötta när det gäller att stötta 

ett barn som farit illa. Hon menar att hon skulle göra allt för att barnet skulle få det bättre.  

Det är klart att det suger krafterna ur en, men det ger ju, för att du vet att du kan 

göra skillnad och kan man väl göra skillnad så väger det så stort och då är det så 

mycket värt! (Berta).  

Vi är ju barnets röster här på förskolan så det är bra och viktigt att ta tag i det, för 

barnets bästa (Astrid).  

5.6 Analys 
I följande avsnitt kommer jag att analysera studiens resultat i förhållande till relevant litteratur 

som återfinns i studiens tidigare avsnitt. I detta avsnitt återfinns även studiens syfte och de 

forskningsfrågor studien grundar sig på.  
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Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till ämnet barn som far 

illa genom fysisk och psykisk misshandel samt bristande omsorg av föräldrar andra 

vårdnadshavare eller andra vuxna i deras hemmiljö, även kallad den närmaste 

utvecklingszonen. Studiens forskningsfrågor var följande:  

 Hur kan man som pedagog stödja barn i svåra livssituationer?  

 Vilka skyldigheter och riktlinjer finns det inom verksamheten, som pedagogerna bör 

förhålla sig till vid misstanke om att ett barn far illa?  

 Vilka signaler anser pedagogerna vara tecken på att ett barn far illa?  

 Vilka tankar har pedagogerna kring ämnet i sin helhet?  

Resultatet av intervjuerna har lett till flera små teman, som bland annat tyder på att pedagogerna 

Astrid, Berta, Cim, Doris och Elvira har väldigt goda kunskaper om sin skyldighet att anmäla 

vid misstanke om att ett barn far illa hemmavid, alternativt även inom förskolans verksamhet. 

Alla hade en bra grund för hur man kan stödja och hjälpa de utsatta barnen i verksamheten. Det 

visade sig att pedagogerna i denna studie tycker att detta är ett väldigt svårt men viktigt ämne 

att ta upp och diskutera i arbetslaget och med förskolechefen.  

Enligt mitt ovanstående resultatavsnitt framkommer det även att alla fem pedagoger anser att 

man alltid bör lita på sin magkänsla när det kommer till att våga agera vid sina misstankar om 

att ett barn far illa. Pedagogerna menar att man bör stanna och lyssna på barnet när de väl 

berättar något. Ge barnet sin tid samt så bör man som pedagog även finnas där som stöd och 

som en trygghet för barnet i berättandet och som en stabil vuxen fortsättningsvis. Pedagogerna 

i studien trycker på att förskolans verksamhet skall vara som en fristad för barnet, barnet skall 

komma till verksamheten och känna trygghet samt att de är precis lika mycket värda som alla 

andra barn i verksamheten trots sin svåra hemsituation. Även Ekelund och Dahlöf (2005) tar 

upp att det är viktigt att man verkligen ger barnet sin tid, stannar och lyssnar på barnet när de 

väl själva tar initiativet till att berätta. Det kan vara svårare för barnet att själv ta initiativ att 

berätta något sådant eftersom barnet trots misshandel och bristande omsorg kan känna en stark 

lojalitet till sin familj. Detta poängterar även Hindberg (1997) genom detta citat ”Lojalitet till 

föräldrarna och ångest över det som hänt kan hindra både sorg och erkännande av det inträffade” 

(Hindberg 1997, s 62).  

Hindberg (2004) menar även att barnets första år är av betydelse när det gäller samspelet med 

vuxna och övriga i omgivningen, både för barnets känslomässiga och psykiska utveckling. Hon 

poängterar att kvaliteten i de relationer som skapas mellan barnet och de vuxna i förskolans 

verksamhet är av lika stor vikt som de vuxna i barnets familj. Enligt Brodin (2008) utsätts allt 

för många barn för försummelse, de växer upp med en bristande anknytning till sina närmaste 

anhöriga och i en otrygg miljö med otrygga relationer. I dessa miljöer blir det omöjligt för 

barnet att utveckla en stabil och bred grundplåt att stå på, när det gäller de emotionella och 

sociala färdigheter och förmågor som barnet borde bemästra i det samhälle som barnet växer 

upp i menar Brodin. Enligt Pedagogerna i min studie så är det viktigt att man ger barnet trygghet 

vilket man kan göra genom att ha ett tydligt förhållningssätt gentemot barnen samt tydliga och 

återkommande rutiner varje dag.  
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I Broberg (2003) belyses Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som en viktig 

aspekt i barnens utveckling och lärande. Bronfenbrenners teori grundar sig på att barnets 

utveckling och lärande sker i samspelet med de miljömässiga faktorerna i barnets omgivning. 

Här samspelar faktorerna ständigt med varandra. I Bronfenbrenner (2005) tas det även upp att 

samspelet i den närmaste utvecklingszonen är av särskilt betydande vikt för barnets utveckling 

och lärande. Denna teori belyser att den närmaste utvecklingszonen är av vikt för barnets 

utveckling och lärande. Detta styrker även min egen åsikt om vad som är betydelsefullt och av 

vikt när man växer upp under svåra förhållanden. Jag vet att de personer som finns runtomkring 

utanför familjen är av vikt för ett barns utveckling och lärande. Eftersom jag själv alltid har haft 

andra vuxna personer som jag sett upp till utanför min egen familj, som gjort det möjligt för 

mig att se skillnad på rätt och fel när det gäller omsorg, bemötande och uppväxtförhållanden.  

När det kommer till frågan vilka skyldigheter och riktlinjer pedagoger bör förhålla sig till hade 

alla pedagoger i studien väldigt goda kunskaper om hur de skulle hantera en misstänkt situation 

där det uppkommer att ett barn bar illa. De var medvetna om vilka handlingsplaner som fanns 

inom verksamheten samt hur de skulle gå tillväga. Enligt Svensk författningssamling (SFS 

2013, Sveriges rikes lag) i föräldrabalkens 1kap § 1 (1983:47) står det följande: ”Barn har rätt 

till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person 

och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”  

Ingen av de fem pedagogerna i studien frågade vad antiagaparagrafen egentligen belyser, men 

de fem pedagogerna var väl medvetna om att de var anmälningsskyldiga i och med sitt arbete i 

förskolans verksamhet. Lunden (2010) menar att det finns en betydande faktor som påverkar 

förutsättningarna för de barn som utsätts för misshandel och försummelse. Denna faktor består 

av hur de professionella vuxna i barnets omgivning uppmärksammar, förstår och förhåller sig 

till den anmälningsskyldighet som är lagstadgad och som berör alla som arbetar inom 

förskolans verksamhet. Pedagogerna i studien konstaterar även vikten av att ha mycket på 

fötterna när det kommer till ämnet barn som far illa, det är därför viktigt att man gör tydliga 

anteckningar och dokumentationer på vad barnet sagt. Pedagogerna menar att det är viktigt att 

man håller ögon och öron öppna så man vet när man verkligen måste agera, bryta in och hjälpa 

barnet på bästa sätt så inte barnets utveckling och välbefinnande hotas.  

Hellström (1996) poängterar även vikten av att man som förskollärare kan känna igen vissa 

tecken och signaler på att ett barn inte alls mår bra. Hon trycker även på att det är viktigt att 

man som förskollärare kan hjälpa och stödja barnets familj alternativt även ge familjen tips på 

professionell hjälp utifrån. Detta belyste även en av pedagogerna i studien genom att berätta 

om att BVC bland annat brukar anordna föräldraträffar för nyblivna vuxna och som i sin tur 

skulle stärka deras föräldraroll. De fem pedagogerna i denna studie verkar även vara medvetna 

om att det finns väldigt många olika tecken och signaler på att ett barn far illa. De tog bland 

annat upp att den fysiska misshandeln och bristande omsorg var den försummelse som var 

enklas att lägga märket till. De menade då på att det syntes på barnet genom bland annat 

blåmärken på underliga ställen på kroppen, smutsiga kläder, gammal blöja ofta samt att de hade 

kläder som inte alls passade in i årstiderna. Pedagogerna tyckte även att den psykiska 

misshandeln var svårast att upptäcka, pedagogen Cim tar i intervjun upp att ”Ett barn som visar 

med sitt kroppsspråk att de inte mår bra, när de oroar sig ofta, när de inte kan sätta ord på vad 

som är fel och när de verkar otrygga i sig själva över att något inte riktigt är bra hemma, då 
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skall man nog hålla lite extra koll på barnet”. Andra signaler och tecken som pedagogerna 

kopplade ihop med misstanke om utsatthet var bland annat om barnet väldigt ofta var orolig, 

deprimerad, ledsen, rädd samt att barnet ändrar sitt beteende väldigt kraftigt och ofta. Brodin 

(2008) beskriver att det är ett stort mörkertal i samhället om hur många barn som egentligen är 

utsatta emotionellt, fysiskt och psykiskt. Seidel (1997) tar även upp att de ekonomiska 

förutsättningar som familjen har är relevanta för hur pass utsatt barnet blir, han menar att om 

familjen har det dåligt ställt rent ekonomiskt så kan även detta leda till att barnet kommer till 

förskolan med dåliga kläder eller att de äter väldiga mängder mat när lunchen serveras i 

förskolans verksamhet. Men Hindberg (2006) tar upp att även en familj med god välfärd och 

ekonomi kan leda till att barnen blir försummade både fysiskt och psykiskt. Hindberg menar på 

att några synliga tecken på barnmisshandel bland annat kan vara blåmärken, märken kring öron, 

kala fläckar i hårbotten och brännmärken.   

En av pedagogerna i studien menar även på att ifall det är så att barnet har väldigt svårt att 

umgås med andra barn och komma överens med de vuxna i verksamheten så kan det tyda på 

att de inte har fått de grundläggande behoven tillgodosedda i sin hemmiljö. Ekelund och Dahlöf 

(2005) beskriver signaler på ett barns utsatthet enligt följande Att de har svårt att umgås med 

både vuxna och barn. Att de har ett språk som ett mindre barn och svårt att koncentrera sig. Att 

de försöker knyta an till vuxna som barnet inte alls känner. Att de är oberäknelig i sin ilska 

(Ekelund och Dahlöf 2005, s 72)  

När vi nu kommer till vad pedagogerna allmänt tycker om detta ämne, konstaterades det i 

resultatavsnittet att pedagogerna anser att detta ämne är ganska svårt att förhålla sig till. Men 

att det är väldigt viktigt att man kan ta upp och diskutera ämnet och olika situationer med de 

övriga i arbetslaget och att även förskolechefen. Pedagogerna uttryckte även att diskussioner i 

arbetslaget var ett ypperligt tillfälle att lära sig något nytt utifrån andras erfarenheter och 

tankegångar. Även Ekelund och Dahlöf (2005) tar upp att det är av vikt att man pratar med sina 

arbetskollegor, förskolechefen, elevvården man även kontakta socialtjänsten via mail eller 

telefon och fråga om råd hur man skall hantera svåra situationer. Ekelund och Dahlöf menar 

även på att man i ett senare skede även bör kontakta barnets föräldrar och diskutera sina 

misstankar.  

En av pedagogerna i studien poängterar att det är ett svårt ämne med tanke på alla kontakter 

och relationer till barn, föräldrar, andra anhöriga och arbetskollegor som man har i förskolans 

verksamhet. Pedagogen Berta uttrycker enligt följande ”Det är klart att det suger krafterna ur 

en, men det ger ju, för att du vet att du kan göra skillnad och kan man väl göra skillnad så väger 

det så stort och då är det så mycket värt!” Hon menar att det är viktigt att man vågar agera och 

göra sitt bästa för att barnen ska få en så bra uppväxt som möjligt.   
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6. Diskussion  
I nedanstående avsnitt kommer studiens resultat att lyftas fram i relation mot studiens syfte och 

frågeställningar. De kommer att sättas in i ett sammanfattande avsnitt där det tydliggörs vad 

som har framkommit samt så diskuteras dessa resultat mot litteraturavsnittet som finns i 

studiens början.  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till ämnet barn som far 

illa genom fysisk och psykisk misshandel samt bristande omsorg av föräldrar andra 

vårdnadshavare eller andra vuxna i deras hemmiljö, även kallad den närmaste 

utvecklingszonen. Studiens forskningsfrågor var följande:  

 Hur kan man som pedagog stödja barn i svåra livssituationer?  

 Vilka skyldigheter och riktlinjer finns det inom verksamheten, som pedagogerna bör 

förhålla sig till vid misstanke om att ett barn far illa?  

 Vilka signaler anser pedagogerna vara tecken på att ett barn far illa?  

 Vilka tankar har pedagogerna kring ämnet i sin helhet?  

Slutsatser som kan dras med hänsyn till studiens innehåll är att pedagogerna var väldigt 

medvetna om hur de skulle gå tillväga vid misstankar om att ett barn far illa och som upptäcks 

först i förskolans verksamhet. Pedagogerna verkade även förstå att de är en betydelsefull vuxen 

för barnen i verksamheten och att de själva kan bli en ännu viktigare vuxen för barnen som 

försummas i sin hemmiljö. Resultatet visar att pedagogerna anser att ämnet – barn som far illa, 

är väldigt svårt att tala om men väldigt viktigt. När det gäller ämnet i helhet framkommer det 

att pedagogerna ser de övriga personerna i arbetslaget, samt förskolechefen som en viktig 

tillgång till kommande diskussioner och reflektioner i ämnet. Pedagogerna visar sig även vara 

medvetna om hur viktigt det är att man har en konkret bild av situationen och en detaljerad 

dokumentation över sina misstankar vid en eventuell anmälan. De menar att tydligare 

dokumentationer gör att man även har mer bevis på barnets utsatthet vid en anmälan. Även 

Ekelund och Dahlöf (2005) poängterar att det kan vara av vikt att anteckna och dokumentera 

tecken och signaler som väcker ens misstankar om att barnet far illa. De anser även att det är 

betydelsefullt och bra att prata med sina arbetskollegor, förskolechefen, elevvården eller 

socialtjänsten för att få ytterligare tips och råd hur man skall hantera och stödja barn i svåra 

livssituationer.   

Utifrån ovanstående resultat samt mina egna erfarenheter från min uppväxt så tycker jag det är 

rätt konstigt att detta ämne är så pass svårt att samtala om trots att det är ett så pass viktigt ämne 

att ha kunskaper om och belysa i förskolans verksamhet. Alla deltagande pedagoger i studien 

poängterade att det var betydelsefullt att kunna diskutera detta ämne inom arbetslaget samt att 

man agerade vid minsta misstanke om att ett barn farit illa hemmavid. De tryckte även på att 

det ibland kunde vara svårt att se om barnen även far illa på något sätt inom förskolans 

verksamhet.  

När jag redan i studiens början skulle ta del av tidigare forskning och relevant litteratur till min 

studie, upptäckte jag att det till min förvåning fanns väldigt lite aktuell forskning och litteratur 

inom ämnet. Detta gjorde att jag hann göra klart de flesta intervjuer med pedagoger innan jag 

lyckats få fram relevant litteratur och forskning som i alla fall var skriven under 2000 talet.  
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Brodin (2008) tar upp att det finns ett stort mörkertal om hur många barn som är utsatta och 

tillmötes även väldigt osynlig grupp i samhället. Vad kan detta bero på? Jag funderar på om det 

kan vara så att det har blivit till en osynlig grupp i samhället för att det känns lite tabu att samtala 

om detta ämne rent allmänt. Det är möjligen därför som det inte finns så aktuell litteratur och 

forskning inom ämnet. Men jag anser ändå att det är otroligt viktigt att man får syn på dessa 

utsatta barn redan väldigt tidigt så man kan hjälpa och stötta dem på bästa sätt, på så vis blir 

inte heller barnens utveckling och lärande lidande.  

Utifrån studiens resultat framkom det att pedagogerna förstod hur ett barn som far illa kan 

utmärka sig i den övriga barngruppen i förskolans verksamhet. De menade på att barnet bland 

annat kunde komma till förskolan med blåmärken på underliga ställen på kroppen, dåliga kläder 

efter årstiderna, obytt blöja, illaluktande eller att barnet hade svår läkta sår eller blåsor som 

ingen av föräldrarna uppsökt hjälp för. Det kunde enligt dem även vara så att barnet ändrade 

skepnad och beteende väldigt drastiskt vid vissa tillfällen, det lade man märket speciellt märket 

till vid hämtning och lämning av barnet. Jag håller delvis med det som pedagogerna tar upp i 

denna studie, men jag tror även att det kan vara så att man som pedagog delvis inte lägger 

märket till varför barnet kommer till förskolan med dåliga kläder efter väder, eller smutsiga 

kläder eller att man inte har rena ombyten med sig som extra kläder. Jag har i mina tidigare 

arbeten och praktikperioder ofta märkt att man omedvetet missar dessa tecken och istället 

uttrycker sig likt ”-jaha har mamma och pappa glömt att ta med sig extrakläder till dig nu igen” 

eller ”-oj hade ni bråttom i morse ” när barnet kommer med obytt blöja ofta. Jag tycker då att 

det blir lite som att man kan se vissa tecken på bristande omsorg men att det man egentligen 

gör åt saken är att man omedvetet blundar för det.  

I förskolans läroplan (skolverket 2010) tas det upp att ”verksamheten ska präglas av omsorg 

om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling”. 

Jag anser att målen och riktlinjerna i förskolans läroplan är välplanerade, detaljrika samt väldigt 

tydliga. Genom att läsa dem förstår jag väldigt väl vilket betydelsefullt och stort arbete 

pedagogerna ansvarar för. Även detta citat ”verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till 

empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt” (skolverket 2010, s4) anser jag är en betydelsefull 

punkt att utgå ifrån när man skall arbeta och lära barnen om alla människors lika värde. Jag tror 

även att detta mål kan vara en bra punkt att utgå ifrån när man vill uppmärksamma barnen om 

vad som är rätt och fel i olika livssituationer.  

Något som tas upp i tidigare litteraturavsnitt var att Ekelund och Dahlöf (2005) menar att barn 

från alla sociala skikt drabbas, men de anser att barn som lever i en familj med dålig ekonomi 

drabbas lättare. Fridh och Norman (2008) konstaterar att misshandel, bristande omsorg, 

missbruk och sexuella övergrepp förekommer i alla sociala grupper. Detta är även något som 

Bjärvall (2006) beskriver när hon tar upp att man genom att ha en dålig balans mellan arbete, 

ekonomi, fritid, samt med en inverkan av utbrändhet och stress kan direkt eller indirekt påverka 

barnet negativt. Jag tror likt Bjärvall (2006) att dessa faktorer kan vara av betydande vikt när 

det gäller att lägga märket till de utsatta barnen i dagens samhälle. Jag tror att dagens barn har 
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föräldrar påverkas väldigt mycket av den ekonomiska situationen som de lever i. Föräldrarna 

drabbas nog både direkt och indirekt av denna situation, det kan handla om de materiella 

sakerna som barnen vill ha just för att ”alla” andra barn har de ena eller andra, eller stressen 

som drabbar föräldrarna när de måste hinna med alla fritidsaktiviteter under veckans alla dagar. 

När det sedan även finns ett behov av egentid där föräldrarna kan njuta av att inte ha några barn 

omkring sig så blir kanske vardagens stress och press för stor och slår tillbaka på något sätt.  

Resultatet i denna studie visar även på att några av pedagogerna anser att det kan vara svårt och 

väldigt jobbigt att samtala med barnens föräldrar om detta ämne. De menar att det kan bero på 

den sårbara relationen som en pedagog har till föräldrarna, barnen samt andra anhöriga. Men 

pedagogerna trycker ändå på att det är viktigt att ämnet kommer upp och diskuteras vid 

behövliga tillfällen. Det var även en pedagog som poängterade att man som pedagog delvis var 

barnens röst på förskolan, när det kommer till sådana här viktiga och svåra frågor. Hon menar 

vidare att det därför är så viktigt att man agerar, ta tag i de svåra samtalen samt att man gör det 

för barnets bästa. Jag håller med dessa pedagoger, jag förstår att det är väldigt viktigt och 

betydelsefullt för barnets lärande och utveckling att man tar tag i även sådana här svåra samtal 

med föräldrarna. Som pedagog måste man finnas där för barnets skull, för barnets utveckling 

och välbefinnande. Jag tycker även det kan vara viktigt att man tar upp sådana här svåra samtal 

med föräldrarna och att man ingående förklarar varför man vill samtala om dessa svåra saker. 

Just för att man sett och kanske även hört att deras barn inte mår så bra, på grund av de 

hemförhållanden som barnet lever i. Enligt Förskolans läroplan (skolverket2010) ska 

verksamheten främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, detta kan 

göras genom att pedagogerna aktivt arbetar med de grundläggande värdena i den vardagliga 

verksamheten. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik, den skall även stimulera barnens 

utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg miljö och omsorg. Därför tycker jag även 

att det är så otroligt viktigt att man som pedagog vågar agera och göra så mycket man kan för 

att hjälpa de barn som man misstänker far illa i sin närmiljö.  

Som jag skrev i studiens inledning så ville jag utforska detta ämne för att jag själv har växt upp 

under svåra förhållanden. Jag vet hur otroligt viktigt det är att man som barn har många ”andra” 

vuxna att se upp till, som kan stärka ens självkänsla och stödja och hjälpa till när det behövs. 

Eftersom min kommande yrkesroll är förskollärare så tycker jag att det trots allt har varit väldigt 

givande och intressant att utföra en studie inom detta ämne. Det har varit betydelsefullt att ha 

fått veta hur pedagogerna i förskolan handskas och förhåller sig till barn i olika livssituationer 

samt hur de arbetar när misstanke om barn som far illa uppdagas i verksamheten. Vilken hjälp 

får barnen och vad händer egentligen i verksamheten när ett sådant här fall uppdagas? Vilken 

hjälp eller stöd får pedagogerna i arbetet med detta både från verksamheten de arbetar inom och 

utifrån samhället?  Lunden (2010) menar även på att det inte alltid är så att barn som utsätts för 

försummelse under en väldigt lång tid uppmärksammas och får den hjälp som de behöver. Detta 

gjorde även att det kändes som ett väldigt viktigt ämne ta upp och utforska enligt mig. Jag tror 

även att detta arbete kan hjälpa andra att förstå hur viktigt det är att dessa barn uppmärksammas 

tidigt så deras utveckling och lärande inte försummas.  
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6.3 Metod diskussion  
Att använda kvalitativa intervjuer som metod i min studie passade väldigt bra, eftersom studiens 

huvudsyfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till ämnet -barn som far illa samt att 

ta reda på hur pedagogerna kunde hjälpa och stödja barnen i förskolans verksamhet. Även Kvale 

(2009) hävdar att en kvalitativ studie är bra att använda sig av när man vill veta hur 

undersökningspersonerna förhåller sig till ett visst ämne, i den kvalitativa studien så riktas fokus 

på undersökningspersonens egna erfarenheter. Trost (2010) beskriver att kvalitativa studier är 

av betydande vikt när studiens huvudsyfte riktar sig mot att förstå samt hitta olika 

handlingsmönster i olika ämnen. 

Under intervjuerna upplevde jag att det ibland var väldigt svårt att låta bli att uttrycka mina 

egna tankar om ämnet. Detta problem beror nog på mina egna erfarenheter och 

förhållningssättet jag har till detta ämne. Jag berättade aldrig vilka erfarenheter jag själv hade 

av ämnet, men i efterhand så kändes det som att jag ställde vissa ledande frågor som gjorde att 

någon av pedagogerna svarade på ett visst sätt. Detta gjordes inte medan pedagogen svarade på 

de förutbestämda frågorna utan när vi bara rent allmänt samtalade om ämnet. Allteftersom 

intervjuerna gjordes så märkte jag att jag mer och mer kunde släppa mina egna tankar om ämnet 

och fokusera på vad pedagogerna ville berätta. Med utgångspunkt i det förutbestämde 

frågeformuläret samt studiens syfte så tycker jag att jag fick väldigt uttömmande svar på mina 

frågor. Det var även av betydande vikt att jag fick intervjua pedagoger som överlag hade arbetat 

väldigt länge inom förskolans verksamhet. Eftersom jag fick mest konkreta och breda svar av 

dem som arbetat längst och som även verkade ha mest erfarenheter av ämnet i fråga.  

När det kommer till urvalet av vilka pedagoger jag skulle ta med i min studie anser jag att det 

var klokt att ringa runt till olika förskolechefer och fråga om de hade någon pedagog i sin 

verksamhet som hade tid och lust att ställa upp i min studie. Om jag först hade mailat 

förskolecheferna och berättat om min studie och hur jag tänkte gå tillväga i en intervju så kanske 

det skulle ha dröjt längre tid innan jag fick något gensvar. Genom att ringa direkt till 

förskolecheferna så fick jag besked redan efter några dagar om vilka som ville ställa upp i en 

intervju.  

När jag bestämde träff med pedagogerna frågade jag alltid vilken dag och vilken tid som 

passade dem bäst för att kunna delta intervjun. Eftersom jag har egna erfarenheter av att jobba 

inom förskolans verksamhet vet att det kan vara rätt fullt upp om dagarna och att det då även är 

svårt för pedagogerna att gå ifrån avdelningen. Fyra av intervjuerna hade jag i ett förbokat 

samtalsrum på pedagogernas arbetsplats och i en intervju så hölls vi till på pedagogens 

avdelning eftersom barnen var utomhus vid den tidpunkten på dagen.  I efterhand tycker jag att 

de pedagoger som arbetat längst inom yrket, även hade mest att samtala och diskutera om när 

det gäller detta ämne.  

Efter att intervjuerna ägt rum började jag att transkribera det insamlade intervjumaterialet, det 

var ett stort och tidskrävande arbete. Det var väldigt bra att jag använde mig av en app som 

heter Quick Voice i iPaden som gjorde att det väldigt enkelt att spela in alla intervjuer samt att 

lyssna igenom det insamlade materialet vid transkriberingen. Både Kvale (2009) och Trost 

(2010) menar att det är av betydelse att använda sig av bandinspelningar vid en kvalitativ 

intervju, detta för att man lättare skall kunna transkribera sitt material samt kunna finna 
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mönster och viktiga aspekter som kan vara av värde i sammanställningen av resultatet i 

studien. Genom inspelning av intervjuerna får man enligt Kvale (2009) även med allt som 

sägs under hela intervjun och personen som håller i intervjun kan fokusera på vad 

informanten säger.   
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6.4 Fortsatt forskning  
Som vidare forskning så skulle det vara intressant att undersöka barns tankar om ämnet. Jag 

tänker att man genom olika frågeställningar i barnintervjuer skulle kunna få reda på vad barn 

tänker om sin livssituation här i världen. Hur ser de egentligen på pedagogernas roll i förskolans 

verksamhet? Jag tycker även att det skulle vara intressant att ta reda på vilka personer i deras 

närmiljö eller samhälle som är betydelsefulla för dem, enligt dem själva i en viss ålder samt hur 

de ser på sin framtid.  

En annan sak som jag skulle tycka vara intressant att undersöka ytterligare, är vilka bidragande 

faktorer som påverkar det stora mörkertalet om hur många anmälningar som sker i dagens 

samhälle varje år? Varför tystas detta ämne ner i sin helhet? När det finns så otroligt många 

barn som behöver hjälp och stöd i sin livssituation.  
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8. Bilaga  
 

1.1 Följebrev  
 

Följebrev    

Ida Lestander.  

Examensarbete, barn som far illa.  

 

Hej jag heter Ida Lestander. Jag läser Förskollärarprogrammet på Umeå universitet och är nu 

inne på min sista termin. Vilket betyder att jag nu skall skriva mitt examensarbete. Jag har 

valt en inriktning på barn som far illa. Syftet med detta arbete är att jag vill få mer 

erfarenheter av hur man som pedagog arbetar kring detta ämne. Samt se hur pedagoger 

förhåller sig till ämnet och om de är medvetna om vilka skyldigheter de har.  

Du kommer att vara helt anonym genom hela mitt arbete, från intervju, transkribering av 

ljudupptagning och sedan i redovisningen av resultatet. Intervjumaterialet kommer att 

avidentifieras. Intervjun kommer variera i tid men ca 15-30 minuter. För att jag sedan ska 

kunna analysera intervjun så kommer jag att spela in intervjun via ljudupptagning på Ipad. 

Detta material skall jag sedan transkribera ner på ett dokument i datorn.  Det är endast jag 

som kommer ha tillgång till det inspelade materialet under mitt examensarbete. 

Du får själv bestämma om du vill ta del av det inspelade materialet, eller det färdiga resultatet 

som kommer att presenteras i en uppsats, alternativt även finnas tillgängligt på internet då den 

är helt färdig och godkänd av universitetslärare på Umeå Universitet.  

Deltagandet i studien är helt frivillig och du som informant kan närsomhelst avbryta din 

medverkan i undersökningen.  

 

Du kan när som helst kontakta mig vid eventuella frågor 

Ida Lestander: XXX-XXXXXXX, samt på mail: XXXXXXXXXXXXXX  

  



 

 

 

 

1.2 Intervjufrågor  
 

Intervju frågor:     Tid: Datum:  

 Hur gammal är du?  

 Vilken utbildning har du?  

 Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?  

Har du någon gång i ditt arbetande liv stött på barn som farit illa?  

-Genom bland annat : Barnmisshandel, aktiv/passiv fysiskt misshandel, aktiv/passiv psykisk 

misshandel, Bristande omsorg.  

Övrigt:  

Om intervju personen svarar JA på frågan: 

1. Hur kom du/ni fram till att barnet faktiskt for illa?  

2. Hur gick du/ni tillväga när detta misstänktes inom verksamheten?  

3. Hur skulle du reagera om du/ni misstänker att ett barn far illa i hemmet i dagsläget? 

Med tanke på att du har erfarenheter av det. 

4. Hur kan man räkna ut att ett barn far illa i hemmet?  

5. Finns det några handlingsplaner eller hjälp/stöd som man kan få vid misstanke om 

barn som far illa, på din arbetsplats?  

6. Hur kan man som pedagog hjälpa barnet i verksamheten?  

7. Vet du vad anmälningsplikten innebär?  

8. Övriga frågor:  

Om intervju personen svarar NEJ på frågan:  

1. Hur skulle du reagera om du/ni misstänker att ett barn far illa i hemmet i dagsläget? ( 

Med tanke på hur samhället ser ut idag, man kan ju ofta läsa och höra om detta i 

tidningarna och på nyheterna)  

2. Hur skulle du ta upp detta med dina kollegor?  

3. Finns det några handlingsplaner eller hjälp/stöd som man kan få vid misstanke om 

barn som far illa, på din arbetsplats?  

4. Hur tror du att man kan lägga märket till barn som far illa i hemmet?  

5. Hur skulle man som pedagog kunna hjälpa/ stötta dessa barn i verksamheten?  

6. Vet du vad anmälningsplikten innebär?  

7. Övriga frågor:  

 

 Vad tycker du allmänt om detta ämne? Hur tas det upp i verksamheten? Lätt/svårt?  

 


