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Examensarbetets syfte är att undersöka hur man kan upptäcka barn som befinner sig i kris och 

hur man kan hjälpa barnen. En kris kan innebära mycket, från brist i omsorg till misshandel 

och övergrepp och så vidare. Mitt syfte är också att undersöka hur samarbetet mellan 

förskolan och socialtjänsten fungerar. För att undersöka hur man kan upptäcka och hjälpa 

barn i kris och hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar har jag intervjuat 

förskollärare och socionomer. Jag har läst litteratur om ämnet för att fördjupa mig i det och 

för att lättare kunna förstå resultatet. Resultatet visar att många barn som befinner sig i kris 

ofta visar hur de känner sig på ett eller annat sätt, som förskollärare ska man observera barn 

extra mycket om barnets personlighet plötsligt förändras. Studien visar att det vi förskollärare 

och andra som jobbar med barn kan göra är att lyssna på barnen och acceptera det de säger. 

Det är viktigt att alltid anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om ett barn far illa. 

Samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan verkar variera beroende på vem som är 

handläggare på socialtjänsten. Socialtjänsten har medel som kan hjälpa barn i kris och det är 

därför viktigt att man vet vilka medel som finns att få för att kunna utnyttja resurserna på 

bästa sätt.  

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Nyckelord: Barn, kris, samarbete, förskolan, socialtjänsten 
 

 

 

 
 



 

 

Innehåll 

1. Inledning …………………………………………………………………………… 1 
 

2. Syfte och problemformulering ……………………………………………………... 2 
2.1 Avgränsning ……………………………………………………………………. 2 
2.2 Begreppsförklaring …………………………………………………………….. 2 

 
3. Litteraturgenomgång & tidigare forskning ………………………………………… 3 

3.1 Förskolans uppdrag …………………………………………………………….. 3 
3.2 Barn i kris och sätt att uppmärksamma barn i kris …………………………….. 3 
3.3 Åtgärder för barn i kris ………………………………………………………… 4 
3.4 Barns sätt att hantera kriser ……………………………………………………. 6 
3.5 Lekens betydelse för bearbetning av kris ……………………………………… 8 
3.6 Teorier ………………………………………………………………………….. 8 

 
4. Metod ……………………………………………………………………………….. 11 

4.1 Urval ……………………………………………………………………………. 12 
4.2 Genomförande ………………………………………………………………….. 12 
4.3 Bearbetning ……………………………………………………………………... 13 
4.4 Trovärdighet …………………………………………………………………….. 14 
4.5 Etiska principer …………………………………………………………………. 14 
4.6 Metodkritik ……………………………………………………………………… 15 

 
5. Resultat och analys …………………………………………………………………. 16 

5.1 Upptäcka barn i kris ……………………………………………………………. 16 
5.2 Hjälpa ett barn i kris ……………………………………………………………. 17 
5.3 Samarbete förskolan och socialtjänsten ………………………………………… 19 

 
6. Diskussion ………………………………………………………………………….. 21 

6.1 Hur vi kan upptäcka barn i kris ………………………………………………… 21 
6.2 Hur vi kan hjälpa ett barn i kris ………………………………………………… 22 
6.3 Hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar …………………. 23 
6.4 Vad man kan jobba vidare med om barn i kris …………………………………. 24 

Referenslista ………………………………………………………………………… 25 

Bilaga  

 

 

 
 



 

 

 
 



1 Inledning 

Jag har valt att skriva om Barn i kris. Anledningen till varför jag valde detta ämne var för att 

det är ett intressant ämne där jag som förskollärare men även andra människor som arbetar 

med barn kan uppmärksamma vad som sker bakom stängda dörren i vissa hem. I vårt uppdrag 

i förskolan står det i läroplanen för förskolan att ”Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas 

till barnens olika förutsättningar och behov” (Skolverket, lpfö98 rev 2010:5). Jag ville även få 

mer ”kött på benen” för att veta vad man kan ”stöta” på i vardagen när jag börjar jobba som 

utexaminerad försskollärare.  

Jag tror att det är vanligare än vad man tror och vill därför veta mer hur vi kan upptäcka barn i 

kris och hur man kan hjälpa dem. Ett av våra mål som förskollärare är detta ”Arbetslaget ska 

ge stimulans och särskilt stöd till barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” 

(Skolverket, lpfö98 rev 2010:11). Larsson- Swärd skriver att misshandelsbrotten överlag har 

ökat samtidigt som brotten har blivit grövre en anledning kan vara att man nu bedömer 

sexuella övergrepp som våldtäkt. Hon skriver dock att tvångomhändertagandena inte har 

blivit fler. Hon menar att fler kanske behöver omhändertas men att det inte görs (Larsson-

Swärd 2009). Jag vill veta varför det har blivit på detta sätt och veta hur jag kan uppfylla 

förskolans mål och uppdrag genom att hjälpa barn i kris. Jag vill även med detta arbete ge 

andra pedagoger men andra personer som på något sätt arbetar med barn eller kan möta barn 

som befinner sig i kris möjligheten att ta till sig hur man kan arbeta med barn i kris på bästa 

sätt.  

 

Jag har fördjupat mig i ämnet genom att läsa litteratur men även genom att genomföra ett 

antal intervjuer. 
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2 Syfte och problemformulering 
Mitt syfte med detta examensarbete är att få kunskap om hur jag som pedagog i förskolan kan 

arbeta med barn i kris. Hur man som pedagog kan upptäcka barn i kris och hur man som går 

tillväga för att hjälpa ett barn i kris. Samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten känns 

naturligt att undersöka då det är ett viktigt samarbete för barn i kris.  

Hur upptäcker pedagoger barn i kris? 

Hur går man tillväga för att hjälpa ett barn i kris? 

Hur samarbetar förskolan och socialtjänsten? 

2.1 Avgränsning  

Barn kan befinna sig i många kriser så som bland annat misshandel, sexuella övergrepp, 

dödsfall, mobbning och skilsmässa. Då det finns så många kriser har jag skrivit lite mer om 

misshandel och lite mer ytligt om barn i kris i allmänhet. 

2.2 Begreppsförklaring 

Eftersom ordet kris är så centralt igenom hela arbetet vill jag ge en förklaring till vad kris står 

för. På nationalencyklopedin står det så här om kris (lat. cri ‘sis, av grek. kri´sis 'söndring', 

'åtskiljande', 'avgörande', 'dom', 'utslag', av kri´nō 'skilja', ' avsöndra', 'avgöra', 'döma'), 

psykologisk kris, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är 

tillräckliga för att han/hon skall kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt 

lidande. Kriser uppdelas i traumatiska kriser och utvecklings- eller livskriser. (ne.se) Fahrman 

(1993) skriver att en kris är när man hamnar i en situation som är svår att hantera. Hon menar 

även att man kan se att de är i kris genom att man kan vara deprimerad, orolig, aggressiv och 

rädd (Fahrman 1993). Myndigheten för skolutveckling menar att kris är när en händelse 

påverkar människan så pass mycket att man inte kan handskas med de känslor som uppstår 

(Myndigheten för skolutveckling 2008). Dyregrov (1997) menar att ordet kris används när en 

förändring kommer plötsligt och utan förvarning. Han menar även att ordet kris är mindre 

starkt än ordet trauma. Trauma innebär okontrollerbarar händelser som påfrestar psyket. Detta 

kan innebära händelser som händer en gång eller händelser som upprepar sig så som 

exempelvis sexuella övergrepp och misshandel (Dyregrov 1997).  
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3 Litteraturgenomgång & tidigare forskning 

Här behandlas tidigare forskning och teorier om barn i kris. Förskolans uppdrag kommer även 

lyftas här.  

 

3.1 Förskolans uppdrag 

Skolverket skriver att ett av förskolans uppdrag är att arbeta med barnen om alla människors 

lika värde. Om människans rätt att leva fritt och okränkt och att jobba med barn så att de 

utvecklar en empati och solidaritet med svaga och utsatta människor. Alla i förskolan skall 

också jobba med att främja varje människas egenvärde. Verksamheten ska präglas av omsorg 

av individens välbefinnande och trygghet. Förskolan skall även respektera barnets behov av 

att på olika sätt reflektera över olika livsfrågor. Det står även att barnet genom leken får 

möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor och upplevelser (Skolverket 2010) 

 

3.2 Barn i kris och sätt att uppmärksamma barn i kris 

Barn kan hamna i kris av flera orsaker, det kan bero på olika saker men det är viktigt att vi 

alltid finns till för barnen oavsett vad det är. Det kan vara skilsmässa, missbrukande föräldrar, 

brist i omsorg och många fler. Det är viktigt att se när ett barn visar tecken på en förändring 

eller visar ett störande beteende då det kan handla om att ett barn är i kris (Larsson-Swärd 

2009). 

En typ av kris eller trauma som ett barn kan hamna i kan vara misshandel av olika slag. 

Ekelund & Dahlöf talar om två olika sorters misshandel som sker på olika sätt.  Fysisk 

misshandel kan vara när barnet blir skadat på kroppen av något slag, exempelvis att någon 

nyper dem eller kan det vara om föräldrarna inte kan ta hand om barnet på ett bra sätt, det vill 

säga brist på omsorg. Tecken på det här kan bland annat vara om barnet har blåmärken, rivsår 

eller skelettskador. Blåmärken är det vanligaste tecknet på att något inte står rätt till. 

Skelettskador finns oftast hos de minsta barnen, det vill säga brutna ben och armar (Ekelund 

& Dahlöf 2005). Fahrman skriver också om misshandel och menar att det kan visa sig genom 

skärsår, förgiftning, benbrott, blåmärken men även genom bristande i barnets hygien 

(Fahrman 1993). Den andra typen av misshandel är psykisk misshandel som handlar om det 
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verbala, att man nervärderar ett barn genom att man säger taskiga saker, hånar och så vidare. 

Psykisk misshandel kan också vara att barnet inte får leka med andra barn. Tecken på det att 

ett barn varit med om misshandel kan vara att barnet inte har så många kompisar eller att 

barnet inte fungerar lika socialt med människor runt omkring som andra barn. De som blir 

psykiskt misshandlade kan få svårigheter med språket, sen språkutveckling samt svårt att 

koncentrera sig (Ekelund & Dahlöf 2005). McGlauflin skriver även att små barn i olika kriser 

som ändrat deras vardag kan ha svårt att separera från sin mamma även om det bara är för en 

liten stund. De både skriker och gråter mycket när mamma ska gå (Walz, McGlauflin mfl. 

1992). Fahrman skriver att man ska observera barnen om de visar sig olyckliga, ”ryggar” för 

kroppskontakt, har problem med kamrater, leker utan att visa någon glädje, klänger mycket på 

de vuxna eller om de utagerar aggressivt. När man går igenom en kris kan man se det på barn 

genom att de visar det genom vrede och beteende som gör att de kräver uppmärksamhet. De 

kan även få kroppsliga symtom så som huvudvärk och magont, det är även vanligt att vissa 

barn beter sig som om att de vore yngre genom att kissa på sig och suga på tummen vilket gör 

att den normala utvecklingen stannar av tills det att de känner sig trygga igen efter det som 

hänt. Författaren skriver också att barn som varit med om övergrepp alltid signalerar på ett 

eller annat sätt. Hon skriver också att det är vårt jobb att lära oss tolka signaler så att vi kan ge 

barnen och familjerna hjälp i tid (Fahrman 1993).  

 

3.3 Åtgärder för barn i kris 
Ekelund & Dahlöf menar att när vi pedagoger märker att det inte står rätt till på något sätt är 

det viktigt att lita på sig själv och tro på det. Man kan tänka på att skriva ner alla händelser 

eller vad som sagts varje gång. Det är viktigt att vi kontaktar socialtjänsten och att dem då går 

vidare och tar reda på mer. Man kan alltid ringa dit och be om tips anonymt (2005). Fridh & 

Norman skriver att om man anmält en misshandel kan det hjälpa barnet bara av att föräldrarna 

vet att de har ”någon efter sig” (2000). Ekelund och Dahlöf skriver att det kan vara bra att 

dela det med någon annan kollega och ”bolla tankar” med varandra. Något annat som kan 

vara viktigt är självklart att prata med barnet. Det är då viktigt att inte ställa frågor som är 

jobbiga för barnet utan det är bra om barnet öppnar sig av sig självt. Det är inte alltid att barn i 

sådana här situationer kommer fram och det beror ofta på att barnen inte har någon vuxen som 

de litar på. Det är bara en av tio som träder fram och berättar (2005). Dyregrov menar att 

eftersom barn spenderar mycket tid hos oss pedagoger är det viktigt att vi är kunniga och vet 
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vilka tecken ett barn i kris kan uppvisa. Han skriver också om hur viktigt det är att vi 

pedagoger är flexibla och anpassningsbara hela tiden och inte bara vid krissituationer (2006). 

Larsson-Swärd skriver att vi som jobbar inom förskolan utvecklas hela tiden och får kunskap 

om hur barn beter sig och ser då vad barn behöver för att må bra (2009). Ekelund & Dahlöf 

skriver att vi pedagoger är viktiga för barnen eftersom att barn har olika rättigheter så krävs 

det att vi uppfyller dem och ger barnen en trygg vardag. Vi ska finnas till för att lyssna och 

det är viktigt att ta barnen på allvar. Det är viktigt att vi visar att vi bryr oss och att vi finns för 

dem om de vill prata. Vi ska tillgodose alla barns behov (2005). ”Tydlig struktur och fasta 

rutiner skapar trygghet” (Myndigheten för skolutveckling 2008:56). Rymaszewska mfl. skriver 

att det viktigaste vi kan göra för barn i kris är att uppmärksamma barnet och att bygga en trygg, 

varm och positiv relation med barnet (Rymaszewska, mfl 2005).  

Det är viktigt att det finns bra kommunikation och positiva relationer mellan vuxna och barn, 

särskilt i förskolåren och den tidiga skolan. Vuxna måste se att det är deras ansvar att få en bra 

relation med barnen. Ett barn i kris kan pedagogen hjälpa mer om de har en bra och positiv 

relation. Det blir då lättare att prata med barnet om de problem barnet befinner sig i. Vi får 

inte glömma bort att prata med barnet och hur de känner i och om situationen. Ett barn har 

ofta mer information om sig själv än vi vuxna har. De kan berätta saker som blir betydelsefullt 

för oss i vårt arbete med att hjälpa barnet. Men vi måste vara medvetna om att barn ofta svarar 

det de tror den vuxna vill höra (Drugli 2003). Dyregrov menar att det är viktigt att barn i kris 

får uttrycka sina känslor och tankar helst så fort som möjligt när krissituationen uppstår. Det 

är viktigt att de får visa det de känner (2009). Han skriver också att det är viktigt att de blir 

omgivna med kärlek och trygghet och att de får vara i en strukturerad vardag (2006). 

Dyregrov skriver även att det är viktigt att man som vuxen tar emot och accepterar reaktionen 

barnet har då alla barn reagerar olika i en krissituation. Det är viktigt att skapa kontakt så att 

barnet känner en trygghet i allt kaos (Dyregrov 1990).  

Om vi ska hjälpa ett barn är det viktigt att vi inte bara ser problem utan också vad finns det för 

lösningar? Att utreda vad som kan lösa problemen man har identifierat är ofta till stor hjälp 

för att få arbetet att gå framåt. Även om vi är bekymrade över ett barn måste man alltid se 

över sin vuxenroll gentemot barnet. Det är viktigt att titta över hur man har jobbat innan för 

att hjälpa barnet. Vad har fungerat? Vad har varit mindre lyckat? Så pedagogerna inte gör om 

det som redan visats, inte fungerar. Ibland kan det varit brist i omsorgen av barnet, till 

exempel kanske ett barn har föräldrar som har en psykisk sjukdom. Då behöver de en vuxen 
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som visar att de förstår den situationen som barnet befinner sig och kanske även kan förklara 

för barnet om föräldrarnas sjukdom. Barnet behöver i sådana situationer en annan vuxen som 

han/hon känner sig trygg med, ibland kan de bli personalen i förskolan/skolan. I alla fall i 

början men pedagogen kan inte ta på sig för stort ansvar, då kan man kontakta bland annat 

skolsköterska eller annan yrkesutövare med rätt kunskap (Drugli 2003). 

I mötet med barn i kris är det viktigt att man kan känna empati och en förutsättning för att 

känna detta är om man har självkännedom. Med empati menar de vår förmåga att lyssna och 

förmåga att uppfatta hur barnet känner sig. Att veta hur jag handlar betyder att man har 

självkännedom (Andersson & Ingemarsson 1994). När vi arbetar med barn som är i någon 

sorts kris, bör vi alltid reflektera och vara flexibla i vårt arbete, det ska kunna utgå från varje 

enskilt barn och familj. Myndigheten för skolutveckling skriver att det är viktigt att man 

lyssnar och försöker leva sig in genom att visa tålamod, kärlek, trygghet och ett lugn. De 

skriver att det är viktigt att man försöker fånga upp varje barns tankar (Myndigheten för 

skolutveckling 2008). Fahrman skriver att man som pedagog som jobbar i en barngrupp måste 

vara uppmärksamma på beteende förändringar hos barn. Det är viktigt att man pratar med 

barnet och att man visar det att man uppmärksammat att barnet inte är sig likt för att ge barnet 

tillfälle att berätta hur det ligger till. Man ska även berätta för sina kollegor om man 

misstänker att något inte står rätt till. Hon skriver att stödet i arbetsgruppen är viktig när man 

jobbar med barn och familjer i kris (Fahrman 1993). 

 

3.4 Barns sätt att hantera kriser 

Fahrman skriver att alla människor hanterar kriser på olika sätt och att det är grundtryggheten 

en människa har som påverkar hur bra/dåligt personen hanterar krisen. Hon menar även att det 

är när barnen är små även under första levnadsåret som avgör hur man senare i livet kan 

hantera olika situationer när man blir äldre (Fahrman 1993). Dyregrov menar att barnets 

utvecklingsnivå, temperament och erfarenheter påverkar hur traumatiskt en situation blir för 

barnet (Dyregrov 1997). Ett barn som är med om något svårt och jobbigt kan ofta behöva en 

vuxen att prata med för att kunna hålla sig till verkligheten. Om ett barn inte får prata om det 

som hänt kan deras självbild bli dålig. Ofta känner barnet en stor skuld, de har lätt för att se 

det som att problemet är deras fel. Om föräldrarna exempelvis blir sjuka är de ofta så uppe i 

sitt egna känslomässiga kaos att barnet inte får lika stor omsorg som de borde få (Boge & 

Dige 2006). Myndigheten för skolverket skriver att man behöver kunskap och förberedelser 
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för att stödja barns tankar och reaktioner. De menar också att man varje barn reagerar på det 

som hänt på sitt sätt och pedagogen reagerar på det de möter på sitt egna sätt. Genom att möta 

de genom att vara säker på sig själv och vad som behöver göras förmedlar de hopp och 

trygghet till barnen (Myndigheten för skolutveckling 2008). Rymaszewska mfl. skriver att 

mojoriteten av barn i kris har inte fått den emotionella och fysiska närhet som är nödvändigt för 

deras utveckling. De skriver även att detta kan påverka deras framtida relationer och att skapa 

ohälsosamma förbindelser med andra människor (Rymaszewska, mfl 2005). Barn som inte får 

bearbeta sina trauman eller kriser påverkar barnens personlighetsutveckling negativt. Genom 

att ta emot barnens känslor och visa förståelse för dem hjälper man barnen att bearbeta sina 

känslor och kriser. Hon menar också att det är viktigt hur vi reagerar när ett barn kommer och 

berättar för oss om en kris de befinner sig i. Reagerar man som vuxen med avsky tar ofta 

barnet tillbaks det de sagt och vågar inte öppna sig mer. Barnet behöver möta en vuxen som 

inte skapar dramatik utan att man lyssnar förstående på barnet istället (Fahrman 1993). 

Dyregrov skriver att barn inte alltid visar tecken på sorg så som de vuxna förväntar sig att de 

ska göra (2006). Det som är en kris för vissa personer kanske inte alls är en kris för en annan. 

Han menar att krissituationer är individuella och behöver inte alltid vara akuta (1997). 

Författaren skriver att ”Det råder stora individuella skillnader mellan barns krisreaktioner. 

Vuxna ska därför vara ytterst återhållsamma med att beteckna vissa reaktioner som onormala” 

(Dyregrov 2006 s.10). McGlauflin skriver de om hur barn tar efter vuxnas sätt och 

förväntningar på hur de ska gå igenom sorg. De menar att åldern, mognad, sinnestämning vid 

tiden krisen uppstår men även deras erfarenheter av svåra situationer (Walz, McGlauflin mfl. 

1992).  

Dyregrov skriver att många barn kan reagera som om ingenting har hänt i en kris och menar 

att det är normalt att barn tar in en krissituation steg för steg. Han skriver att det är en 

försvarsmekanism barn har (Dyregrov 1990). Barn påverkas av hur vi vuxna reagerar vid en 

svår situation och genom att vi vågar visa känslor så ger vi även barnen tillåtelse att uttrycka 

det de känner. Det är vår uppgift att ge barnen konkret material så att det kan uttrycka sina 

känslor på ett konkret sätt (Andersson & Ingemarsson 1994). Allan & Anderson skriver om 

hur de pratat om kriser i klassen och barnen fick då ge tips på hur de kunde göra för att hjälpa 

sig själva eller andra att gå igenom en kris. De berättade att man kunde prata med sina 

föräldrar och vänner, de kunde ringa hjälplinjer, slå på en kudde, be till Gud, prata med sina 

husdjur eller skriva dagbok (Walz, Allan & Anderson mfl. 1992).  
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3.5 Lekens betydelse för bearbetning av kris 

Fahrman skriver om leken som ett redskap för barn att bearbeta det de känner och varit med 

om, för att bearbeta kriser. Genom leken kan de hantera svårigheter så som deras inre och 

yttre konflikter. Genom leken kan de prova på olika roller och se hur de olika rollerna känns. 

De får genom leken öva på problemlösningar vilket gör det lättare för de längre fram i 

utvecklingen (Fahrman 1993).  Myndigheten för skolutveckling skriver att leken är barns sätt 

att berätta det de inte kan sätta ord på. Leken blir ett sätt för barnen att förstå och hantera sin 

oro. Genom att leka eller exempelvis måla ger det barnen möjlighet att övervinna det som 

skapat rädslan. Genom att upprepa en lek som speglar den svåra händelsen de varit med om 

läker barnen (Myndigheten för skolutveckling 2008). Vygotskij säger att leken är den 

viktigaste utvecklingskällan för tanke, vilja och känsla (Vygotskij 1981). 

Barn i kris kan leka våldsamma lekar vilket kan göra att man vill gå in och bryta eller styra 

om leken men det är genom leken de förstår och skapar sammanhang i sin tillvaro. Utan leken 

kan barn ha svårt att leva ut sina känslor någon annanstans. Leken hjälper barn att hantera 

konflikter (Myndigheten för skolutveckling 2008). Piaget menar att man genom föremål kan 

barnet ta med det i leken och anpassa verkligheten till sig själv och gör om den så att det 

passar in efter barnets behov (Piaget 1945).   

 

3.6 Teorier 

Det finns två teoretiker som vi fått lära oss mycket om i utbildningen. Piaget och Vygotskijs 

teorier om pedagogik kommer jag presentera här nedan.  

 

Jean Piaget (1896-1980) 

Piaget nämner tre olika faktorer som påverkar barnets utveckling. Det första är mognaden 

som är påverkas av social miljö, träning och erfarenhet. Den andra faktorn är inflytandet och 

erfarenheterna från miljön runt omkring hur barnet handskas med föremål. Den tredje faktorn 

är den sociala traderingen (Piaget 1978). Piaget menar att det finns två huvudprocesser som 

ligger bakom all form av inlärning. Det ena är adaption som innebär att man anpassar sig till 

omgivningen men även organisering av erfarenheter. Han menade att tänkandet var uppbyggt 

av olika kognitiva scheman. Om man lärde sig en sak så lades de till i schemat och man 
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provade sedan vidare genom assimilation, detta innebär att man försöker anpassa 

omgivningen efter en själv (Beard 1970). Piaget hade en biologisk syn på människan och 

utforskade barns språk och tankeutveckling utifrån den synen. Han menade att leken speglar 

barnets tankar. Genom handlingar, erfarenheter och samspel tillägnar barn sig kunskap. Barn 

leker för att bearbeta erfarenheter. Piaget delade in barns utveckling i olika stadier (Granberg 

2004). Hwang & Nilsson skriver att Piaget hade en åldersindelning på vad barn kunde lära sig 

för en vis specifik ålder.  Han menade bland annat att barn mellan två till sju år som har en 

bristande förmåga att förstå andras perspektiv visar deras kognitiva utveckling och kallas 

egocentrism (Hwang & Nilsson 2003). 

 

Lev S Vygotskij (1896-1934) 

Ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv växt fram. 

Detta innebär att barn anses ha en inre förmåga att ta initiativ. De utforskar sin omvärld 

genom att vara nyfikna. Detta gör att de kan delta i ett samarbete med dem runt omkring. Han 

menar att barn konstrueras i den kultur de lever i och att de ska ses som sociala deltagare som 

har kompetens att bestämma över sin egna tillvaro (Tullgren 2004). Vygotskij menar att 

barnet genomgår olika utvecklingsfaser i sin utveckling. I den synkretiska fasen som är den 

första fasen skriver han att barnens relationer ser ut på ett visst sätt utifrån handlingar som 

barnet utsatts för. Den andra fasen heter den komplexa fasen där barnet börjar organisera 

objekt och föremål. Organisationen bygger på de relationer barnet har och hur de framträder. 

(1981) Vygotskij betonade vikten av det sociala sammanhanget mellan barnets lärande och 

kunskap. Han menade också att pedagoger har en stor roll i barnens inlärning. (Hwang & 

Nilsson 2003). 

Vygotskij (1981) skriver om språkutvecklingen och om hur språket uppkommer för att kunna 

kommunicera med människorna runt omkring barnet. Senare använder barnet språket för att 

kunna tänka själv. Inlärningen menar han sker hela tiden och att barn redan vid tidig ålder 

utvecklats genom kommunikation med vuxna människor runt omkring. Han menar att 

inlärningen måste stämma överens med barnets utvecklingsstadium. (1981). Vygotskilj 

skriver enligt Hwang & Nilsson om proximal utvecklingszon med detta menar han att någon 

som har mer kunskap än barnet hjälper och stöttar och utmanar barnet för att det ska lära sig 

och utvecklas. Vygotskilj menar att genom samspel med vuxna eller äldre barn utvecklas den 

kognitiva utvecklingen (Hwang & Nilsson 2003).  
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Vygotskij skriver mycket om fantasi och kreativitet i barndomen och menar att fantasi är en 

livsviktig funktion. Fantasin grundar sig på det som personen har i minnet. Genom fantasin 

kan man få uttrycka de känslor man har inom sig. De erfarenheter personen har från 

verkligheten visar sig i fantasin (Vygotskij 1998). Hwang & Nilsson skriver också att 

Vygotskilj ansåg att teknikaktiviteter i förskolan kunde hjälpa inte bara barnets språk utan 

förbättra barnets problemlösningsförmåga (Hwang & Nilsson 2003). Vygotskij ansåg att 

leken är en skapande verksamhet där man utvecklar sina tankar, känslor och vilja. När barn 

får prova på olika roller i leken utvecklar de sociala normer och moraliska erfarenheter. Han 

menar att lekens viktigaste kännetecken är glädjen barnen visar (Granberg 2004). 

Mitt examensarbete lutar sig mot Vygotskiljs teori då hans syn på barn stämmer överens med 

mina egna tankar, hans syn på pedagogens roll där han anser att pedagogen har en stor roll i 

barnens utveckling stämmer också in på min syn av pedagogens roll.  
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4 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redovisa de olika metoderna jag använde för att få svar på mina 

frågeställningar, kvalitativ forskningsmetod, semistrukturerade intervjuer och kvalitativ 

intervjumetod. Här kommer jag ha sex olika underrubriker som urval, genomförande, 

bearbetning, trovärdighet, etiska principer och metodkritik för att bearbeta vald metod.  

 

Jag valde att använda mig utav kvalitativ forskningsmetod. Patel & Davidson skriver att 

hermeneutik är ett forskningssätt där man tolkar, studerar och försöker förstå grunden för den 

mänskliga existensen. Människans intentioner syns i språk och handling vilket gör att man 

kan tolka och förstå de (Patel & Davidson 2011). Kvalitativ metods fokus ligger också på att 

tolka och förstå insamlat material. Jag utgår ifrån detta forskningssätt då det passar studiens 

syfte, om hur jag som pedagog kan upptäcka och hjälpa barn i kris, där jag försöker förstå och 

tolka det intervjupersonerna säger och det litteraturen säger. Litteraturen har även gett mig 

mer kunskap om det som sägs i intervjuerna vilket gjort det lättare att tolka vad de menar. 

Genom denna metod gör det det lättare att kunna svara på examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Min litteratur har jag valt genom att ”kolla” på tidigare forskning och då 

hittat en massa litteratur som passar in på mitt examensarbete.  

Jag valde att intervjua förskollärare och socionomer på socialtjänsten och att läsa litteratur för 

att få svar på mina frågeställningar. Intervjuerna är semistrukturerade intervjuer vilket innebär 

att frågorna ger intervjupersonen i fråga möjlighet att säga sin åsikt då det är öppna frågor. 

Anledningen till att jag har valt denna intervjumetod är för att man kan ställa öppna frågor 

men även följdfrågor. Jag använde mig utav en kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna har 

genomförts som ett vanligt avslappnat samtal mellan endast intervjupersonen och intervjuaren 

(Dimenäs 2007). Det fördes endast stödord av vad intervjupersonen sade. Frågeställningarna 

var förutbestämd och avspeglar frågeställningen i arbetet. Frågeställningarna var nästan 

detsamma för förskollärarna och socionomerna. Dimenäs beskriver att den här typen av 

kvalitativ intervjumetod skall ske i en avslappnad och lugn miljö. Anteckningar kan ske eller 

att inspelning av intervjun genomförs. Det är av stor betydelse hur intervjun tar sig i form 

beroende på hur trygg intervjupersonen känner sig (Dimenäs 2007).  
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4.1 Urval 

Jag har valt att göra mina intervjuer på tre kommunala förskolor i en medelstor kommun samt 

att intervjua två socionomer på kommunens socialtjänst. Förskolorna ligger i ett område i 

kommunen som har mycket arbetslöshet och invandratäthet och är ett så kallat socialt utsatt 

område. Anledningen till att jag valde dessa förskolor är för att de hade mycket erfarenhet och 

kunskap i området jag skriver om. Socionomerna valde jag att intervjua då de också har en 

stor kunskap i området men också för att få en andra parts syn på mitt forskningsområde. Det 

var även ett bekvämlighetsurval då jag samtalat med de olika förskollärarna och socialtjänsten 

om liknande ämne förut under utbildningen. Det var även lätt att ta sig till förskolorna och 

socialtjänst kontoret. Jag valde även att göra intervjuer då man får ut mer vid en intervju än 

tillexempel enkäter. Vid intervjuer får man även möjligheten att ställa följdfrågor vilket är 

viktigt för att verkligen få svar på det man vill ha reda på. Mina frågor var även ganska breda 

och öppna vilket gjorde det lättare att intervjua både för mig och intervjupersonerna då vi 

kunde ställa frågor om det var något någon av oss inte riktigt förstod vad den andra ville få 

fram. Urvalet av litteratur är gjort efter att ha läst litteraturen. 

 

4.2 Genomförande 

För att kunna genomföra intervjuerna ringde jag till de olika förskolorna och talade med 

förskollärarna och avdelningarna om någon skulle vilja ställa upp på att låta sig intervjuas om 

mitt ämne. En av förskolorna ville få frågorna utskickade på mail så att de kunde förbereda 

sig på frågorna då de tyckte att det var ett stort ämne. Andra ville bara ses och intervjua utan 

att se frågorna. De olika förskollärarna fick komma med förslag när det passade dem att bli 

intervjuade en av dem ville dock avvakta lite för att tala med arbetslaget och gå igenom 

frågorna, de ringde sedan och berättade när det passade. De fick bestämma tider själva utifrån 

planering och storlek på barngrupperna den tiden. För att genomföra intervjuerna på 

socialtjänsten ringde jag och berättade vem jag var och att jag skrev ett examensarbete om 

barn i kris. Det var lite svårare att få tag i någon här då de först sa att de hade intervjustop och 

att de inte fick ta emot besök från andra än de som sökte hjälp. Jag fick då ringa deras chef 

och fråga om det gick bra att intervjua, efter ett klartecken ringde jag tillbaks och berättade 
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vad chefen berättat. Vi planerade därefter in en tid för intervju och samt skickade även 

frågorna till dem via mail.  

Vid de olika intervjutillfällena spelades samtalen in men skrev även ner lite stödord i ett 

anteckningsblock i fall att tekniken senare skulle krångla. Vid alla intervjutillfällen satt vi 

avskilt i ett rum för att få vara i fred så att alla parter skulle kunna fokusera. Samtliga 

intervjuer tog mellan 25-50 minuter. Intervjufrågorna ändrades lite beroende på om jag skulle 

intervjua en förskollärare eller en socionom men i grund och botten var frågorna desamma.  

Genomförandet av litteraturen har jag gjort genom att läsa litteraturen och sedan använt mig 

av det som är relevant för min forskning och för att lättare förstå svaren på mina 

frågeställningar.    

 

4.3 Bearbetning 

Transkriberingen där jag skrivit ut med ord exakt det som sagts i intervjuerna har gjorts så att 

intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon, inspelningarna sparade jag sedan på 

datorn. Intervjuerna spelades upp på datorn samtidigt som jag lyssnade skrev jag ner exakt det 

som sagts i ett Word dokument. Eftersom intervjupersonerna pratade fortare än vad jag skrev 

så fick jag många gånger pausa inspelningen eller spola tillbaks för att skriva ikapp, detta för 

att få ner intervjuerna exakt så som de var i verkligheten. Varje intervju fick ett eget Word 

dokument så att jag lättare skulle kunna gå tillbaks och veta vem det var som sa vad. De olika 

dokumenten och intervjuerna använde jag sedan för att sammanställa mitt resultat och min 

diskussion. Jag sparade både inspelningarna och dokumenten för att sedan kunna gå tillbaks 

och använda mig mer utav intervjuerna om det behövdes och som en säkerhet om något 

behövdes klargöras i arbetet. I resultat delen har jag även använt mig av olika underrubriker 

som passar in utifrån intervjuerna men även genom att en röd tråd hålls genom arbetets gång.  

Bearbetning av litteraturen har gått till så att jag strukit under det som verkar relevant. När jag 

sedan gått tillbaks och ”kollat” på de olika understrykningarna har jag antingen tagit med det i 

arbetet som referat eller citat, de som inte längre passade in hoppade jag över. Efter 

bearbetning av litteratur och intervjuer använde jag mig av dem för att sammanställa min 

resultatdel.  
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4.4 Trovärdighet 

Jag har intervjuat tre förskollärare som jag vet har kunskap och erfarenhet från åren de arbetat 

i förskolan av barn i kris. En av förskollärarna har även privat erfarenhet från socialtjänsten. 

På så sätt känns det de säger som trovärdigt. Socionomerna arbetar med barn i kris på ett eller 

annat sätt varje dag vilket gör att de har trovärdig kunskap om området. Alla 

intervjupersoner har arbetat flera år inom deras olika yrken vilket också styrker deras 

trovärdighet.  

Litteraturens trovärdighet är hög då jag märkt att även om den är skriven nyligen eller för 60 

år sedan så är den ofta likasinnade och relevanta för dagens samhälle. Teorier om barn i kris 

har inte ändrats även ifall den skrevs för flera år sedan.  

 

4.5 Etiska principer 

Forskningsetiska principer har fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag ska informera 

de som deltar i undersökningen om vad jag är ute efter och vad deras uppgift blir i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). När jag ringde började jag med att berätta att jag 

läste till förskollärare på universitetet och att jag nu gjorde mitt examensarbete som skulle 

handla om barn i kris. Berättade att jag gärna skulle vilja intervjua någon om just detta ämne 

och att jag intervjuade både förskollärare och socialtjänsten. Jag läste även upp några av 

frågeställningarna för att på ett mer konkret sätt förklara vad jag var ute efter. Jag berättade 

mitt namn och gav mitt telefonnummer de som fick frågorna skickade på mail hade då även 

min mailadress om de ville nå mig på något sätt. På så sätt uppfyllde jag informationskravet. 

Samtyckeskravet skriver Vetenskapsrådet betyder att jag ska få deltagarnas samtycke till att 

intervjua dem (2002). Detta fick jag genom att de tackade ja till att bli intervjuade, de kunde 

även närsomhelst avbryta intervjun om de ville. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter ska förvaras så att ingen annan kan använda sig utav dem. ”Frågan om 

konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess” 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Jag berättade för dem i samband med frågan om jag fick spela in 

samtalet att jag inte skulle spela upp det för någon annan utan att jag endast skulle använda 

inspelningen när jag skrev ihop intervjun. Jag berättade även innan vi började intervjun att 

hela intervjun var anonym och att jag inte kommer använda namn eller kommun i 
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examensarbetet. Om det var något i intervjun de inte ville att jag skulle skriva ner hoppade jag 

över det när jag transkriberade intervjuerna. Nyttjandekravet innebär att undersökningarna 

endast får användas till det de är avsedda för (Vetenskapsrådet 2002). I mitt fall har jag 

uppfyllt det genom att endast använda intervjuerna för att få svar på mitt syfte och 

frågeställningarna i mitt examensarbete.  

 

4.6 Metodkritik 
Genom valet att göra intervjuer har jag haft lättare att förstå vad personen i fråga menar då jag 

kan ställa följdfrågor om det är något jag inte uppfattat eller om det är något jag behöver få 

förtydligat för mig än om jag skickat ut enkäter. Jag tror dock att man i en intervju ibland kan 

försköna sina svar för att framställa sig själv i bättre dagar. Jag kan inte heller vara ”hundra” 

på att det de säger är sanningsenligt men jag har dock utgått ifrån att de så som jag vill ge en 

rättvis bild om hur barn i kris har det och hur allt fungerar runt ett barn i kris för att på så sätt 

uppmärksamma människor som läser detta examensarbete på just barn i kris och genom detta 

kanske hjälpa ännu fler barn som lever i kris.  
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5 Resultat och analys 

Här kommer jag att skriva vad jag har kommit fram till genom de olika intervjuerna och 

koppla samman det med litteraturen. Jag kommer även dela in detta kapitel genom att 

använda mig utav tre underrubriker som jag anser lyfts i intervjuerna och för att underlätta för 

läsaren. Resultatet skulle kunna vara annorlunda om jag tillexempel intervjuat en pedagog i 

ett annat område för att få en djupare syn i hur barn har det allmänt i kommunen. Analys av 

arbetet kommer även komma i diskussionsdelen.  

 

5.1 Upptäcka barn i kris 

Första pedagogen säger att man upptäcker barn i kris då det märks på barnen om de är i någon 

form av kris. Det gäller att vara uppmärksam på om någon avviker. Oftast märker även 

grannar om något är fel. Förutsättningar för att upptäcka barn i kris anser hon är bra då man 

har barnen i förskolan i många timmar och att man vet ungefär vad barnet ska kunna i en viss 

ålder. Den andra pedagogen anser att det är svårt att tolka barn och att det därför är viktigt att 

man dokumenterar det barnen säger och gör. Hon säger att man ska uppmärksamma om ett 

barns personlighet förändras om de är ledsna när de brukar vara glada eller om de blir 

aggressiva. Larsson-Swärd skrivet att det är viktigt att se när ett barn visar tecken på en 

förändring eller visar ett störande beteende då det kan handla om att ett barn är i kris 

(Larsson-Swärd 2009). Då måste man fråga sig varför det är på detta viset och lyssna på 

barnen och observera dem. Ibland berättar även föräldrarna om något hänt. Barn som är tysta 

och drar sig undan är svåra att upptäcka. Hon säger också att man kan gå till chefen och få råd 

men även bolla idéer med specialpedagog. Förutsättningar för att upptäcka barnen är att de 

kommer regelbundet och att de är i förskolan. Hon berättar även att de fått 

kompetensutbildning i krishantering vilket också är en förutsättning för att upptäcka barn i 

kris. Dyregrov menar att eftersom barn spenderar mycket tid hos oss pedagoger är det viktigt 

att vi är kunniga och vet vilka tecken ett barn i kris kan uppvisa. Han skriver också om hur 

viktigt det är att vi pedagoger är flexibla och anpassningsbara hela tiden och inte bara vid 

krissituationer (2006). 

Den tredje pedagogen säger att det inte finns ett mönster för hur man upptäcker barn i kris 

utan det kan vara att man bara sitter och spelar spel så börjar barnet berätta saker om vad som 

hänt i helgen eller liknande. Då är det viktigt att man lyssnar mer och observerar. Det kan 
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även vara brist i omsorgen då barnen aldrig har några vettiga kläder, extra kläder, varma 

kläder på vintern och så vidare. Det kan även vara synliga märken på kroppen av tillexempel 

slag. Eller om de reagerar mycket på beröring. Fahrman (1993) skriver att man ska observera 

barnen 

om de visar sig olyckliga, ”ryggar” för kroppskontakt, har problem med kamrater, leker utan 

att visa någon glädje, klänger mycket på de vuxna eller om de utagerar aggressivt. När man 

går igenom en kris kan man se det på barn genom att de visar det genom vrede och beteende 

som gör att de kräver uppmärksamhet. De kan även få kroppsliga symtom så som huvudvärk 

och magont, det är även vanligt att vissa barn beter sig som om att de vore yngre genom att 

kissa på sig och suga på tummen vilket gör att den normala utvecklingen stannar av tills det 

att de känner sig trygga igen efter det som hänt (Fahrman 1993). Pedagogen säger också att 

man ska gå på känslan man får och att man kan se om barn mår dåligt på deras ögon. 

Förutsättningar är att man har så många barn per personal att man hinner se alla barnen och att 

man måste ha en relation till barnet för att kunna upptäcka om barnet befinner sig i någon 

form av kris. Man ska alltid vara närvarande och ha de granskande ögonen med sig. Fahrman 

skriver att barn som varit med om övergrepp alltid signalerar på ett eller annat sätt. Hon 

skriver också att det är vårt jobb att lära oss tolka signaler så att vi kan ge barnen och 

familjerna hjälp i tid (Fahrman 1993). Socialtjänsten säger att de inte upptäcker barn i kris då 

de inte går ut och letar efter barn i kris utan utgår ifrån ansökningar och anmälningar som 

kommer in till dem. När de fått in en anmälan tar de kontakt med föräldrarna och pratar med 

dem om anmälan, utifrån deras berättelse bestämmer sig socialtjänsten om de ska göra en 

utredning där de pratar med barnet och personalen från bland annat förskolan för att få en 

tredje syn av barnet. Anser de att det inte finns något fog för anmälan stannar de vid mötet 

med föräldrarna. De säger även att får de en anmälan från förskolan startar de nästan alltid en 

utredning då de träffar barnet varje dag och har ”kött på benen”. De anser att de inte har några 

förutsättningar för att upptäcka barn i kris utan säger att de utgår från de ansökningar och 

anmälningar som de får in.  

 

5.2 Hjälpa ett barn i kris 

Här berättar första pedagogen att man kan hjälpa barnen genom att ha kunskap genom att 

tillexempel söka tips och idéer på nätet och med specialpedagogen. Hon menar också att det 

är viktigt att man dokumenterar det man gör för att kunna utveckla och utvecklas. Arbetslaget 
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är också bra att vända sig till och diskutera olika idéer med. Fahrman skriver att stödet i 

arbetsgruppen är viktig när man arbetar med barn och familjer i kris (Fahrman 1993). 

Pedagogen säger också att det är en fördel att ha erfarenhet och att man är mamma själv för 

att inte jaga upp sig så mycket i en krissituation. Den andra pedagogen säger också att 

dokumentationen är viktig och att man kan gå till sin chef och specialpedagog för att få stöd 

och idéer. Hon tipsar även om att be specialpedagogen vara med under ett av 

planeringstillfällena för att få tips. Hon berättar även att de har en krisplan på förskolan och en 

krislåda där det finns föremål som kan hjälpa i en krissituation så som ljus eller likande som 

man kan tända om någon dött. Den tredje pedagogen säger att man går till rektorn och 

diskuterar för att få råd sedan sätter rektorn in de åtgärder som behövs. Hon menar även att 

det är viktigt att man lyssnar och tar det barnen säger på allvar. Berättar här om en pojke som 

kom till förskolan med rivsår i hela ansiktet och när hon frågar vad som hänt säger pojken att 

mamman rev honom när hon försökte få tag i honom när hon var arg på honom. Vid slutet av 

dagen ändrade pojken sin historia då han märkte hur de han berättade det för reagerade. 

Drugli skriver att barn kan berätta saker som blir betydelsefullt för oss i vårt arbete med att 

hjälpa barnet. Men vi måste vara medvetna om att barn ofta svarar det de tror den vuxna vill 

höra (Drugli 2003). Fahrman skriver också om hur viktigt det är hur vi reagerar när ett barn 

kommer och berättar för oss om en kris de befinner sig i. Reagerar man som vuxen med avsky 

tar ofta barnet tillbaks det de sagt och vågar inte öppna sig mer. Barnet behöver möta en 

vuxen som inte skapar dramatik utan att man lyssnar förstående på barnet istället (Fahrman 

1993).  

Pedagogen berättar vidare att de dokumenterat allt han sagt och anmält det till socialtjänsten 

som senare hade ringt hem och bestämt ett möte med mamma och berättade då vad förskolan 

hade berättat. Mamman hade då hunnit lura i socialsekreteraren en helt annan historia när hon 

sedan kom på hembesök, mamma hade även manipulerat pojken att säga samma historia. 

Saker som detta får pedagogen att tvivla på socialtjänsten. Socialtjänsten säger att de hjälper 

barn på olika sätt och att de utreder, analyserar och bedömer vad en familj kan behöva. Det 

kan handla om en familjepedagog som ger tips och idéer, eller familjehus där vem som helst 

kan gå för att få hjälp utan att någon journal förs vilket det gör på socialtjänsten. På 

familjehus kan man få hjälp med samspelsproblem mellan föräldrar, barn grupper för barn 

som sett våld eller grupper för barn med drogpåverkade föräldrar, om kvinnan som de säger 

oftast blir misshandlad kan hon få hjälp och prata. Om föräldrar behöver avbelastning kan 

man sätta in en kontaktfamilj där barnet är kanske var tredje vecka. Blir barnet 
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tvångsomhändertaget kan barnet få komma till ett familjehem, vilket är en familj som blivit 

noga granskade av socialtjänsten efter en modell och som ofta har två eller tre placerade barn 

hos sig, där de får stan stadigt under en tid. Detta omprövas hela tiden för att se om 

föräldrarna kan ta hand om barnet igen. Kan de inte det blir tiden hos familjehemmet förlängt. 

Man kan även placera barnet och föräldrarna ihop på en institution där de kollar hur kapabla 

föräldrarna är att ta hand om sitt barn. Anser socialtjänsten att föräldrarna har förändrats och 

kan ta hand om sitt barn så gör man en hemtagningsutredning.  

 

5.3 Samarbete förskolan och socialtjänsten 

Den första av pedagogerna tyckte att arbetet mellan de och socialtjänsten fungerade jättebra, 

hon gav ett exempel om en flicka som var kopplad till socialtjänsten som hon var lite mer 

ansvarig för. Hon ansåg att de lyssnade på vad hon hade att säga och var mycket 

tillmötesgående. Exempelvis om de behövde lite mer resurser för detta barn så fick de det av 

socialtjänsten. Hon trodde dock att samarbetet tyvärr kunde variera beroende på vem man fick 

på socialtjänsten. Hon berättade även att hon hade privat erfarenhet från socialtjänsten och 

visste då vad hon kunde trycka på för att få mer hjälp, vilket hon tror hjälpt mycket i detta 

ärendet. Hon berättade även att de hade mycket mailkontakt med socialtjänsten där de skrev 

vad som hände på förskolan och socialtjänsten förklarade hur läget var med flickans föräldrar 

och fosterhemmet. Den andra pedagogen berättade mer hur det gick till så som att 

socialtjänsten oftast tog kontakt med dem så de skulle dokumentera om detta barnet 

socialtjänsten ringt om. Dokumentation av tillexempel blåmärken ska man ta med kort och 

sen skriva exakt det barnet säger om de kommer och berättar något. Hon berättade även att 

man alltid ska anmäla vid misstanke om något barn far illa. Då ska man gå till rektorn för att 

få råd och stöd och att det alltid ska vara rektorn som anmäler. Är man osäker på om barnet 

far illa så är det rektorn som avgör om man ska gå vidare med det. Hon berättar även att hon 

läst socialtjänstens sekretessavtal och har förstående för det men anser att det oftast är en 

envägskommunikation mellan förskolan och socialtjänsten. Där förskolan ska ge 

socialtjänsten underlag men sedan inte få något tillbaks. Den tredje pedagogen ansåg att det 

inte fanns något samarbete mellan förskolan och socialtjänsten, ”det är vi till dem, vi får inget 

tillbaka”. Socialtjänsten anser att samarbetet fungerar bra och berättar om olika 

informationsmöten som de har för alla som jobbar inom skolabarnomsorgen vartannat eller 
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vart tredje år där de berättar om hur de jobbar och de kan ställa frågor till socialtjänsten. De 

berättar också att det finns en telefon förskolan kan ringa till och få råd och stöd.  

För att utveckla samarbetet anser den första pedagogen att allt kan förbättras men att det är 

lagar som är i vägen hon anser dock att kravet på föräldrarna borde vara högre. Den andra 

pedagogen ansåg att det inte är något vi kan påverka på grund av sekretessen. Hon säger dock 

att man skulle kunna samarbeta mer genom att socialtjänsten kommer på föräldramöten och 

förklarar hur de arbetar och varför där kan de även berätta om föräldrakurserna som finns. 

Öppen kommunikation mellan förskolan och socialtjänsten hade hon också velat ha men 

sekretessen blir ett hinder för detta. Den tredje pedagogen berättar att hon skulle vilja veta 

mer vad som händer, att det är en pågående process. Hon vill få någon typ av respons så hon 

vet att anmälan har gjort någon nytta för barnen. Hon säger också att det inte är så att man är 

nyfiken och vill gotta sig i andras elände utan man vill se att det går framåt för barnen. 

Socialtjänsten säger att de skulle kunna ha en tätare kontakt med rektorerna då de anser att 

rektorerna känns rädda för att anmäla till socialtjänsten. Fahrman skriver om anmälan till 

socialtjänsten så här; ”Min erfarenhet är att man väntar alltför länge med att anmäla. Ibland 

avstår personal från att anmäla p.g.a. att man tror sig kunna förutse de framtida 

konsekvenserna för barnet och dess familj” (1993:130). De anser också att de skulle kunna ha 

informationsmöten oftare med tycker redan att de har utvecklat det mycket och att det kanske 

blir tjatigt att ha det vartannat år då de menar att personal inte byts så ofta. De säger också att 

förskollärare kan bjuda in dem till föräldramöten så kan de komma och prata med föräldrarna 

om deras arbete.  
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6 Diskussion 

Här kommer jag skriva om mina tankar om resultatet jag fått fram utifrån mina 

frågeställningar och om syftet med detta examensarbete som är hur man kan upptäcka barn i 

kris, hur man kan hjälpa barnen och hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten 

verkligen fungerar. Jag kommer använda mig utav ett antal underrubriker som jag tagit utifrån 

mina frågeställningar och som ska göra det lättare för den som läser arbetet.  

 

6.1 Hur vi kan upptäcka barn i kris 

Utifrån intervjuerna och litteraturen har jag kommit fram till att man kan upptäcka barn i kris 

på olika sätt. Alla barn som befinner sig i kris bearbetar och uttrycker sina känslor på olika 

sätt då alla barn i olika. Det man ska tänka på är om ett barn helt plötsligt ändrar personlighet 

eller är ledset, aggressivt eller beter sig på ett sätt som barnet inte gjorde förr. Man kan även 

se om ett barn befinner sig i kris om det har blåmärken på ställen som man inte brukar få 

blåmärken, om barnet har något benbrott, ofta ont i magen eller i huvudet eller om de reagerar 

starkt på beröring. Det kan även vara brist i omsorgen så som att barnet ofta är smutsigt, ej har 

rena kläder eller aldrig har med sig extrakläder eller varma kläder om det är kallt och så 

vidare. Vissa barn är som sagt utåtagerande medens en del barn i kris drar sig undan och blir 

tystlåtna, de barn som lever i kris i tysthet är de som är svårast att upptäcka. Det är även 

viktigt att man lyssnar på barnen och accepterar det de säger, berättar de något svårt som de 

varit med om är det viktigt att man inte reagerar för mycket för att barnet inte ska sluta sig 

igen utan man ska skapa en trygghet hos barnen och bevisa för dem att de kan komma och 

berätta vad de vill. För att upptäcka dessa barn är det viktigt att man är närvarande och att 

man har en relation till barnen. Känner de sig inte trygga så öppnar de sig inte. Vi som jobbar 

med barn måste alltid ha ögonen öppna och lita på känslorna vi får. De olika förskolorna jag 

intervjuade på låg i ett socialt utsatt område men det händer lika mycket i ”finare” områden, 

skillnaden kan vara att det är lättare att dölja i de mindre utsatta områdena. Socialtjänsten 

säger att de inte upptäcker barn i kris utan det är via anmälningar och ansökningar som de 

kanske kommer i kontakt med dessa barn. De utgår sedan ifrån vad föräldrarna, förskollärarna 

och vad barnen själv säger. På något sätt känns det som att även de på socialtjänsten måste 

veta hur barn tänker och vilka tecken de kan uppvisa om de befinner sig i någon form av kris. 
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Jag tror annars att många barn kan slinka i mellan då föräldrar säger vad de vill höra för att 

inte bli av med sina barn och barn skyddar alltid sina föräldrar. Det är vårt ansvar som jobbar 

med 

barn att känna till de olika tecken som barn visar när de har det jobbigt och det är vårt ansvar 

att göra något åt det vi upptäckt.  

 

6.2 Hur vi kan hjälpa barn i kris 

Vi kan hjälpa barn i kris genom att finnas där för dem och lyssna på vad de har att säga för att 

de ska känna att de betyder något. Det är viktigt att vi i förskolan hela tiden observerar barnen 

och dokumenterar det de säger och gör. Ekelund & Dahlöf skriver om hur man kan jobba för 

att förebygga olika kriser. Att man på förskolan kan jobba med exempelvis kroppen då man 

kan prata om beröring, vad är en bra beröring och inte bra beröring och så vidare. Man kan 

även jobba med känslor, hur känner du när någon gör så mot dig?  (2005). Genom erfarenhet 

som man får när man arbetar i förskolan lär man sig hur man kan hjälpa och upptäcka barn i 

kris. Det är viktigt att man kan vända sig till sina kollegor och sin chef eller ringa 

specialpedagog eller socialtjänsten för att få råd och stöd om man misstänker att ett barn far 

illa. Fahrman skriver att stödet i arbetsgruppen är viktig när man arbetar med barn och 

familjer i kris (Fahrman 1993). Det är viktigt att vi håller utkik och att vi finns där för barnen. 

Det behöver inte vara så ”grova” situationer som barnen är med om utan de kan som jag 

skrivit om ovan hamna i olika kriser av olika skäl och det är viktigt att vi visar att vi bryr oss. 

Det är viktigt att vi vid minsta misstanke anmäler till socialtjänsten. Vi som arbetar med barn 

ska finnas där för dem och verkligen lyssna på dem. Alla barn ska tas på allvar och alla barn 

har rätt till det stödet som var och en behöver. Vi ska ge dem en lugn, trygg miljö och säker 

plats att vara i. Det viktigaste är att barnen mår bra och får en trygg tid på förskolan och det 

tänker jag göra allt för att de ska få. Socialtjänsten har många tjänster att erbjuda barn eller 

familjer i kris genom bland annat kontaktfamilj och familjehuset dit alla kan gå om man har 

något problem utan att man blir införd i någon typ av journal. Det är viktigt att man har koll 

på socialtjänstens tjänster så att man kan använda sig utav dem om man behöver. Just därför 

är det viktigt att samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar på ett bra sätt.  
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6.3 Hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar 

Samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten tycker jag varierar beroende på vem man får 

som ansvarig därifrån. Vissa av förskollärarna har bra erfarenheter av socialtjänsten medens 

andra har haft mest dåliga erfarenheter. I vilket fall så känns det som en 

envägskommunikation mellan de båda där förskolan har skyldighet att ställa upp och ge 

information till socialtjänsten medens det inte finns samma självklarhet från socialtjänstens 

sida. Mycket av detta kan bero på sekretessen som jag anser att man borde kunna lätta lite på 

när det gäller information mellan förskolan och socialtjänsten då de båda har sekretess till 

utomstående vilket borde göra det lättare att dela med sig på information emellan de båda. 

Många förskollärare vet förmodligen inte hur socialtjänsten arbetar och jag tror därför att 

socialtjänsten behöver ha informationsträffarna oftare då det faktiskt kommer nya 

förskollärare och att de som arbetat länge får bli påminda om hur det är arbetet fungerar. Det 

känns som om att förskollärare inte har lika mycket förtroende för socialen när de inte vet vad 

de verkligen gör för att hjälpa barnen. Jag tror att detta kan påverka att man inte känner sig 

lika trygg i att anmäla till socialen. Larsson- Swärd skriver om varför det kan vara svårt att 

anmäla till socialtjänsten, då det kan vara svårt att anmäla till socialtjänsten eftersom att man 

träffar föräldrarna varje dag (2009) och det tror jag också, man har då byggt upp ett förtroende 

för oss och sedan sviker man på något sätt. Det är förmodligen lättare i skolan eftersom att 

lärarna inte har samma kontakt med föräldrarna som på förskolan men det är viktigt att 

anmäla för barnets bästa. Vi ska hela tiden arbeta för barnets bästa men det kräver även ett 

samarbete med föräldrarna. Därför tror jag att det är viktigt att man bjuder in socialtjänsten 

eller att socialtjänsten erbjuder sig att komma till föräldramöten för att förklara hur de arbetar 

och att det är för barnens bästa som de jobbar på det sättet. Jag tror att nyckeln ligger i en 

öppnare kommunikation mellan förskolan och socialtjänsten och att man tillsammans arbetar 

för att upptäcka och hjälpa barn i kris.  
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6.4 Vad man kan jobba vidare med om barn i kris 

Jag har tänkt lite på hur man kan jobba vidare med barn i kris och det kan vara att man går in 

mer på hur samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan kan arbeta för att hjälpa barn i kris. 

Man kan även skriva mer om de olika kriserna och hur man kan arbeta i förskolan för att 

utveckla de barn som hamnar i dem. Ett annat sätt att gå vidare kan vara att man kollar hur 

många som har fått en utbildning i hur det är att upptäcka barn i kris och hur man kan hjälpa 

dem och även vad det finns för möjligheter för förskollärarna i kommunen att få denna 

”utbildning”. Detta är några tankar om hur man kan arbeta vidare med barn i kris.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till examensarbetet 

Socialtjänsten 

1. Hur fungerar samarbetet mellan er och förskolan? 

2. Hur kan samarbetet med förskolan utvecklas? 

3. Hur upptäcker ni barn i kris? 

4. Vilka förutsättningar har ni på socialtjänsten för att upptäcka barn i kris? 

5. Hur går ni tillväga för att hjälpa ett barn som är i kris?  

Förskolan 

1. Hur fungerar samarbetet mellan er och socialtjänsten? 

2. Hur kan samarbetet med socialtjänsten utvecklas? 

3. Hur upptäcker ni barn i kris? 

4. Vilka förutsättningar har ni som förskollärare för att upptäcka barn i kris? 

5. Hur går ni tillväga för att hjälpa ett barn som är i kris? 
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