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ABSTRAKT 
Studiens problemområde behandlar problematiken med att arbeta med barn i 
förskoleåldern som befinner sig i utsatthet. Ett arbete som är ett viktigt, men 
känslomässigt tungt, som ingår i det vardagliga arbetet för pedagoger. Genom kvalitativa 
intervjuer med pedagoger på förskolor tar vi reda på hur pedagoger går tillväga när de 
misstänker att ett barn far illa eller när ett barn blir utsatt. Hur pedagoger upplever 
problematiken med att anmäla till socialtjänsten, samt hur arbetet med de utsatta barnen 
upplevs. Resultatet visar pedagogers oro och svårighet att anmäla när ett barn far illa. 
Pedagogerna behöver stöd från varandra och sin rektor för att bearbeta sina upplevelser 
och tankar. En viktig punkt som pedagoger i undersökningen poängterar är att våga se 
och höra när ett barn far illa och göra vad man kan för att förbättra situationen för barnet. 
Dels för att det är pedagogers skyldighet, samtidigt som pedagogerna skall skapa en 
trygg och lugn plats för barnet att vistas i.  
 

Nyckelord: Utsatt, förskola, pedagog, misshandel, försummelse och vanvård, kränkning, 
anknytning, trygghet  
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1 INTRODUKTION 
 
I Föräldrabalken (SFS 1995:974) kap. 6 § 1 står det att  

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. Lag (1983:47). 

Det kan ses som en självklarhet att barn ska få växa upp i en trygg miljö med föräldrar 
som ser till att barnet får en god fostran som de har rätt till. Enligt vår uppfattning har 
föräldrar inte en tanke på att de ska ge barnet någon kroppslig bestraffning eller kränka 
dem medan de väntar sitt barn. Tyvärr finns det ändå barn som utsätts för våld, 
kränkande behandling och försummelse under sin uppväxt. De här barnen finns, som 
många andra barn, på förskolor runt om i landet. Pedagoger möter de här barnen 
dagligen i sin verksamhet och det är viktigt att pedagogerna skapar den trygghet på 
förskolan som barnet kan behöva då det inte alltid får det i sin hemmiljö. Vi innehar 
inga egna erfarenheter av barn som far illa sedan tidigare, men som blivande 
pedagoger har detta ämne väckt ett intresse hos oss då risken finns att vi kommer möta 
dessa barn. Pedagoger är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett 
barn far illa. Trots detta visar forskning att pedagoger inte alltid anmäler när de 
misstänker att ett barn blir utsatt. Undviker pedagoger att anmäla på grund utav att de 
inte vet vad som gäller för en anmälan, vågar de inte se barnet i utsatthet, upplevs det 
som en besvärlig situation som kan vara svår att hantera? Detta har varit grunden till 
denna studie då vi vill belysa hur pedagoger går tillväga i arbetet när de misstänker att 
ett barn far illa eller när ett barn lever i utsatthet.  
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel beskrivs det teoretiska ramverk studien utgår ifrån, vad begreppet 
utsatthet innebär, barns rättigheter och vad den tidigare forskningen säger angående 
hur pedagoger går tillväga vid misstanke om barn som far illa. Den tidigare 
forskningen tar upp orsaker till att barn utsätts, anmälningsskyldigheten, att upptäcka 
barn i utsatthet, pedagogernas överlevnadsstrategier, att vara en kompletterande 
anknytningsperson samt trygghet på förskolan.  

 

2:1 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk som ska genomsyra denna studie är det socialpsykologiska 
perspektivet där människan reagerar på beteenden som uppstår i samspel med andra. 
Vi uppmärksammar också barnperspektivet med dess förmåga att leva sig in och 
försöka förstå barns situation och känslor i den utsatthet de lever i. Begreppet KASAM 
poängteras som ett viktigt begrepp att arbeta utefter för att ge barn och personal en 
känsla av sammanhang i deras svåra situation. Anknytningsteorin kommer även att 
belysas, eftersom barn i utsatthet ofta kan vara i behov av att knyta an till någon annan 
när anknytningen till föräldrarna inte stämmer. 

 

2:1:1 Socialpsykologiska perspektivet  
Asplund (1987:31) definierar begreppet socialpsykologi med  

socialpsykologin är snarare läran om socialitetens och responsivitetens 
sammansmältning  

Det förklarar författaren med att människan betraktas som en social varelse som i 
sociala sammanhang har förmågan att läsa av hur andra reagerar på ens beteende samt 
att andra har förmågan att reagera på beteendet som den enskilde gör.    

 

2:1:2 KASAM  
Antonovsky (2005) har skapat begreppet KASAM som står för känsla av 
sammanhang. KASAM utgår ifrån ett salutogenetiskt perspektiv, vilket menas med att 
se till skyddsfaktorer istället för riskfaktorer. Personen som är med om motgångar och 
svårigheter ser ändå en mening med det som händer, de får en känsla av sammanhang. 
KASAM innehåller tre olika begreppen, dessa är: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet.  
Begriplighet förklaras i vilken utsträckning människan upplever inre och yttre stimuli. 
Det är hur människan kan förstå och se världen som ordnad, sammanhängande och 
strukturerad snarare än som oordnad, kaotisk och slumpmässig.  

Hanterbarhet förklaras som att personen upplever att man har resurser till sitt 
förfogande för att klara av olika situationer. Det kan vara antigen egna resurser som är 
under ens egen kontroll eller resurser som kontrolleras av andra i sin närhet. Det kan 
exempelvis vara make/hustru, vänner, kollegor eller läkare. Personer som man känner 
att man kan lita på och räkna med.  
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Meningsfullhet förklaras som motivationskomponent, det lönar sig att vara 
känslomässigt engagerad. Människan känner att det finns en känslomässig innebörd 
med livet. Vissa problem och krav som ställs på en är värda att lägga ner energi på, 
dessa människor drar sig inte för att konfronteras med utmaningen förklarar 
Antonovsky (2005).  
Skyddsfaktorer som barn i utsatthet behöver är; att få hjälp med att bearbeta sina 
upplevelser och hjälp vid hanteringen av situationen, samt att de ska få uppleva 
kontinuitet och sammanhang i sin vardag (Socialstyrelsen, 2010). Dessa 
skyddsfaktorer kommer bra överens med begreppet KASAM.  
 

2:1:3 Barnperspektivet 
Ett barnperspektiv är inte något särskilt perspektiv på barnen, utan istället beskriver 
Hindberg (2001:43) det med att de vuxna måste  

se och försöka förstå varje enskilt barn med hänsyn till ålder, kön, klass, etnisk 
tillhörighet och kulturell bakgrund. Man måste alltid se barnet i sitt 
sammanhang 

Ett barn kan själv inte ha ett barnperspektiv eftersom de lever i ett barnperspektiv hela 
tiden. Genom ett barnperspektiv anser den vuxne att barnet är expert på sitt eget läge, 
som till exempel vet ingen bättre hur det är att vara fem år än en femåring. Den vuxne 
försöker sätta sig in i och förstå hur det är i barnets situation, se ur ett barns synvinkel, 
med barnens ögon samt kunna känna empati. Med ett barnperspektiv menas att barnets 
integritet och fulla människovärde skall respekteras. Barnet är en egen individ med 
egna behov oavsett ålder (SOU 1997:116). 
Hindberg (2006) förklarar att föräldrar måste se sina barn som egna individer och med 
egna rättigheter och kunna visa empati för sitt barn, för att kunna knyta kontakt med 
barnet och för vidare utveckling. Utan förmågan att kunna se barnet som egen individ 
och visa empati blir omsorgen bristande.  
 

2:1:4 Anknytningsteorin 
Ett begrepp som John Bowlby myntade var anknytning, Broberg, Risholm Mothander, 
Granqvist och Ivarsson (2008:16) definierar begreppet anknytning som  

något mindre som hänger ihop med och är beroende med något större  

Broberg et al. (2008) förklarar vidare att samspelet mellan anknytning och omvårdnad, 
är en förälders eller annan omvårdnadspersons förmåga och villighet till att stödja och 
skydda och att inge trygghet och tröst till barnet när de hamnar i utsatta situationer. 
Anknytning utvecklas redan hos fostret där fostret registrerar och minns ljudet av 
mammans röst. Det nyfödda barnet använder sig utav alla sina sinnen för att lära 
känna sin omgivning men enbart utav skrik som signal för att kalla på uppmärksamhet. 
Barnet låter alla i sin omgivning ta hand om sig, som att byta blöjor. Spädbarnet lär sig 
efterhand även att avge positiva signaler såsom det sociala leendet. När det sociala 
leendet växer fram allt mer blir det tydligt vilka personer som barnet lärt känna bäst 
och vilka som lättast framkallar det sociala leendet och glädje hos barnet. Vid fyra 
månaders ålder blir det svårare för främlingar i allmänhet att framkalla det sociala 
leendet hos barnet, samtidigt som det blir lättare för föräldrarna. Barnet väljer ut vissa 
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som den vill bli omhändertagen av och främmande personer får allt svårare att trösta 
barnet. I och med att barnet väljer ut känner föräldrarna en positiv känsla och känner 
ansvar för barnet på ett starkare sätt.  
Broberg et al. (2008) påpekar även att en av föräldrarnas viktigaste uppgift under de 
första månaderna är att stödja barnet i sin egen känslomässiga kontroll, eftersom 
barnet lätt överrumplas av starka känslor och har svårt att kontrollera dessa. När barnet 
når en ålder av sju månader händer en plötslig förändring. Här börjar barnet skrika och 
gråta om barnet frånskiljs från föräldern eller om barnet blir omhändertagen av någon 
de inte känner sedan tidigare, men det kan även gälla personer som varit i barnets 
närhet sedan tidigare såsom mor- eller farföräldrar. Efter att barnet nått en ålder på nio 
till tio månader har barnet oftast lärt sig krypa och kan då själv reglera avståndet till 
föräldern. Barnet kan sitta och leka och inte verka bry sig om förälderns närvaro, men 
om föräldern skulle lämna rummet, vill barnet genast komma närmare föräldern, då 
har anknytningssystemet satt igång. När detta sker har en anknytning skett. För barns 
lärande och utveckling till en trygg egen individ är det viktigt att föräldrarna ger barnet 
en trygg bas redan från födseln. Som förälder måste man se barnet som en individ med 
egna känslor och inte som ett ting (a.a.). 
Hundeide och Armstrong (2011) beskriver ett program som kallas International Child 
Development Program (ICDP) där det finns åtta olika riktlinjer för att skapa en god 
interaktion mellan förälder och barn. De poängterar att det är nödvändigt att 
vårdnadshavaren har en positiv inställning till barnet och uppfattar barnet som en 
person med utvecklingspotential för att utveckla ett positivt samspel dem emellan. I en 
av riktlinjerna går det att läsa att den känslomässiga dialogen mellan vårdnadshavaren 
och barnet leder till en trygg anknytning eller relation mellan dem. Hundeide och 
Armstrong (2011) framhäver att användning av ICDP kan bidra till att hjälpa och 
återställa till en ”normal” mänsklig omsorg i familjen (a.a.). 

Bowlby (2010) framhåller att inom anknytningsteorin finns föräldraomvårdnaden som 
menas med att det är båda eller en förälder som skall inge en trygg bas för barnet, som 
alltid kan återvändas till, där barnet alltid kan få både fysisk och känslomässig 
påfyllning, som att bli tröstad om barnet är ledsen (a.a.). En trygg bas tar Broberg et al. 
(2008) upp som ett av anknytningsteorins viktigaste begrepp. De delar upp det i två 
olika perspektiv på föräldrarnas omsorgsförmåga. Det ena är att föräldern skall vara en 
trygg bas för barnets utforskande och den andra är att om barnet skulle uppleva något 
hot eller fara, finns föräldern som en trygg ”hamn” som barnet alltid kan vända 
tillbaka till. Om barnet istället skulle känna en otrygghet hos föräldern kommer det 
påverkas negativt när barnet skall utforska världen, eftersom det inte finns någon trygg 
bas att återvända till.  

Broberg et al. (2008:23) sammanfattar anknytningsteorin med tre viktiga aspekter: 
• Ett värdesättande av nära relationer och en önskan om att ingå i sådana 

utan rädsla för att bli övergiven, 
• En förmåga att reglera starka känslor utan att bli övermannad av dem och 
• En förmåga att se andra människor som varelser med egna känslor och 

avsikter vilka man värdesätter och måste ta hänsyn till.  
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2:2 Begreppet utsatthet 
Studien utgår ifrån barn som lever i utsatthet. Utsatthet menas i denna studie med barn 
som blir misshandlade, försummade, vanvårdade eller kränkta i sin hemmiljö. För att 
göra en förtydligande bild av denna studie förklaras här de fyra delarna av begreppet 
utsatt som vi utgår ifrån.  

Socialstyrelsen (2010) påpekar att det inte är ovanligt att utsatthet hos barn 
kombineras i olika former. Ett barn kan leva med en förälder som misshandlar och 
missbrukar samt att barnet har dåliga kontakter med andra utanför hemmet (a.a.). Den 
som blir utsatt för ett av de olika begreppen blir mycket sannolikt utsatt för fler, om ett 
barn blir utsatt för misshandel blir de mycket troligt också utsatt för till exempel 
försummelse eller vanvård (Hindberg, 2006). 

 

2:2:1 Misshandel 
Hindberg (2001) definierar begreppet barnmisshandel med att barnet ska ha blivit 
skadat utav någon som hade avsikt att skada barnet. En så kallad fysisk 
barnmisshandel. En passiv misshandel kan mer liknas med vanvård. Där det mer 
handlar om att det inte funnits någon tillsyn över barnet när det har skadat sig. I 
propositionen (2002/03:53) beskrivs barnmisshandel med fysiskt våld där barnet har 
blivit utsatt för skada, sjukdom eller smärta av någon annan. Killén (1999) diskuterar 
att vårdnadshavaren som misstänkts ha misshandlat sitt barn kan ha gjort det medvetet, 
men det kan även ha skett genom att vårdnadshavaren varit passiv i sin tillsyn av 
barnet så det har skadat sig. Begreppet psykiska övergrepp är när föräldrar skapar ett 
system där de utsätter barnet med att ge negativa egenskaper, som ”det är fel på dem”, 
”elaka” eller ”dumma”. I propositionen (2002/03:53) poängteras det att barn som ser 
och hör våld ofta i sin närhet också riskerar att psykiskt fara illa. Hindberg (2006) 
anser att när den psykiska försummelsen blir som allvarligast övergår den till psykisk 
misshandel. Det som skiljer dem åt är att psykisk misshandel är en avsiktlig handling 
till att såra och kränka barnet.  
Begreppet misshandlade barn kommer i denna studie att vara barn som utsätts för en 
fysisk misshandel, där det sker en skada eller finns en risk för skada på barnet utav sin 
förälder. Även att barnet kan bli psykiskt misshandlad med hjälp av negativa 
uttalanden om barnet av föräldrarna.  
 

2:2:2 Försummelse och vanvård 
Hindberg (2006) delar upp försummelse i fysisk-, psykisk-, intellektuell-, medicinsk- 
och social försummelse.  

Fysisk försummelse kan vara att barnet inte får tillräckligt med mat, hygienen är dålig, 
lever i en rökig miljö eller dålig tillsyn där barnet kan ramla och slå sig.   

Psykisk försummelse beskrivs som att föräldern inte kan engagera sig känslomässigt i 
barnet och inte kan bekräfta barnet med kärlek, värme eller förståelse. Barnet riskerar 
att bli bemött med likgiltighet. Barnet får genom denna behandling svårt att finna sin 
identitet och utveckla en god självkänsla. Psykisk försummelse är svår att upptäcka då 
det sker i det tysta.  
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Intellektuell försummelse innebär att barnet inte får stöd i att upptäcka världen eller 
inte får hjälp med skolarbeten. Drabbade barn av intellektuell försummelse visar ofta 
sämre resultat i skolan och har ofta lägre utbildning som vuxen.  
Medicinsk försummelse förklaras med att föräldern inte ger den vård barnet behöver 
vid sjukdom eller skada.  
Social försummelse beskrivs att barnet inte får struktur i vardagen och dagliga rutiner 
och att föräldrarna inte förmedlar barnet vilka normer och värderingar som gäller i 
samhället.  

I proportionen (2002/03:53) beskrivs psykisk försummelse att det ofta under en längre 
tid har funnits brister i att uppmärksamma barnet, ge barnet stimulans eller en känsla 
av tillhörighet. Fysisk försummelse framhålls med att barnets hälsa och utveckling 
riskerar att försämras om föräldern inte ger barnet den omsorg barnet har rätt till. 
Bristande omsorg kan till exempel vara dålig kost, dålig hygien eller bristande tillsyn 
(a.a.). Hindberg (2006) anser att när fysisk försummelse blir som värst övergår den till 
att bli vanvård (a.a.). Killén (1999) beskriver begreppet vanvård med att dela upp det i 
fysisk- och psykisk vanvård. Den fysiska vanvården innebär att barnet är smutsigt, går 
ner i vikt eller får utslag i blöjan på grund av att den inte bytts tillräckligt ofta. Den 
psykiska vanvården är att barnet inte uppmärksammas och ingen engagerar sig i det. 
Vanvård påverkar barnet i flera plan. Barn som är understimulerade och har brist på 
bekräftelse utvecklar sitt språk senare och får svårt med sin sociala kompetens (a.a.). 
Hindberg (2006) och Killén (1999) beskriver här två olika ord men med en väldigt 
liknande förklaring. I denna studie särskiljs inte begreppen försummelse och vanvård 
då det inte finns några tydligt skilda förklaringar av dessa begrepp.  
  

2:2:3 Kränkning  
En kränkning är att genom ord eller handling angripa någons personliga heder genom 
att förödmjuka eller såra (Nationalencyklopedin, 1996). Kränkning är handlingar där 
barnets hälsa eller utveckling skadas (Lundberg, 2005). I propositionen (2002/03:53) 
framhävs kränkning att barnets psykiska hälsa under en längre tid skadat barnet både 
verbalt och fysiskt, till exempel att säga nedlåtande uttalande om barnet eller frysa ut 
barnet. Barn som blir utsatta för fysiskt eller psykiskt våld blir alltid kränkta (a.a.). I 
denna studie definieras kränkning som att förödmjuka och såra någon genom att 
angripa det personliga. Enligt Socialstyrelsen (2010) blir barn utsatta för detta skadar 
det deras hälsa, både psykiskt och fysiskt vilket då resulterar i att de utvecklas sämre 
(a.a.). Som tidigare nämnts hör alla begreppen ihop med varandra, ett kränkt barn kan 
ha blivit förolämpat på grund av att det har blivit fysiskt misshandlat eller psykiskt 
försummat.  

 

2:3 Orsaker till att barn utsätts  
Hindberg (2006) förklarar att i omsorg av barn behövs barnets behov sättas framför 
föräldrarnas egna behov. Som förälder måste det också finnas en förmåga till empati 
till barnet och kunna se barnet som en egen separat individ som har egna behov och 
rättigheter. För att som förälder klara av detta krävs en viss personlig mognad. 
Föräldrarnas bakgrund, personlighet, deras sociala nätverk och deras relation till 
varandra påverkar hur omsorgen till barnet blir (a.a.). Lundén (2010) framhåller att 
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barn visar anknytningsbeteende till föräldrarna som genetiskt reagerar på beteendena 
och vill ta hand om sitt barn. Barnet visar här tydligt hur viktigt det är att omsorgen till 
det fungerar för att barnet ska utvecklas och må bra (a.a.). Killén (1999) beskriver att 
som en god och bra förälder är det viktigt att föräldern har fått grundläggande behov 
som kärlek, omsorg, trygghet och kontinuitet tillfredsställt tidigare i livet. Har inte 
dessa behov tillfredsställts hos föräldern har de svårare för att känna empati för andra 
och kunna ge de behov som deras barn behöver (a.a.).  
Socialstyrelsen (2010) påpekar att de tre vanligaste orsakerna till att föräldrar slår sina 
barn är tron på fysisk bestraffning, stressade och utslitna och sist psykiska svårigheter. 
I den första anser föräldrarna om barnen ska utvecklas till bra medborgare kan de 
behöva fysisk bestraffning för att lära sig, så kallad aga. Information till föräldrar och 
förbud mot aga har gjort att denna uppfostringsmetod inte ses som godkänd av 
majoriteten av befolkningen, vilket är en förändring i rätt riktning. Dock finns aga som 
uppfostringsmetod kvar, bland annat från nyinflyttade från länder med andra sätt att se 
på barnuppfostran. Den andra orsaken är att föräldrarna är stressade och utslitna. De 
har svårt att få ihop vardagen med allt det ansvar de har med arbete, karriär och familj. 
Den tredje stora huvudsaken till att föräldrar slår sina barn är föräldrars psykiska 
svårigheter. Psykiska svårigheter som psykisk sjukdom eller svåra traumatiska minnen 
från krig, konflikter eller annat våld (a.a.). Socialstyrelsen (2010) och Hindberg (2006) 
menar att det som gör att vissa barn som växt upp under svåra omständigheter med 
misshandel och försummelse, ändå klarat sig bra som vuxna har mycket att göra med 
deras personligheter. Personlighetsdrag som god kognitiv och social kompetens, ett 
bra självförtroende och att de är lugna. Dessa personlighetsdrag blir en skyddsfaktor 
för barnen i deras utsatta situation (a.a.). En viktig skyddsfaktor till att barn med svår 
uppväxt ändå klarat sig bra som vuxna är att de vågar fråga om hjälp av sin 
omgivning. Även om dessa personlighetsdrag gör stor skillnad för om ett barn klarar 
sig eller inte förklarar Socialstyrelsen (2010:17) att det viktigast är att de:   

• har minst en trygg relation till vuxna utanför familj 
• får hjälp med att bearbeta sina smärtsamma upplevelser  
• får hjälp att hantera sin aktuella situation så bra som möjligt 
• upplever kontinuitet och sammanhang i livet 

Socialstyrelsen (2010) fortsätter att förklara att denna kunskap är viktig för de som 
arbetar med barn som till exempel förskolepersonal. Barn med dåliga relationer till 
sina föräldrar behöver en kompensation av att få skapa andra trygga relationer för att 
kunna utvecklas. Här har förskolan en viktig roll och ansvar att ge barnen en bestämd 
kontaktperson som barnet ska kunna knyta en nära och god relation till. För barnets 
bästa är det bra om förskolan kan skapa goda relationer till både barnet och föräldrarna 
för att kunna hjälpa barnet till trygghet. Genom goda förhållanden till föräldrarna blir 
det också lättare som pedagog att gripa in i situationen och uppmärksamma 
föräldrarnas svårigheter och att ge deras barn de behov som de behöver (a.a.).  
Barn i utsatthet och i missförhållande behöver hjälp med att göra livet mer begripligt 
och förutsägbart för att få en förståelse av det. Barn har svårare att se hur framtiden 
ska bli. Utsatta barn vet ofta inte hur framtiden ska bli och detta skapar en oro och 
förvirring hos dem. En förutsägbar vardag lugnar barnet och gör deras situation lättare 
att hantera (Killén, 1999). 

Janson, Långberg och Svensson (2007) har i sin rapport fått fram att om föräldrarna 
var trötta, stressade eller nedstämda fanns det en stark koppling till användandet av 



8 
 

 

kroppslig bestraffning. Nästan en fjärdedel av föräldrarna i föräldraenkäten hade 
antingen knuffat eller huggit tag i och ruskat om barnet om de varit trötta eller 
stressade. Tre procent av föräldrarna uppgav att de slagit barnen kraftigt. Enkäten 
visade också att det var barnen under sex år som var mest utsatta för våldet. Föräldrar 
till barn under ett år angav fyra procent att de någon gång slagit sitt barn. Föräldrar till 
barn mellan två och fem år var det 33 procent av föräldrarna som antingen knuffat, 
huggit tag i eller ruskat om sitt barn någon gång. I en elevenkät som också gjordes 
visade att 13 procent av alla elever hade någon gång blivit slagna av sina föräldrar 
eller av någon annan vuxen i sitt hem. Av dessa elever hade 1,4 procent blivit slagna 
vid ett flertal gånger. Av alla elever som blivit slagna hade 19 procent blivit kraftigt 
slagna av en hand eller med något tillhygge. I elevenkäten uppgav 17 procent av 
eleverna att de blivit slagna av en eller båda föräldrarna i samband med att föräldrarna 
varit påverkade av antingen droger eller alkohol. En fara som poängterades starkt, var 
att barn i höginkomstområden hade mycket stor risk och att bli slagna när deras 
föräldrar var påverkade (Janson et al., 2007). 
 

2:4 Barns rättigheter och behov 
Barnkonventionen är inte någon svensk lagstiftning och domstolen är inte skyldiga att 
använda sig utav barnkonventionens artiklar som svensk lag. Däremot har 
konventionen använts i flera fall som vägledning och uppmärksamhetssignal. 
Barnkonventionen ligger bakom flera lagändringar i bland annat föräldrabalken. År 
1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter (Melin, 2004). I konventionen 
(Unicef, 2008 & Melin, 2004) står det att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets 
bästa alltid komma i främsta rummet (a.a.) I barnkonventionen går det även att läsa att 
det ofta är de små barnen som blir mest utsatta för fysisk och psykisk våld såsom 
vanvård, misshandel och övergrepp. Ofta sker dessa övergrepp inom familjen och de 
små barnen förstår oftast inte vad det är som händer och får även svårt att söka skydd 
hos någon annan. Vanvård och övergrepp på små barn ger en negativ inverkan på 
barnens utveckling, men även olika påverkningar på barnens mognadsprocess i 
hjärnan (Unicef, 2008).  

Att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet (dvs. vedertagna kunskaper 
om barn) med att låta barn själva komma till tals är, enligt vår mening, en 
önskvärd metod för bedömning av vad som är barnets bästa. (SOU, 
1997:116:70)  

I och med att de vuxna lyssnar och är lyhörda för vad barnet har att säga, får barnet 
själv vara en egen person som blir lyssnad på. Barnet blir inte bara ett  

bihang till föräldrarna eller passiva mottagare av föräldrapåverkan (SOU 1997:116:72)  

Som professionell pedagog bör du tänka på dessa punkter, tagna från Socialstyrelsen 
(2010):  

• Det är viktigt att barn får chans att uttrycka sina känslor 
• Omgivningen måste bekräfta och visa sig tillgänglig 
• Barnet kan ha svårt med kontakt eftersom svåra känslor kan hindra detta, som 

pedagog måste du visa att du finns där och lyssnar 
• Det är på vuxnas villkor som barn lever, barnen kan bli hotade att bli skadade 

eller att ett älsklingsdjur skall bli skadat. Barnet är ofta tyst väldigt länge och 
det är när situationen blir outhärdlig som de börjar prata eller agera  
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• För att se hur mycket vi vuxna är beredda att höra börjar barnet oftast berätta 
om de lindrigaste företeelserna först  

• Ett barn som håller mycket känslor inom sig kommer antingen att förneka eller 
uttrycka sig på ett oförklarligt sätt som till exempel en försenad kroppslig 
utveckling, depression eller dra sig undan. Pojkar kan visa ett aggressivt 
beteende medan flickor mer kan visa tecken på ängslan, värk eller 
muskelspänningar.  

• Det kan ta tid för barnen att visa förtroende för dig och detta kan bero på att de 
inte har något förtroende för vuxenvärlden. 

• Barn i till exempel missbrukarfamiljer tar oftast ett stort ansvar för sina yngre 
syskon.  

Som vuxen och pedagog är det viktigt att vara lyhörd och öppen för signalerna som 
barnen sänder ut. När de väl börjar prata har de aktivt valt ut dig som förtroendeperson 
och det är något stort som du måste ta tillvara på. Som pedagog är det även ditt 
uppdrag att uppmuntra och visa intresse för barns berättelser (Socialstyrelsen, 2010). 
 

2:5 Tidigare forskning  
I det här avsnittet belyses bland annat varför barn utsätts och vad det finns för 
anmälningsskyldigheter hos personal som arbetar med barn som är utsatta och när man 
skall anmäla.  Det tas även upp hur man kan upptäcka barn som lever i utsatthet och 
vissa överlevnadsstrategier som pedagoger kan ta till när de inte orkar se eller ta tag i 
problemet samt hur en pedagog på förskolan kan bli en kompletterande 
anknytningsperson till barn som inte har det hemifrån.    
 

2:5:1 Att följa anmälningsskyldigheten 
De som arbetar i verksamheter med barn har en skyldighet att anmäla vid misstanke 
om något barn befinner sig i missförhållande. Även om det är svårbedömda fall ska 
det anmälas. I verksamheter som har med barn att göra finns rutiner för hur de ska gå 
till vid en anmälan och den verksamhetsansvarige har till uppgift att se till att alla de 
anställda är väl medvetna om dessa rutiner. Det kan vara besvärligt för anställda att 
veta när en anmälan ska göras. Socialtjänsten finns därför till för att kunna diskutera 
med den anställda om situationen och hur den anställda ska agera i situationen 
(Socialstyrelsen, 2004). Verksamheter som förskola, skola och barnhälsovården har en 
betydande roll för socialtjänsten då det är dessa verksamheter som träffar alla barnen 
och kan uppfatta deras situation (Hindberg, 2006). Lundén (2000) beskriver att av den 
undersökta barnomsorgspersonalen var det 23,4 % som sa sig har uppföljt 
anmälningsskyldigheten. Den större delen av personalen ansåg 
anmälningsskyldigheten hade att göra med misshandel, sexuella övergrepp, misär och 
föräldrars missbruk eller våldsamhet (a.a.). Svensson och Janson (2008) förklarar att 
personal på förskolor i Karlstad hade anmält endast 30 % till barnskyddande 
myndighet. Den största anledningen till varför personalen inte hade anmält var att de 
hade en känsla av obehag att göra det (a.a.). Hindberg (2006) framhåller att en anställd 
på förskolan undviker att anmäla vid misstanke om ett barn far illa på grund av 
okunskapen om vilka bestämmelser som gäller. Det finns flera orsaker till varför det 
kan vara svårt att anmäla för en anställd inom förskolan, till exempel oron över hur 
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relationen till föräldrarna blir och hur de kommer att reagera är stor hos förskollärarna 
då de träffar föräldrarna dagligen (a.a.). Socialtjänsten inte är skyldig att informera hur 
det gått efter en anmälan, detta är ett skäl till varför en misstanke inte alltid anmäls 
(Hindberg, 2006 & Socialstyrelsen, 2004, 2010). Vid situationer med föräldrarna där 
de kan ifrågasätta anmälningen som gjorts, gäller det att hålla sig lugn och förklara 
anmälningsskyldigheten och att den ska göras vid misstanke (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2:5:2 Att upptäcka barn i utsatthet 
Hindberg (2006) framhåller svårigheten med att synliggöra om ett barn lever i 
utsatthet i hemmiljön eftersom barn har svårt att berätta om sin utsatthet. Orsaken till 
att barn har svårt att berätta om sin livssituation kan vara många. De allra minsta 
barnens svårigheter har mycket att göra med att deras talspråk inte är färdigutvecklat 
och de inte kan göra sig förstådda, samt att de inte är medvetna om att de utsätts för 
misshandel eller försummelse då deras vardag är deras sanning. De vet inget annat och 
tror att på det sätt som deras föräldrar behandlar de är det sättet som det ska vara. Det 
är också ofta att barn inte har någon att tala med eller inte vet vart de ska vända sig 
med sina berättelser. Samtala med barn i svårigheter upplevs ofta som svårt och det 
finns då stor risk för att det inte görs. Den som barnet öppnar upp sig för och berättar 
om sin utsatthet ska ta emot den utan att reagera upprört eller fördömande. Barn 
behöver tid innan de berättar om sina erfarenheter. De berättar ofta det värsta sist. 
Barnen får inte skrämmas genom den vuxnes upprördhet och fördömande när de 
berättar, eftersom det kan göra att barnet inte berättar vidare och den vuxne får inte 
veta det värsta som barnet varit utsatt för (a.a.). Pedagoger upptäcker ofta barn som far 
illa med att de drar sig undan andra barn och en del vill ofta sitta i knät. Barn visar inte 
alltid behov av närhet från vuxna eller barn då de inte lärt sig ömsesidighet och är 
rädda för att bli avvisade om de skulle söka kontakt. Det gör att de hellre håller sig 
undan andra. Detta är egentligen beteende som barnen visar att de är i behov av trygga 
och bekräftande omsorgspersoner (Killén, 1999). De vanligaste tecken som 
barnomsorgspersonal upptäcker barn som far illa är att det är en känslomässig 
omsorgsvikt mellan föräldrar och barn samt tecken på fysik vanvård och försummelse 
(Lundén, 2004). 

Lundén (2000) förklarar att personal inom barnomsorgen och BVC-sköterskor känner 
sig oroliga för att barn mellan 7-22 % i deras verksamhet blir utsatta av sina föräldrar 
eller lever i utsatthet. Barnomsorgspersonalen oroade sig för fler barn än BVC-
sköterskor och ofta oroade de sig inte för samma barn. Det visar hur svårt det är att 
identifiera vilka barn som kan befinna sig i utsatthet. Att barnomsorgspersonal oroade 
sig för fler kan även vara för de träffar barnen och deras föräldrar dagligen och får en 
större insikt hur barnen fungerar pedagogiskt och psykologiskt. Barn som 
barnomsorgspersonal trodde for illa var mellan 7-10 % och de som visste att barn for 
illa var mellan 7-10 %. När personalen känner oro för att ett barn far illa är det enligt 
anmälningsskyldigheten då det ska anmälas (Lundén, 2000). 
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2:5:3 Pedagogernas överlevnadsstrategier 
Killén (1999) har skrivit om olika överlevnadsstrategier som människor kan ta till om 
de upplever en jobbig situation. Några av dessa överlevnadsstrategier är: bagatellisera, 
problemförskjutning och projicering av otillräcklighet.  

Ett begrepp är att bagatellisera. Människor bagatelliserar ofta saker som till exempel 
att barnet kan befinna sig i fara. Genom att hålla en distans till barnets sårbarhet och 
lidande kan vi glömma bort helhetsbilden och tror att barnet har det bra, fast det 
egentligen kan vara raka motsatsen.  

Vi har en stark benägenhet att bagatellisera och blunda för barns lidande, 
särskilt vanvård men också fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. De 
fysiska såren läker och vi glömmer de känslomässiga påfrestning som barnet 
kontinuerligt kan vara utsatt för. (Killén, 1999:67)  

Genom att blunda för problemet och inte låta barnet få hjälp att reda ut sina problem 
tror de vuxna att de skyddar barnet, istället låter de barnet leva med sin ångest och 
ensamhet. På grund av att bagatellisera blundar de också för att slippa uppleva barnets 
smärta.  
Problemförskjutning tas upp som något som liknar ´drömlösningar´ som anses med att 
pedagogen skapar orealistiska lösningar. Pedagogerna förvandlar den bristande 
omsorgen till ett perifert problem istället, som till exempel ett bostadsproblem. Det 
kan till exempel vara ett barn som lever i fara och lider av bristande omsorg, då det 
också finns bostadsproblem. En problemförskjutning kan då vara att familjen får en ny 
bostad och sen ses problemet som löst förklarar Killén (1999). 
 

2:5:4 Att vara en kompletterande anknytningsperson  
Hagström (2010) påpekar att en pedagog på förskolan kan bli en kompletterande 
anknytningsperson till barn i utsatthet, men pedagogen måste ha kunskap om vad som 
är betydelsefullt för små barn. Personalen måste ha kännedom om anknytningsteorin, 
affektteorin och om barns utveckling för att de skall kunna fungera som 
kompletterande anknytningsperson till de utsatta barnen. Varken läroplanen för 
förskolan, personaltätheten eller utbyggnad av fler förskolor är någon garanti för att 
utsatta barn får sina grundläggande behov tillgodosedda. Det viktigaste är att 
personalen måste ha kunskap för att kunna hjälpa de utsatta barnen. För att få kunskap 
behöver pedagogerna gå fortbildning. I en studie av Hagström (2010) berättade 
pedagogerna att den ökade kunskapen hade gjort att de reflekterade och funderade mer 
kring sitt arbete än de tidigare gjort. Pedagogerna betonade även att man måste ha 
tålamod, det tar lång tid för barnet att utveckla en tillit till sin anknytningspedagog och 
pedagogerna måste förstå barnens handlande genom ett barns perspektiv. Flera gånger 
fick pedagogerna bevisa sin tillgänglighet för barnen.  
Hagström (2010) fortsätter med att förklara att pedagogerna skapade en kontinuitet 
och struktur för barnen genom att ha en likartad struktur på dagen som att mottagandet 
på morgonen, måltiderna och vilan upprepades på ett liknande sätt varje dag 
tillsammans med den kompletterande anknytningspersonen. Pedagogerna betonar att 
de måste visa vardaglig omsorg till deras anknytningsbarn. I vissa perioder var barnen 
mer ängsliga och oroliga och vad det berodde på visste inte alltid pedagogerna, men 
understrykte vikten av att anpassa sitt handlade för vad barnen gav uttryck för. 
Pedagogerna hjälpte barnen att justera sina känslor genom att använda sig av fysisk 
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närhet, blickkontakt och via sin röst. Pedagogerna visste att det skulle förekomma 
separationer, både sådana som gick att förutse så som jul- och sommarlov men även 
att pedagogerna blev gravida eller sjukskrivna. När dessa separationer skedde var det 
svårt för barnen, även om pedagogerna försökte förbereda dem på det. Ett av barnen 
fick det svårt och gick tillbaka till att avskärma sig när pedagogen kom tillbaka från 
juluppehållet, separationen gjorde att tilliten till anknytningspedagogen rubbades. Det 
positiva var att den snabbt kom tillbaka igen. För ett annat barn blev separationen inte 
lika jobbig utan kunde istället ta hjälp av andra pedagoger på avdelningen. 
Sammanfattningsvis hade pedagogerna en kontinuitet och sensitivitet för barnens 
signaler. Pedagogerna tränade kontakt och grundläggande samspel med sina 
anknytningsbarn varje dag i början av arbetet. Barnen visade tydligt i slutet att de hade 
god tillit till sina anknytningspedagoger och att de var viktiga personer för barnen 
(Hagström, 2010).  
Det krävs ofta tålamod hos pedagogerna för att skapa och bygga upp en relation till ett 
barn som inte leker och för att kunna bli en sekundär anknytningsperson.  Genom att 
pedagogen försöker förstå vad som är viktigt för barnet just nu och vad som denne är 
intresserad av och hur barnet upplever och förstår sin situation, kan pedagogen 
respektfullt bjuda in sig själv i barnets värld (Öhman, 2011). 

 

2:5:5 Skapa en trygghet hos barnet  
Erixon (2007) har tagit fram en modell som kallas för RUS (Relationsutvecklings 
schema), förskolan skall vara en plats där barnen kan få en kontinuitet och där det 
finns en förutsägbarhet för barnen och det får barnen genom fasta rutiner. Trygghet 
skapas inte utav sig själv, utan pedagogerna måste skapa dessa förutsättningar på ett 
aktivt sätt för barnen. För att läroplanen inom förskolan skall kunna följas och arbetas 
efter måste pedagogerna på förskolan först enas om vad en tillitsfull relation är och hur 
man skapar en sådan. Det är viktigt som pedagog att vara lyhörd och kunna läsa av 
barnets kroppsspråk för att barnet inte skall känna sig kränkt, pedagogerna måste 
respektera barnets integritet, då allra helst om barnet nyligen är inskolat. Barnet ber 
endast om hjälp hos pedagogerna om denne känner sig trygg hos dem (Erixon, 2007). 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 
lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnets olika 
förutsättningar och behov. (Lpfö 98 rev. 2010:5)  

Vidare står det att:  
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. (Lpfö 98 rev. 2010:5) 

Det står alltså klart och tydligt i läroplanen för förskolan att alla pedagoger skall se till 
att verksamheten skall var en trygg och rolig plats för alla barn. Hela verksamheten 
skall bli som en stor trygg plats för barnen.  
Öhman (2006) förklarar att genom ett samspel mellan pedagog och barn där 
pedagogen har en känslomässig närvaro, en pålitlighet och empati blir det till en stabil 
grund för barnets trygghet. Lika viktigt är pedagogens förmåga att ta till ett barns 
perspektiv, visa ömsesidighet, vara lyhörd för barnets initiativ och en vilja att utforska 
världen tillsammans med barnet. Tilliten måste komma från både barnet och 
pedagogen, alltså för att barnet skall känna tillit till pedagogen måste pedagogen ha 
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tillit till barnet. Pedagogen måste alltså förstå och bemöta barnet på det sätt så barnet 
känner tillit till pedagogen och som i sin tur kan besvara pedagogens bemötande. Alla 
människor behöver bli sedda, genom att vara tillerkännande mot barnet visar man som 
pedagog att man accepterar barnets känslor och upplevelser som de är och att de blir 
tagna på allvar. Det handlar om att kunna lyssna och leva sig in i hur barnet känner 
och förstå, kunna se det genom barnets ögon, att helt enkelt inta barnets perspektiv. 
Det kan vara svårt att förstå vad barnet försöker uttrycka, ibland kan man behöva se 
bortom det påtagliga och istället se till vilken upplevelse barnet försöker uttrycka 
(a.a.). Hur barns hälsa utvecklas beror mycket på hur deras föräldrar förhåller sig till 
dem, det som kallas för uppfostran. Föräldrarollen är mer utsatt idag än tidigare och att 
föräldrarna kan ha svårare att klä i sig rollen (Lindblad & Lindgren, 2010). 
 

2:5:6 Trygghet och lek 
Sandberg (2002) har gjort en avhandling om vuxnas erfarenheter av lek. Författaren 
försöker definiera vad ordet lek innebär och förklarar att det finns många olika 
aspekter, som bland annat att det är ett verktyg för lärande och för problemlösning. 
Författaren använder ord som utveckling och upplevelser, en individ som leker 
utvecklas och det sker en process samt att inom leken förekommer det olika 
upplevelser hos individen. Leken visade sig vara väldigt betydelsefull för 
intervjupersonerna.  

För barn skapar leken och samspelet i leken en erfarenhetsbas som påverkar 
barnets vidare utveckling och erfarenheter. Lek är beroende av vad som erfars, 
uppfattas och tolkas av individen och detta är av betydelse för vad och hur vi 
leker. (Sandberg, 2002:62)  

Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att alla barn har förmågan att leka, men att de 
behöver bli stimulerade till att göra det. Pedagoger träffar ofta på barn som inte leker, 
en av anledningar till det kan vara att barnet har det oroligt hemma och att vuxna i 
barnets närvaro inte haft kraft eller lust till att leka med barnet. Det gör att barnet inte 
förstår hur leken fungerar och kan dra sig undan eller förstöra leken för de andra 
barnen, de förstår inte att de bara skall låtsas, utan tror att leken är på riktigt (a.a.). 
Barn kan leka fantasilekar om något som gjort intryck på barnet som till exempel 
bygga en lyktstolpe just för att barnet sett en lyktstolpe. För att veta om barnet leker en 
symbolisk lek istället måste man som pedagog veta hur barnets hemsituation, 
erfarenheter av alldagligt slag är samt ha kännedom om barnets önskningar, 
förhoppningar och fruktan. Det får man endast genom att känna barnet nära och att ha 
vunnit förtroende hos barnet (Millar, 1970). 
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3 SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa hur pedagoger i förskolan går tillväga då de 
misstänker att ett barn far illa. Hur anmälningsskyldigheten upplevs bland pedagoger 
samt hur upplever dem arbetet kring de barn som blir utsatta.  

 

3:1 Frågeställning 
Utifrån vårt syfte har vi valt de här frågeställningarna.    

 

• Hur går pedagoger tillväga när de misstänker att ett barn far illa?   
• Hur upplevs anmälningsskyldigheten utav pedagoger?  
• Hur upplever pedagoger situationen med barn i utsatthet?  
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4 METOD 
I följande avsnitt tas det upp hur empirin samlats in, vilket urval som gjorts, hur 
genomförandet har gått till, analys av val av metod, bearbetningen av intervjuerna, 
metodkritik, studiens tillförlitlighet samt de etiska aspekterna.  

 

4:1 Urval 
Vi valde att göra intervjuer med pedagoger för att få deras syn och upplevelser kring 
barn som far illa. Till en början var planen att göra intervjuerna på tre förskolor med 
tre pedagoger på varje. Det visade sig vara svårt att få tre pedagoger att intervjua på 
varje förskola. Det blev istället fem olika förskolor med sex intervjuer. Det viktiga var 
inte var förskolorna låg utan att pedagogerna vi intervjuade hade arbetat några år inom 
förskoleverksamheten, för att de skulle ha hunnit införskaffa sig erfarenheter. Trost 
(2010) förklarar att vid en kvalitativ studie är det bra att inte ha för många intervjuer. 
Mellan fyra till sex stycken är ett lagom antal, annars kan materialet bli för stort och 
ohanterligt (a.a.). Följaktligen valde vi då att avgränsa oss till att intervjua sex 
pedagoger. 
Helst skulle intervjupersonerna vara förskollärare, men det viktigaste var att 
pedagogerna hade flera års erfarenhet inom förskoleverksamheten. Därmed spelar 
ålder på pedagogerna inte någon roll. Mindre viktigt var också på vilken avdelning 
som de arbetade på. Trost (2010) poängterar att vid kvalitativa studier ska de vara så 
stor variation i urvalet som möjligt, men inte så mycket att någon intervjuperson 
avviker eller är för extrem (a.a.). Under vår undersökning fick vi bara kvinnor som vi 
intervjuade. Med tanke på att förskolläraryrket i huvudsak består av kvinnor, var det 
svårt att få tag på en man att intervjua. Vi ville även ha pedagoger som hade arbetat 
några år inom yrket för att de skall ha kunnat skaffa sig erfarenheter om arbetet med 
barn som misstänkts bli utsatta. Det gjorde att vi inte fick de allra yngsta pedagogerna. 
Undersökningen utgick likväl ifrån pedagoger som arbetat inom förskoleverksamheten 
mellan 18 till 34 år.  
 

4:2 Analys 
Vi valde att göra en kvalitativ studie för att få fram svar på vårt syfte. Det fanns också 
möjlighet att göra en kvantitativ studie, men som Lantz (2007) beskriver att en 
kvalitativ intervju är en öppen intervju och att den som blir intervjuad får ge sin bild 
av verkligheten och genom beskrivningar av fenomenet försöka ge en förståelse till 
intervjuaren. Hon fortsätter att förklara att  

Genom den öppna intervjun är det möjligt att fånga en persons uppfattning 
och upplevelse av för denne betydelsefulla kvaliteter. (Lantz, 2007:30)  

Syftet med uppsatsen var att ta reda på pedagogernas upplevelser i arbetet med barn 
som blir utsatta passar en kvalitativ undersökning. Genom en kvalitativ intervju fick 
pedagogerna chans att ge en mer utförlig bild på sitt arbete med utsatta barn och det 
var det vi ville åstadkomma genom kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Vi spelade 
in ljudet från intervjuerna via en kamera och mobiltelefon för att lättare kunna gå 
tillbaka och lyssna på intervjuerna vid analyseringen av vårt material. 
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4:3 Genomförande  
Innan intervjuerna ringde vi till förskolorna och förklarade vårt syfte och om de ville 
ställa upp på en intervju. Under intervjuerna satt vi i ett enskilt rum med pedagogen 
för att få lugn och ro. Våra intervjuer var uppbyggda utifrån vad Trost (2010) 
beskriver som solidariska intervjuer, vilket är att intervjuaren försöker sätta sig in i den 
intervjuades situation och förstå (a.a.). Frågorna handlar om pedagogers 
tillvägagångsätt vid misstanke om att ett barn far illa och vad de har för kunskaper och 
utbildning inom bemötande av utsatta barn. Frågor om hur pedagogerna skapar 
trygghet för det utsatta barnen svarar också på pedagogers arbetssätt vid misstanke av 
att ett barn far illa. För att få svar på våra andra två frågeställningar använde vi frågor 
som hur de ser på sin roll som pedagog och om de upplever att de blir en komplettande 
anknytningsperson till det utsatta barnet som kanske inte har någon annan att knyta an 
till. Vi använde oss av samma intervjufrågor (se bilaga 1) till varje intervju, men 
följdfrågorna kunde skilja sig åt. Trost (2010) förklarar att följdfrågor används för att 
den som intervjuar ska få en bättre förståelse och för att kunna tänka vidare till nya 
aspekter (a.a.). Ljudet från intervjuerna spelades in med hjälp av en kamera, men 
övergick sedan att spela in de sista intervjuerna med mobilen då vi märkte att det sättet 
var mer tillförlitligt.  
 

4:3:1 Bearbetning 
Bearbetningen av våra kvalitativa intervjuer gjordes genom att vi lyssnade av de 
inspelade intervjuerna samtidigt som vi skrev ner det viktigaste. Sedan delades svaren 
in efter intervjufrågorna för att lättare se ett mönster i pedagogernas svar. Från våra 
mönster kunde det skapas teman som blev till rubriker i resultatdelen (se bilaga 2).   

 

4:4 Tillförlitlighet 
Ljudet från intervjuerna spelades in samt att vi antecknade båda två under intervjuns 
gång. Detta för att det vid bearbetningen och analyseringen skulle gå lättare och att det 
skulle bli mer tillförlitligt av vad som hade sagts under intervjun. Lantz (2007) 
beskriver att det inte är lätt att intervjua, anteckna och lyssna samtidigt. Under 
intervjun antecknas inte allt som sägs på grund av det inte hinns med samt att det är 
lätt att selektera bort delar av intervjun (a.a.). Undersökningen till denna studie vilar på 
både inspelade intervjuer och anteckningar från två individer samt två individers 
tolkning av intervjun som skapar större tilltro till undersökningens tillförlitlighet då 
materialet har analyserats utifrån flera håll.      
Det har används kvalitativa intervjuer som är baserade på pedagogers erfarenheter och 
upplevelser. Det ska tas upp att pedagogerna genom intervjuerna kan berätta och 
förklara sig på ett sådant sätt som de tror att vi vill höra, och inte vara ärliga med hur 
de verkligen var och hur de upplevt situationer med barn som misstänkts fara illa. Det 
är en risk som finns och som är svår att undgå. Efter intervjuerna upplevdes det att 
pedagogerna var trovärdiga.  
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4:5 Etiska aspekter  
Till denna studie har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tagits i 
åtanke. Vid kontakten med intervjupersonerna förklarade vi vårt syfte med arbetet och 
frågade om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjupersonerna 
hade då möjligheten att välja om de ville ställa upp på en intervju eller inte. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) skall man informera undersökningsdeltagaren om studiens 
syfte och deras villkor, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 
avbryta sitt deltagande (a.a.). Tre pedagoger som vi ringde för att få en intervju med, 
avböjde detta på grund av att de inte kände de hade tid.  

Vi använde oss utav Hermerén (2011) som tar upp att vid insamling av material till 
forskning är det viktigt att anonymiteten för individen som intervjuas bevaras (a.a.). 
Denna risk minimerar vi med att inte nämna några namn, arbetsplatser eller något 
annat som ska kunna knytas ihop med intervjupersonerna. I vår studie är det deras svar 
som är relevanta. Vi koncentrerar oss inte på att jämföra förskolor emellan, utan endast 
deras arbetssätt och upplevelser av barn som misstänks eller blir utsatta.  

Vid intervjutillfället förklarade vi åter intervjuns syfte och att vi skulle spela in 
intervjun. Vi förklarade också att vi endast skulle spela in deras röst för att kunna 
återge vad de hade sagt. Den inspelade intervjun skulle inte spelas upp för någon 
annan än för oss.     
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5 RESULTAT 
Här i resultatet sammanfattas intervjuerna om pedagogernas upplevelser med utsatta 
barn. Det tas upp är pedagogernas kunskaper kring utsatta barn, att upptäcka och 
agera, trygghet på förskolan, anmälningsproblematiken, pedagogers upplevelser samt 
att våga anmäla.   

 

5:1 Pedagogernas kunskaper kring utsatta barn 
För att veta hur man som pedagog ska hantera och agera i den svåra situationen av att 
anmäla ställde vi frågan till intervjupersonerna vad de har för kunskap om barn i 
utsatthet. Vad de får för information och utbildning om det.  
Tre av intervjupersonerna berättar att socialtjänsten har kommit ut till dem på 
förskolan och informerat om anmälningsskyldigheten och hur de ska gå tillväga. Vid 
de här tillfällena har pedagogerna kunnat ställa frågor om saker de undrar över och hur 
de ska handskas med situationen med att anmäla. En intervjuperson berättar:  

Nästan den bästa jag fått, var att vi i det här teamet (red. barnhälsoteam) fick 
möta soc en kväll, att det var några som kom och berättade där vi fick ställa 
frågor som man kanske tycker är lite jobbigt och där gav de jättebra svar på 
tal.  

Fyra pedagoger hade fått tillfälle att skaffa sig kunskap genom BHT (barnhälsoteamet) 
och APT (arbetsplatsträff). Under tillfällen som detta har pedagogerna kunnat lyfta 
fram fall och situationer där de diskuterar hur de ska lösas. En intervjuperson 
förklarar:  

Vi hade BHT, barnhälsoteam, jag är ju utbildad och satt med i det och vi hade 
en träff en gång i månaden så där satt vi alltid med rektor och ibland hade vi 
resursteamet, med talpedagog, specialpedagoger, ibland kopplade vi vidare 
till, till exempel barnpsykolog som kom och så fick man lyfta dilemman där 
och då fick rätt person svara … så det är ju därigenom … erfarenhet, du lär av 
erfarenhet där, dilemmafrågorna lär du dig av. 

Fyra av de intervjuade pedagogerna poängterar att alla i arbetslaget ska vara 
informerade om att en anmälan har gjorts. Även andra avdelningar på förskolan som 
berör barnet i fråga ska även informeras om barnets situation, till exempel vem som 
får hämta barnet och/eller om någon har besöksförbud inom barnets familj. All den 
viktiga informationen finns även i en så kallad krispärm på förskolan. Den intervjuade 
pedagog som inte varit med om att göra en anmälan noterade att det inte ska 
informeras avdelningar emellan. Intervjupersonen berättar: 

Det är liksom inget som alla är delaktiga i på det viset utan det är ju den 
berörda personalen som jobbar med det här barnet … Det är ju inget så att nu 
är det gjort en anmälan på… det är ju typ om man sitter i fikarummet och 
såhär och det är ju inte säkert att jag vet alla heller om det har gjorts mer än de 
jag vet om. 

Sammanfattningsvis uppskattar pedagoger all information som de kan få, vare sig den 
från socialtjänsten eller från olika möten med BHT och APT samt att pedagogerna 
mellan sig delger nödvändig information om ett utsatt barn.  
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5:1:1 Att upptäcka och agera  
Tecken som tre av pedagogerna först lade märke till när de börjat misstänka att ett 
barn for illa var genom att barnen kom i smutsiga eller i för tunna kläder. Hygienen på 
barnen var också ett tecken på att något inte stod rätt till. En pedagog berättade om hur 
ett barn hade kladdat ner sin tröja och när barnet kom nästa dag så hade barnet samma 
tröja på sig igen. Det som poängterades i två av intervjuerna var att barn de hade 
misstänkt fara illa och senare anmält hade varit inåtagerande. Barnen hade dragit sig 
undan de andra barnen och var mer för sig själv. En intervjuperson berättar:  

Vi märkte att pojken som var dagligen hos oss blev, inte alls som man tror 
utåtagerande, han blev nästan som att han gick in i sig själv … han kunde 
ligga under soffan … han var ju ändå då fyra den våren … han var med i 
rummet där de lekte men hade bredvidlek som de här små har.    

En pedagog berättar att det är svårare att lägga märke till om ett barn lever i utsatthet 
om barnet är inåtagerande istället för utåtagerande. Eftersom det blir tydligare och mer 
konkret när ett barn till exempel skriker, slåss eller bits än om barnet går in i sig själv 
och blir tystlåten.    
Från två av intervjupersonerna berättades det om barn som hade börjat berätta om sin 
utsatthet. Ett barn hade berättat att ”mamma slår mig ibland”. Vid fall som detta 
beskrev tre pedagoger att barn som upptäcks och som utsätts för misshandel eller 
sexuella övergrepp skrev pedagogerna ner vad barnen sagt och datum, det var dels för 
sin egen skull för att kunna gå tillbaka till, och sen även för att ha stöd när de gick till 
sin rektor och berättade.  

Att man alltid noterar, eller jag har gjort för vana eller mina kollegor också då 
att man noterar precis så man har det på prent, på pappret med datum och sen 
ringa rektorn direkt. 

Vid fall som har att göra med att ett barn under en tid utsätts för försummelse eller 
liknande, berättar alla pedagoger att de först diskuterar arbetslaget emellan, om de 
andra uppmärksammat samma tecken, därefter går de till rektorn med ärendet och 
efteråt anmäler rektorn det till socialtjänsten.   

Att anteckna ner vad som barnet sa och vad man som pedagog ser var ett användbart 
sätt enligt fem av intervjupersonerna. Den intervjupersonen som inte varit med om att 
anmäla någon gång lyfte inte fram anteckning. En av de fem intervjupersonerna 
berättar:  

Aldrig, när man sitter med soc aldrig nämna spekulationer utan bara säga ren 
fakta, inte sväva ut på nått annat skulle jag göra, utan bara det man har sett, 
inget som har kommit från nån annan eller nått spekulationer utan bara gå på 
det som man har svart på vitt. 

Intervjupersonen förklarar att, det som du noterar är din fakta som du har som bevis 
vid en anmälan, och som stöd för att uppmärksamma att det är dags att anmäla. Hon 
fortsätter även med att det är viktigt att bara lyfta fram det som du själv ser och inte 
vad andra har sagt.   
Något som intervjupersonerna tar upp är att barnen visar sin utsatt på olika sätt, det 
kan vara allt ifrån att barnen blir inåtagerande till utåtagerande, att de börjar berätta 
samt deras dåliga hygien. Pedagogerna tar även upp att de bör anteckna ner signalerna 
från barnen för att lättare kunna gå tillbaka och se vad som hänt.  
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5:1:2 Trygghet på förskolan  
Gemensamt hos samtliga av intervjupersonerna var att förskolan var en trygg plats 
eller bas för barnen som befann sig i en utsatt hemmiljö. Pedagogerna hade aldrig 
upplevt att något barn på grund av sin utsatthet inte känt sig tryggt på förskolan. Det 
hade istället varit tvärtom, då förskolan hade varit det fyrkantiga och en frizon för 
barnen att vistas i när det var jobbigt hemma. Där barnen visste vad som gällde och 
vilka rutiner som fanns. En plats där barnen får chans att leka med sin bästa kompis 
och få känna ett lugn, samt att man som pedagog ser till barnets behov. Två av 
pedagogerna påpekade att förskolan och pedagogerna har en stor och viktig roll för 
barnet, att man som pedagog antingen omedvetet eller medvetet gav barnet mer egen 
tid med pedagogerna.  
Flera pedagoger ansåg att de gav mer tid till barnet, man fick känna av situationen och 
barnet, behövde barnet extra tid så gav man det. Låta vardagen vara så lik som möjligt, 
och visa att man finns där och tillgänglig för barnet och att man tycker om barnet. En 
annan viktig sak var att låta barnet få en så bra tid som möjligt på förskolan. Det som 
var det mest betydelsefulla som pedagogerna berättade om var att man som pedagog 
skulle vara lugn och trygg. En intervjuperson berättar:  

Man måste vara lugn och trygg … Men visst är man extra lyhörd och visst är 
man extra mån och man förstår att barnet behöver ju otroligt mycket kärlek, 
alltså mer än någonsin. Så visst är man extra observant och ger dem extra 
mycket tid, det är ju bara så. Det är man ju. En del reagerar med kanske 
mycket gråt. Det får ta tid.  

En annan pedagog berättade om hur viktigt det var för barnen att få vara på förskolan, 
eftersom det är en trygg plats för dem, där de kan vara och leka och där det inte är 
några bekymmer. Hon menar att genom leken bearbetar barn sina upplevelser. Om 
föräldrarna inte skulle dyka upp någon dag med barnet, kan man som pedagog ringa 
och höra hur de är och om de är på väg till förskolan. Hon berättar:  

Få låta vardagen få va sig lik och att man ser till att de verkligen kommer hit. 
Man kan faktiskt ringa och ha nått svepskäl om barnet inte skulle dyka upp 
som man vet är under pågående process, man kan höra ”har ni försovit er?” 
eller ”hur mår ni?”, störa lite i den där vardagen. ”Nä, men vi kommer…”. Jag 
tror vi har en viktig, viktig roll. Det har vi ju ändå, men kanske ännu mer just 
under en period när barnet har det svårt. 

Hon förklarar att vi kan bryta mönstret hos föräldrarna, där barnet istället får vara på 
förskolan och på så sätt ge barnet en bättre möjlighet och får en trygg och lugn dag där 
de kan koppla bort problemen som finns hemma.  

En annan intervjuperson förklarar: 
Det är viktigt att man inte stöter bort, utan att man är den tryggheten för 
barnet, det måste vi ju va. Det är vår roll. Vår uppgift är att alla barn skall vara 
trygga här hos oss … Tryggheten är ju a och o tycker jag. 

Tre av pedagogerna betonade att de kände sig och blev lite som en extra 
omsorgsperson eller ”lillmamma” åt barnet, att vara den person som finns till lite extra 
för barnet. De ansåg att om barnet skulle knyta an till en viss pedagog, så får det vara 
så. De förklarade att man kunde sätta barnet vid den pedagogens bord eller få sitta i 
knät på pedagogen vid lässtunden. Pedagogerna framhävde likaså att det berodde på 
vilket arbetslag man arbetade. En intervjuperson berättar:  
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Är det nån, det barnet knyter an till extra, låt de göra det då! Det får de andra 
förstå, tycker jag. Har den förtroende och känner trygghet hos mig så är det 
väl fantastiskt om jag kan ge det till barnet under tiden medan de är på 
förskolan. 

Då barnet lever i utsatt och orolig miljö hemma är det viktigt att barnet får vara på 
förskolan, där de känner en trygghet. Förskolan blir som en trygg bas för dessa barn. 
Efter intervjuerna med pedagogerna har det uppmärksammats att barn generellt känner 
en trygghet på förskolan, vilket visar att pedagogerna gör ett bra jobb genom att vara 
en lugn och trygg person som är lyhörd och visar att de finns där för barnet, tack vare 
det skapar de en trygg plats för alla barn.  
 

5:2 Anmälningsproblematiken  
Två av pedagogerna nämnde att det kunde kännas jobbigt och svårt när ärendet gick 
över till socialtjänsten, eftersom tystnadsplikten då trädde in och det blir sekretess. De 
menade att vardagen måste rulla vidare och de har ingen aning om hur det går i fallet, 
eftersom socialtjänsten inte är skyldiga att berätta för dem hur det fortskrider. En 
intervjuperson berättar: 

När väl ärendet ligger hos socialen så går tystnadsplikten in och sekretessen 
smäller igen pang boom, så vi vet aldrig vad som händer. Utan där sitter vi 
och få göra det bästa, och det är ändå så att förskolan får ju bli en trygg bas 
där allt är som det brukar vara, dagar följer på, man leker och man har sina 
aktiviteter. Och sen sköter de allt vid sidan om. Det är ganska svårt att veta att 
det pågår en utredning och ändå får du ingen respons. 

Den andra intervjupersonen berättar: 
Du får ju aldrig feedback tillbaka, det är det jobbigaste. Du vet aldrig om du 
har gjort rätt. Så det är skitjobbigt. 

Hon menade också att man kunde känna en frustration vid vissa tillfällen att det inte 
hände någonting, man kunde få anmäla flera gånger utan att det blev någon förändring. 
Hon berättade om ett fall där socialtjänsten ville få in så mycket information som 
möjligt och det räckte aldrig till.  
Utifrån alla intervjuer har vi fått fram att det är svårt och ibland jobbigt att anmäla 
barn som man tror lever i en utsatthet i hemmet. När pedagogerna väl gjort en anmälan 
går det över till socialtjänsten och de får inte längre reda på något, vilket upplevdes 
som mycket jobbigt, då de inte visste om de gjort rätt eller om det gjordes några 
åtgärder för att förbättra barnets situation. 

 

5:2:1 Pedagogernas upplevelser 
Två av pedagogerna tog upp att det var starka minnen och händelser när de var 
tvungna att ta med barnet till polisförhör och föräldrarna inte skulle veta om något. 
Just för att det var en sådan stark upplevelse valde de att vara två för att kunna bolla 
tankar och känslor med varandra i efterhand.  

Vi blir kallade, och det var lite chockande för det trodde jag inte. Vi som 
personal blev kallade till polisförhör … vi fick sätta oss i en taxi och då valde 
vi också att göra såhär, att vi var två stycken för det här en så stark upplevelse 
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så man behöver ha nån som man kan bolla med sen … mamma och pappa var 
också i polishuset det hade inte varit så lämpligt, för de skulle inte de veta att 
barnet utsattes för förhör, så det var en mycket märklig upplevelse.  

En av intervjupersonerna berättade att det är viktigt att man inte går och bär på en tung 
börda själv utan att pedagogerna får chans och möjlighet att prata om sina upplevelser. 
Hon berättar:  

När nått sånt här händer så är det jätteviktigt att man får prata om det 
tillsammans, att man sätter sig efter arbetstid eller nått och rektorn kommer 
och att man får bolla ... få stöd och hjälp som personal … att det finns folk 
som man kan vända sig till hela tiden, så man inte bär på det här själv för det 
får man absolut inte göra. 

Genomgående i intervjuerna var att pedagoger behöver stöd av varandra och av sin 
rektor, där de kan får prata av sig och bolla med varandra om deras upplevelser. När 
det finns ett bra samarbete mellan pedagoger och rektorer skapas det en trygghet i att 
våga anmäla. Genom att diskutera pedagogerna emellan får de stöd och hjälp till att se 
om fler sett samma sak för en eventuell anmälan. 
 

5:2:2 Att våga! 
Av de sex intervjuerna vi haft var det fem pedagoger som hade varit med om att 
anmäla barn som levt i utsatt hemmiljö och alla de påpekade hur viktigt det var att 
våga anmäla. Eftersom det är vår skyldighet som pedagog på förskolan att anmäla vid 
misstanke på barn som blir utsatt på något sätt.  

Flera av pedagogerna hade tips och råd på hur man som pedagog kan tänka eller agera. 
Några av de viktigaste var att man alltid skall gå på magkänslan, man kan ringa 
anonymt till socialtjänsten och rådfråga hur man skall göra om man skulle vara osäker. 
Ha ögon och öron öppna och att ha för vana att dokumentera och skriva ner allt med 
datum eftersom det då blir lättare att gå tillbaka och se vad som hänt. Det allra 
viktigaste som de fem pedagogerna tryckte extra på var att ta tag i det och våga anmäla 
eftersom det är barnet du hjälper ur en svår situation. Flera gånger nämnde 
pedagogerna vikten av att inte vara rädd, utan att våga. En intervjuperson berättar:  

Det är vår skyldighet. Har vi läst till förskollärare får vi stå för det vi ser. 

En annan pedagog berättar: 
Jag tror det är viktigt att våga se alltså, att verkligen se dem, det tror jag. 

Samtliga pedagoger avslutade intervjun med att påpeka att det är viktigt att man måste 
våga se och höra när ett barn far illa för att kunna hjälpa barnet till en bättre framtid, 
eftersom man anmäler för barnets skull. De menade även att det inte bara handlar om 
att våga, utan det är vår skyldighet anmäla när det misstänks att ett barn far illa.  
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6 DISKUSSION 
I det avslutade kapitlet behandlas en diskussion om metoden samt en 
resultatdiskussion där vi ställer vårt resultat mot den tidigare forskningen.   

 

6:1 Metoddiskussion 
Vi tror inte att valet av förskolorna spelade någon roll då det förekommer utsatta barn i 
alla olika samhällsklasser. Under intervjuerna har pedagogerna haft möjlighet att 
förändra och enbart berätta det som de själva vill att vi skall veta. På så sätt kan de 
omskapa berättelsen till ett sätt som låter att de gjort rätt enligt lagen. Efter noga 
analysering och efter vi lyssnat till pedagogernas berättelser anser vi att de låter 
trovärdiga, deras känslor och tillgivenhet känns äkta. De berättade för att åskådliggöra 
för oss om hur verkligheten är och kan se ut. I avsikt att undvika att pedagogerna skall 
ändra sanningen tror vi att intervjuarna skall visa att de inte är där för att döma utan 
för att få reda på fakta om hur man gör. Vi är övertygade om att det är viktigt att ge 
dem ett förtroende där de känner att de kan lita på en för att de skall öppna upp och 
berätta sin historia för oss. Därför anser vi att trovärdigheten är högt i detta arbete.  
Värt att markera är att det var en aning svårt att få tag på pedagoger att intervjua. 
Tidsbristen var en vanlig orsak till att de inte kunde ställa upp på en intervju. Om det 
var för tidsbrist eller om vårt ämne och frågor var för känsliga är svårt att veta, men 
värt att poängtera. Vid kontakt med en pedagog ville denne ha frågorna i förväg, för att 
se om de kunde tänka sig ställa upp på intervju, vilket de fick. Efter att vi skickat iväg 
intervjufrågorna ville pedagogen inte ställa upp på en intervju. Var detta på grund av 
att frågorna var för stora och svåra eller kände pedagogen ifråga att denne inte hade 
tillräcklig kunskap att delge oss är även det svårt att veta. Efter att vi gjort en 
provintervju med en bekant förskollärare samt de genomförda intervjuerna anser vi att 
frågorna inte var för känsliga och svåra då intervjupersonerna inte hade några problem 
att svara på dem. 

Ibland fick vi göra förtydligande på frågor, där pedagogerna började svara på något 
annat som inte var relevant, till exempel frågan om kompletterande 
anknytningsperson. En av pedagogerna började prata om att det inte kan bli 
pedagogerna som skulle ta hand om familjen och ta över omsorgen om barnet. Därav 
anser vi att intervjufrågorna kunde gjorts tydligare.  
På grund av tidsbrist till intervjutillfällen hade vi inte tillräcklig med kunskap om hur 
en intervju skulle genomföras och vad som borde tänkas på till de första intervjuerna. 
Intervjuerna gjordes tidigt för att få tiden att räcka till. Desto fler intervjuer vi gjorde 
desto säkrare blev vi på hur en intervju skulle gå till. Vi blev med tiden mer och mer 
pålästa om vårt ämne och om intervjutekniken. Vi anser ändå att intervjuerna blev 
lyckade och vi fick fram det vi ville. Om vi varit mer pålästa om intervjutekniken och 
haft en bredare grund att stå på hade intervjuerna kunnat bli ännu bättre.  En av 
intervjuerna gjordes med två pedagoger samtidigt som Trost (2010) nämner att det inte 
är det bästa att intervjua flera samtidigt, för risken att bearbetningen av intervjun kan 
bli svår (a.a.). Bearbetningen av intervjun blev besvärligare eftersom det var svårt att 
höra vem av pedagogerna som sagt vad då det blev diskussioner mellan dem. 
Möjligheten att intervjua en pedagog i taget fanns det inte eftersom pedagogerna hade 
mycket att göra och ont om tid. Vi kunde ha valt att bara intervjua en pedagog istället, 
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men då hade vi missat den andres åsikter och erfarenheter om arbetet med barn i 
utsatthet. Positivt med att intervjua två pedagoger samtidigt var att de kunde diskutera 
och samtala med varandra om sina erfarenheter, vilket gjorde att de tog upp mer 
upplevelser och erfarenheter eftersom de kunde hjälpa varandra. Ett sista tanke på vad 
som kunde gjorts bättre var att inspelningsmöjligheterna skulle ha gåtts igenom bättre. 
Vid en intervju uppstod det teknikproblem som gjorde att vi fick anteckna ner det sista 
som sades. Möjligheten att göra om intervjun vid ett senare tillfälle var svårt att lösa 
för pedagogen.   

 

6:2 Resultatdiskussion  
Här sammanfattas studiens resultat med den tidigare forskningen. Rubrikerna är 
pedagogernas kunskaper kring utsatta barn, att upptäcka och agera, trygghet på 
förskolan, anmälningsproblematiken, pedagogernas upplevelser samt att våga.  

 

6:2:1 Pedagogernas kunskaper kring utsatta barn 
Tre intervjupersoner berättade att socialtjänsten hade kommit ut till dem på förskolan 
och berättat om anmälningsskyldigheten och vad det är som är av vikt för 
pedagogerna, samt att de hade diskuterat ämnet på APT- och BHT möten. 
Pedagogerna ansåg att det var bra att socialtjänsten kom ut och berättade för att de 
skulle bli mer säkra på när en anmälan skall ske. Lundén (2000) beskriver från sin 
forskning att det bara hade varit 23,4 % av den undersökta barnomsorgspersonalen 
som ansåg sig ha följt anmälningsskyldigheten. Orsaken varför de inte gjort det var att 
de inte kände till vilka bestämmelser som gällde när det rör anmälningsskyldigheten 
(a.a.). I vår studie kände pedagogerna sig mer säkra efter att ha fått information från 
till exempel socialtjänsten. Även Hindberg (2006) förklarar att personal på en förskola 
inte vågade anmäla eftersom kunskapen om vad som gällde för en anmälan var 
bristande (a.a.). Utifrån det anser vi att om personalen på förskolan får mer kunskap 
om vad som gäller anmälningsskyldigheten bör de bli mer säkra och trygga i att 
anmäla och de vågar göra det när de misstänker att ett barn blir utsatt. Fyra av våra 
intervjupersoner framhöll att alla i arbetslaget ska vara väl medvetna om att en 
anmälan har gjorts. De poängterade även att andra avdelningar som berörs av barnet 
ska få information om barnet i fråga, ett exempel kan vara om vem som får hämta 
barnet. Någon tidigare forskning har inte hittats angående att information om ett utsatt 
barn ska delas mellan personal på förskolan ska göras.  

 

6:2:2 Att upptäcka och agera 
Tecken som intervjupersonerna hade registrerat på barn när de hade börjat misstänka 
att de levde i utsatthet var att barnen kom i smutsiga och för tunna kläder. Hygienen 
hos barnen var dålig, barnen blev inåtagerande samt att barnen började berätta om sin 
utsatthet. Lundén (2004) beskriver att fysisk vanvård och försummelse är de vanligaste 
tecken som barnomsorgspersonal upptäcker hos barn som blir utsatta. Nämligen att 
barnen har dålig hygien och dåligt med kläder vilket stämmer överens med vårt 
resultat. I våra intervjuer har pedagogerna berättat att barn kan dra sig undan och bli 
inåtagerande när de blivit utsatta. Killén (1999) förklarar att pedagoger registrerat att 
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barn drar sig undan när de far illa för de är rädda att bli avvisade och håller sig hellre 
undan än att riskera ett avvisande. Egentligen är det ett beteende som barnen visar för 
de är i behov av trygghet och omhändertagande personer.  
Hindberg (2006) framhåller att det kan uppfattas som svårt att samtala med barn som 
berättar om sin utsatthet. Intervjupersonerna i denna studie poängterade inte några 
svårigheter med att samtala med barn som började berätta om sin utsatthet. De tre 
pedagogerna som berättade om barn som börjat berätta om sin utsatthet hade de tagit 
papper och penna och skrivit ner datum och vad barnet sa. De noterade inget om 
svårigheten med att samtala med barnet. Orsaken till att det skiljer sig åt mellan den 
tidiga forskningen och vårt resultat kan vara för att frågan där pedagogerna svarade om 
barn som börjat berätta inte var fokuserad på hur de upplevde samtalet, utan det var 
fokus på hur de gick tillväga när de upptäckte att ett barn blir utsatt. Pedagogernas 
fokus var att förklara hur de gör och inte hur de kände i situationen. Asplund (1987) 
förklara begreppet socialpsykologi som är att människan i socialt sammanhang har 
förmåga att läsa av andras beteende (a.a.). Enligt detta tolkar vi att pedagoger behöver 
denna förmåga för att läsa av barnets beteende för att upptäcka barnet som far illa. Ett 
annat perspektiv som Hindberg (2006) belyser för att uppmärksamma barn i utsatthet 
är att använda sig av barnperspektivet. Pedagoger behöver sätta sig in i varje enskilt 
barns situation och försöka förstå barnet i sitt sammanhang. Barn i utsatthet kan vara 
utan empati och förståelse för deras rätt till att vara en egen individ i sin hemmiljö och 
behöver då få det på förskolan. Alla barn ska bemötas på det sättet, då 
barnperspektivet ska genomsyra arbetet med barn och för att barnen ska trivas och 
utvecklas. Fem intervjupersoner poängterade att de förde anteckningar när de började 
misstänka att ett barn blev utsatt. Detta för att kunna ha som stöd när det var dags för 
att anmäla. En pedagog noterade efter erfarenhet att man bara berättar för 
socialtjänsten det som man själv har sett och upplevt, inte vad man hört från andra. En 
tidigare forskning angående pedagogernas arbetssätt när de antecknar ner vad de ser 
och upplever när ett barn misstänks fara illa har inte upptäckts. Detta anser vi är för att 
hur pedagoger kommer fram till att ett barn far illa är väldigt individuellt.          
 

6:2:3 Trygghet på förskolan 
Samtliga intervjupersoner var överens om att förskolan är en trygg plats för barn som 
befann sig i en utsatt hemmiljö. Det som gällde för att förskolan skulle vara en trygg 
plats var att det var tydligt med rutiner och att pedagogerna ser till barnets behov. Vara 
lyhörd och lugn inför barnet, samt att de gav barnet mer tid om barnet behövde det är 
också något som pedagogerna poängterade. Utifrån Antonovskys (2005) begrepp om 
KASAM, som menas med att människor i en svår situation behöver ha en strukturerad 
vardag och att det finns personer runt omkring som finns som stöd för en har 
pedagogerna i denna studie uppmärksammat hur viktigt det är att skapa en strukturerad 
vardag för barnet på förskolan samt att alltid finns till för barnet. Hindberg (2001) 
beskriver barnperspektivet med förmågan att förstå och sätta sig in i någon annans 
situation. Utifrån vårt resultat har intervjupersonerna visat att de skapar trygghet för 
barnen genom att ha en strukturerad vardag för barnen, att de sätter sig in i deras 
situation genom att vara lyhörd och se till barnets behov som ofta kunde vara att ge 
barnet den tid det behövde.  

Tre intervjupersoner beskriver att de blir som en extra omsorgsperson till barn som 
blir utsatta. De förklarade att om barnet knyter an till en viss pedagog så lät de barnet 
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göra det. Precis som Hagström (2010) och Öhman (2011) tar upp att pedagoger på 
förskolan kan bli en kompletterande anknytningsperson till utsatta barn. Hagström 
(2010) fortsätter med att pedagogerna i hennes undersökning noterade att om barnet 
ska utveckla en tillit till pedagogen måste pedagogen ha tålamod och ge barnet den tid 
som barnet behöver för att känna sig trygg med pedagogen samt att de ska se barnet 
genom ett barnperspektiv. Pedagogerna i vår undersökning betonade också att det 
gäller att ge barnet tid om de behöver det. Förskolan skall vara en trygg plats för 
barnen, där de kan få känna kontinuitet och ha fasta rutiner som de känner till. 
Trygghet skapas inte utav sig själv utan det måste pedagogerna på förskolan aktivt 
arbeta med (Erixon, 2007). I våra intervjuer var samtliga pedagoger överens om att 
trygghet var en mycket viktig del i sitt arbete med barnen, hade barnen det jobbigt 
hemma var förskolan som en frizon där de kunde komma och få leka och få vara barn. 
Pedagogerna berättade om hur de gav barnen extra omsorg och omvårdnad om de 
kände att barnet behövde det, vilket det går att läsa om i Lpfö 98 (rev. 2010) att 
pedagogerna skall ta hänsyn till de olika behov som barnen kan ha. En av 
intervjupersonerna berättade att tryggheten är a och o på förskolan och att det är 
pedagogens uppgift att se till att barnet är tryggt. Något annat som tas upp både från 
forskningen (Sandberg, 2002) och från våra intervjuer var att i leken kan barn leka 
saker som de fått erfarenheter av och det får betydelse för vad och hur barnen leker. 
Genom leken kan då pedagogerna emellanåt få information om hur barnet har det 
hemma. Barnet kan leka aggressiva lekar eller helt gå in i sig själv.  
 

6:2:4 Anmälningsproblematiken   
Fem av pedagogerna i denna studie tog upp att det var besvärligt att inte få veta något 
från socialtjänsten när en anmälan har gjorts. Det skapades känslor hos pedagogerna i 
fall de hade gjort rätt när de anmälde eller om det över huvud taget hände något med 
barnets situation efter anmälningen. Socialstyrelsen (2010) förklarar att ett skäl till 
varför pedagoger inte anmäler när de misstänker att ett barn far illa till socialtjänsten 
är att de inte får veta något efter anmälning (a.a.). Trots det är det fortfarande 
pedagogernas uppgift att anmäla vid misstanke att ett barn blir utsatt.  

 

6:2:5 Pedagogernas upplevelser 
Att det är en jobbig situation för pedagogerna när de misstänker att ett barn far illa och 
att de måste anmäla är vad vårt resultat visar.  Svensson och Janson (2008) betonar att 
personal på förskolor kan ha en känsla av obehag vid anmälan till socialtjänsten, vilket 
gör att de undviker att anmäla (a.a.). En informant från denna studie berättar att det är 
bra att kollegor delar med sig av sina upplevelser och tankar kring situationen när det 
ska anmälas att ett barn far illa och om känslorna som kan dyka upp hos pedagogerna. 
Utifrån begreppet om KASAM (Antonovsky, 2005) behöver pedagogerna en känsla av 
sammanhang. De kan behöva hjälp att hantera situationen med det utsatta barnet. Har 
de kollegor som de känner ett stöd ifrån blir situationen lättare att hantera. Det utsatta 
barnet ska uppleva en bra tid på förskolan och behöver ha en begriplighet för att få 
vardagen sammanhängande och strukturerad. Det är pedagogernas uppgift att göra 
vardagen bra för barnet därför är det viktigt att pedagogen själva känner att situationen 
är strukturerat och sammanhängande.  
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6:2:6 Att våga!  
Alla intervjupersonerna i studien poängterar tydligt hur viktigt det är att personal inom 
barnomsorgen anmäler eftersom det är deras skyldighet att göra detta. Det är 
pedagogers uppgift att anmäla vid misstanke och det får inte förbises bara för att 
socialtjänsten inte delar ut information om vad som sker när anmälningen är gjord 
(Socialstyrelsen, 2010). I FN:s konvention står det att alla åtgärder som sker för 
barnet, ska barnets bästa alltid komma i första rum (Unicef, 2008 & Melin, 2004). När 
du förstår att det är något som är fel gällande ett barn och aktivt ingripa för att en 
förändring ska ske görs det för barnets skull (Socialstyrelsen, 2010). De intervjuade 
pedagogerna nämner att det är viktigt att tänka på, även om det är jobbigt att anmäla 
att ett barn som far illa görs det för barnets skull.  
Fem av pedagogerna poängterade skarpt att det är viktigt att våga anmäla när det 
misstänks att ett barn far illa i sin hemmiljö. En av intervjupersonerna förklarade att 
det krävs att våga se barnet som far illa. Det kan bli att pedagogerna blundar istället för 
att verkligen se att ett barn blir utsatt eftersom det är en jobbig situation. Killén (1999) 
beskriver olika överlevnadssituationer som pedagoger kan tänkas ta till vid misstankar 
om att ett barn far illa i sitt hem. Pedagoger kan allt från att blunda för att slippa se den 
jobbiga situationen till att försöka genom orimliga lösningar lösa barnet och familjens 
problem.  
 

6:3 Sammanfattning och slutdiskussion  
Sammanfattningsvis avslutas denna studie med att resultatet efter de kvalitativa 
intervjuerna stämmer bra överens med forskningen. Studien har även visat att 
pedagoger på förskolan skapar en bra trygghet för barn som lever i utsatthet genom att 
göra vad de kan för att tillfredsställa barnens behov av att bli förstådd och få den tid de 
behöver för att bli trygg på förskolan. Pedagoger behöver bra med information och 
stöd i att anmäla till socialtjänsten eftersom detta är en svår och jobbig situation, vilket 
pedagoger kan undvika att göra för att slippa den besvärliga situationen. Pedagoger är 
ändå skyldiga att anmäla när de misstänker att ett barn far illa.  

Avslutningsvis betonar vi barns rätt till att växa upp i en trygg miljö med föräldrar 
som behandlar barnet väl och ger barnet den goda fostran som det har rätt till. Skulle 
det uppdagas att ett barn inte får uppleva detta är det bland annat personal på 
förskolans uppgift att upptäcka detta och göra en anmälan. Det är personalens 
skyldighet att göra, men i grunden görs det för barnets bästa.      
 

6:4 Fortsatt forskning  
I vår studie riktade vi in oss på pedagoger som varit med om ett barn som blivit utsatt i 
hemmet. Något intressant att forska vidare på tycker vi skulle kunna vara att försöka ta 
reda på problematiken kring att inte få veta något efter anmälning till socialtjänsten, 
något som våra intervjupersoner ansåg var väldigt jobbigt.  
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Bilaga 1 
 

Frågor till pedagogerna 
 

• Kön 
• Hur länge har du arbetat inom förskola  

 
 

1) Finns det några bestämda tillvägagångssätt för hur ni skall gå tillväga när ni 
misstänker att ett barn blir utsatt i hemmet?  

 

2) Vilka kunskaper har du kring bemötandet av utsatta barn?  
 

3) Berätta om en situation när du misstänkt att ett barn blivit utsatt? 
 

- Hur skulle du beskriva att ni gick tillväga på förskolan 
 

4) Hur skulle du beskriva att din pedagogiska roll blir med ett barn som blir 
utsatt?  

 
5) Vad gör du som pedagog för att ett utsatt barn skall känna sig tryggt på 

förskolan?  
 

6) Hur skulle din roll som kompletterande anknytningsperson kunna se ut till ett 
barn som blir utsatt?  

 
7) Hur gör du när ett barn inte upplevt trygghet hos er som pedagoger?  

 
8) Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 
Kategoriseringen resulterade i två delar med varsin huvudrubrik. Till varje huvudtema 
bildades två underteman. De två delarna ska svara på syftet med att problematisera 
arbetet med barn i förskoleåldern som befinner sig i utsatthet.  

 
Sammanfattning av citaten av 
intervjupersonerna 

Mönster   Teman,  
Rubrik till resultatet  

Pedagogernas upptäckt av barn 
som var utsatta, var att de drog 
sig undan, kläder och hygien 
som var av dålig kvalité samt 
att barnet börjar berätta. Viktigt 
att pedagogerna har ett 
fungerande handlingsätt för att 
upptäcka barn i utsatthet och att 
en anmälan görs.   

Att ha väl fungerande 
handlingsätt för att upptäcka 
tecken att barn blir utsatt och 
att därefter agera.  

Att upptäcka och agera 

Det är förskolans uppgift att 
skapa en trygg plats för barnen 
genom lyhördhet och att ägna 
tid till dem, vilket kan göra att 
man ibland blir som en extra 
omsorgsperson.  

Att vara lyhörd och ägna tid till 
barnen samt att man ibland kan 
bli som en extra omsorgsperson 
skapar trygghet.  

Trygghet på förskolan 

De två teman ovan ingår under huvudrubriken ”pedagogers kunskap kring utsatta 
barn” för att tydliggöra resultat på frågeställningen hur pedagoger arbetar med barn i 
utsatthet. Fokus på denna del är att beskriva hur pedagoger handlar när de misstänker 
att ett barn far illa och vad de gör för att förbättra situationen för barnet.   

 
Sammanfattning av citaten av 
intervjupersonerna  

Mönster  Teman, rubrik till 
resultatet 

Situationen med att anmäla 
och ha ett barn som blir utsatt 
är svårt. Viktigt att man som 
pedagog pratar med sina 
kollegor om situationen och 
inte bär på det själv.   

Att prata om sina svåra 
upplevelser av arbetet med 
utsatta barn. 

Pedagogernas upplevelser 

Det är förskolans skyldighet 
att anmäla vid misstanke att 
ett barn far illa. Våga se 
barnen och våga anmäla, det 
är för barnens skull. 

Att våga anmäla för barnens 
skull. 

Att våga  

De två teman ovan bildades under huvudrubriken ”anmälningsproblematiken”. Här 
läggs fokus på pedagogernas upplevelser och erfarenheter av att anmäla ett barn som 
far illa trots att det är svårt. Samt hur pedagogerna upplever situationen med barnen 
som blir utsatta.  


