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Abstrakt 
 

Arbetet behandlar problematiken om elever som far illa i hemmet, ett känsligt, viktigt 

och emotionellt svårt område. Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger och andra 

personer som har varit i kontakt med ämnet, presenterar arbetet hur intervjupersonerna 

resonerar om bemötandet och upptäckandet av dessa elever. Arbetet tar även upp hur 

pedagoger går vidare med sina misstankar. Resultatet visar att pedagoger måste vara 

uppmärksamma på olika signaler elever och deras föräldrar sänder ut. Det kan röra sig 

om förändrat beteendemönster eller kläder som inte är passande för vädret.  

Intervjupersonerna menar att de vuxna inte ska göra skillnad i sitt bemötande av elever 

med svårigheter i hemmet och andra elever. Vuxna som arbetar där elever som far illa i 

hemmet vistas måste visa att de finns till om eleven vill prata, och skapa en trygg miljö 

där eleven känner sig välkommen och behövd. Detta ökar möjligheten att eleven 

berättar om sina problem och på så sätt kan få hjälp.  

 

Nyckelord 
 

Elever som far illa, försummelse, skola, fritidshem, upptäcka, bemöta.   
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Tack 

Vi vill här i inledningen av vårt arbete passa på att tacka alla våra intervjupersoner för 

att ni ställde upp och svarade på våra frågor. Vi vill även rikta ett tack till vår 

handledare som har varit med och följt oss under skrivandets gång, och även kommit 

med tips och kommentarer som här hjälpt oss att få ihop detta arbete som följer. Sist 

men inte minst vill vi även tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss i 

skrivprocessen.  
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1 Inledning 
 

Inledningsvis vill vi berätta att vi som har skrivit arbetet är två lärarstudenter. En av oss 

har läst till lärare och den andra till fritidspedagog. Därför har vi valt ett ämne som är 

anpassningsbart till bådas yrkesprofession. Detta är även anledningen till att vi har 

använt ordet pedagog istället för att skriva lärare och fritidspedagog i arbetet.    

 

Vi har valt att belysa problematiken om elever som på något sätt far illa i hemmet. Det 

kan exempelvis gälla misshandel eller att någon av föräldrarna har något slags 

missbruk. Vi anser att detta är viktigt att lyfta fram för att på bästa sätt kunna ta hand 

om och hjälpa dessa elever i verksamheten. Ämnet intresserar oss för att det inte tas upp 

så ofta i varken skolan eller fritidshemmet eftersom det är så pass känsligt. Vi anser att 

det är viktigt att eleven kan känna sig trygg både på skoltid och fritidstiden. Det är 

också viktigt att de har en vuxen inom skolan som han eller hon har stort förtroende för, 

och att om de vill ska ha möjlighet att prata om problemen som existerar i hemmet. För 

dessa elever är tryggheten i skolan extra viktig eftersom de i många fall inte får det i sin 

hemmiljö.  

 

Enligt oss är det en skyldighet för alla pedagoger att vara uppmärksamma och lyhörda 

på signaler som kan tyda på att elever far illa i sina hem och dessutom ta tag i problemet 

och inte blunda för det. Vi befarar att det är vanligt förekommande att pedagoger väljer 

att blunda för problemet eller försöker hitta en annan anledning till elevens beteende. 

Just därför är det viktigt att lyfta fram detta i ljuset så att det skapas en medvetenhet och 

en vilja att försöka uppmärksamma problemet för elevernas bästa.   

 

Läroplanen för skolan och fritidshemmet nämner inte något om hur de som arbetar i 

skolan ska upptäcka eller bemöta elever som far illa i sina hem. Däremot står det om att 

skolan ska vara en trygg plats där det skapas vilja att lära. Det står också om personlig 

trygghet och självkänsla (Skolverket 2011). 

 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan 

har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 2011:13). 

 

Skolverket (2011) skriver att det är i hemmet som eleverna får sin grundläggande 

trygghet och självkänsla men att skolan också är med och bidrar till detta. I detta arbetet 

så tar vi upp fall där det inte är så självklart att eleverna känner den tryggheten i 

hemmet. Kanske är skolan den enda miljön där dessa elever upplever riktig trygghet, 

slappnar av och kan vara sig själva. Detta belyser än mer hur viktigt det är att pedagoger 

arbetar för att göra skolan och fritidshemmet till en trygg miljö och att ha kunskap om 

elever som far illa.  

 

Detta ämne bör vara av intresse för samtliga som är verksamma inom skolan då alla har 

möjlighet att vara den person som eleven kan prata ut och dela sina tankar med. En av 

oss har tidigare arbetat med en elev som har det svårt hemma och på grund av det 

kommit efter i skolan. Detta väckte en längtan att vara en medveten pedagog som vill 

finnas till för dessa elever. Det är även delvis därför detta arbete om hur pedagoger kan 

upptäcka och hjälpa dessa elever skrivs. 
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2 Bakgrund 
 

I följande kapitel presenterars litteratur om varför det är viktigt att elever som far illa 

upptäcks i tidigt skede och hur dokumentationen om dessa elever enligt skolverket ska 

gå till. Arbetet presenterar lite om vad lagen säger om samverkan och vad som står i 

skollagen som är relevant för det valda ämnet samt även vad som står i FN:s 

barnkonvention (2009) om barns rättigheter. Det kommer även nämnas lite kort om 

vilka varningssignaler som går att se på elever som far illa, ett stycke om hur barn till 

missbrukande föräldrar kan  ha det och till sist vad försummelse är. 

 

Det är viktigt att elever som far illa i hemmet upptäcks tidigt. Personalen i förskola och 

skola har ett viktigt ansvar i arbetet med att upptäcka dessa elever eller när det finns risk 

för det. Det är även deras skyldighet att anmäla till socialstyrelsen om de får reda på att 

det är någon elev som far illa på något sätt. De här eleverna kan behöva extra stöd i 

skolan, och det är rektorns ansvar att utreda vilka insatser som behövs så fort som 

möjligt. Detta för att eleven inte ska blir lidande i sin utveckling. Som hjälp i arbetet 

med att upptäcka de här eleverna så krävs det en tydlig arbetsprocess och en 

regelbunden dokumentation. Då kan arbetet utgå ifrån följande punkter: 

uppmärksamma, utreda, åtgärda och följa upp. Om det är så att eleven är placerat i 

familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende så kan det vara extra jobbigt för 

eleven. Då är det viktigt som pedagog och annan skolpersonal att ha koll på hur eleven 

mår under tiden som det är placerat (Skolverket, 2013a).  

 

2.1 Samverkan 

 

I Socialtjänstlagen (2009) kap 5 1a§ står det: ”Socialnämnden ska i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och 

andra som berörs. Lag (2009:496).” Lagen gäller för alla som arbetar med barn och 

unga. De ska arbeta tillsammans för att hjälpa barn som far illa eller riskera att fara illa. 

Samverkan gäller för skolan och förskolan att samverka med polisen, socialtjänsten, 

barn-och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och ungdomshabiliteringen med flera. Både 

kommunala och enskilda huvudmän ingår i skyldigheten att samverka enligt lagen i 

SoL. Samverkan kan leda till att barnen får den hjälp och stöd de behöver på ett bättre 

sätt än om de arbetade ensamma. Risken utan samverkan kan vara att det inte finns 

någon som tar ansvar för helheten och att det bara arbetas parallellt (Skolverket, 2013b). 

 

2.2 Skollagen 

 

En annan lag som också är relevant för ämnet är skollagen och där skrivs det bland 

annat om vad pedagogen får göra om en elev stör undervisningen. Om en elev uppträder 

på ett sätt som stör ordningen i klassrummet eller bryter mot de ordningsregler som 

finns på skolan får läraren visa ut eleven, ge kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig 

placering på en annan skola eller stänga av eleven (SFS, 2010). Hindberg (2006) 

framhåller att skolpersonal nästan alltid försöker lösa elevens problem inom skolans 

ramar innan pedagogen anmäler fallet till socialtjänsten. Detta menar Hindberg (2006) 

är olyckligt eftersom det inte är till någon hjälp för eleven att exempelvis bli omplacerad 

om det uppvisade beteendet beror på svårigheter i hemmet. Vidare påpekar författaren 

att det inte heller hjälper dessa elever att som lärare använda sig av speciella 

pedagogiska metoder.  
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2.3 Barns rättigheter 

 

1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention vilket betyder att landet åtagit sig att 

följa den. Konventionen gäller inte som svensk lagstiftning och domstolar har ingen 

skyldighet att stödja sig på den. Däremot har Sverige anpassat sig till barnkonventionen 

genom att ändra vissa lagar så att de bättre stämmer överrens med den. I 

barnkonventionen (2009) står det att barnets bästa ska komma i första hand vid åtgärder 

som rör barn. Vidare ska konventionsstaterna skydda barn mot fysiskt och psykiskt våld 

samt vanvård. Konventionen tar även upp alla barns rätt till trygghet och att 

konventionsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga detta 

(Barnkonventionen, 2009).  

2.4 Barn till missbrukande föräldrar 
 

Elever som far illa i hemmet kan till exempel vara barn som har en eller båda av sina 

föräldrar som lever med ett missbruk. Socialstyrelsen (2013) skriver om barn som växer 

upp med missbrukande föräldrar på deras hemsida och menar att det är en jobbig 

situation för barnen som kan leda till stora problem för dem senare i livet. De skriver 

också att det finns kunskap om vilka risker detta kan föra med sig för barnen och vad 

för skyddsfaktorer som finns men kunskap om vad som verkligen hjälper barnen saknas. 

Eftersom familjer som lever med missbruk sällan pratar om det kan det vara så att de 

enda som vet om att barnen har det svårt hemma är de personer som arbetar med 

föräldrarnas missbruk. För den personen är det viktigt att visa barnen att de vet om hur 

barnet/barnen har det hemma och ger dem de råd och det stöd som de kan ge.  

 

2.5 Försummelse 
 

Hindberg (2006) påpekar att det finns flera olika typer av försummelse som ett barn kan 

utsättas för. Fysisk försummelse innebär att barnets fysiska behov inte blir tillfredställda. 

Det kan handla om att barnet utsätts för stark kyla eller värme, höga ljudvolymer eller 

inte får tillräckligt med mat.  

Psykisk försummelse är ofta förknippat med fysisk försummelse. Den psykiska 

försummelsen kan dock förekomma ensam genom att barnets förälder tillfredsställer 

barnets fysiska behov men inte de psykiska. Det kan handla om att barnet möts av 

likgiltighet istället för kärlek och värme vilket gör att barnet får svårt att forma en egen 

identitet och utveckla sin självkänsla (Hindberg, 2006). 

Hindberg (2006) fortsätter med intellektuell försummelse är att barnet inte får hjälp med 

skolarbetet eller att utforska världen. Konsekvenserna av detta blir att dessa barn ofta 

presterar sämre i skolan än andra. 

Medicinsk försummelse innebär att barnet inte får tillräcklig vård vid sjukdom eller 

skada. Det innebär också att barnet inte får tandvård (Hindberg, 2006). 

Social försummelse betyder att det finns tydliga brister i barnets fostran och dess 

socialisation samt att barnet inte får någon vägledning eller struktur i sin vardag. Detta 

medför att barnet får svårt att utveckla sin sociala kompetens (Hindberg, 2006).  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i några utvalda skolor och fritidshem 

kan upptäcka att elever far illa i hemmet samt hur dessa elever bör bemötas. Arbetet 

kommer även att ta upp hur pedagoger i dessa skolor och fritidshem går tillväga när de 

har misstankar om att elever far illa i sitt hem. 

 

Frågeställningar som ska besvaras utifrån syftet är: 
 

● Hur kan pedagoger i några skolor och fritidshem upptäcka elever som far illa i 

hemmet? 

 

● Hur gör pedagoger, i dessa skolor, vid misstanke om att en elev far illa i 

hemmet?  
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4 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  
 

I detta kapitel har vi valt att slå ihop den tidiga forskningen  och det teoretiska 

ramverket. Vi kommer alltså att ta upp både den tidigare forskning som är relevant för 

vårt syfte och delar av den faktalitteratur som finns om det valda området. Inledningsvis 

presenterars lite om den definitionsproblematik som finns om begreppet barn som far 

illa samt vad skolverket skriver om trygghet i skolan. Därefter följer en beskrivning av 

begreppet KASAM:s tre komponenter i förhållande till frågeställningarna. Antonovsky 

(1991) menar att personer som har högt värde på samtliga komponenter klarar av 

omständigheterna som i detta fall eleverna drabbas av i sin hemmiljö på ett bättre sätt. 

Arbetet presenterar också det utvecklingsekologiska perspektivet. Studien tar även upp 

hur barn som far illa kan upptäckas samt vilka signaler som bör uppmärksammas. Nästa 

del handlar om hur pedagoger ska agera vid misstanke om barn som far illa, orsaker och 

konsekvenser av exempelvis misshandel och försummelse. Kapitlet avslutas med 

problematiken om varför inte elever berättar och hur samtalet med dessa elever kan se 

ut.  

 

4.1 Definition 

 

Per Germundsson (2011) skriver i sin avhandling att det inte finns någon bestämd och 

övergripande definition vad som menas med barn som far illa. Däremot så refererar 

författaren till följande definition i nya socialtjänstlagen SOU 1994:139: ”barn som far 

illa beskrivs som barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen” 

(Germundsson, 2011:23). Vidare förklarars i avhandlingen att det finns olika 

indelningar för barn som far illa, dessa är: barn till missbrukare, barn till 

utvecklingsstörda, barn till psykiskt sjuka, barn till misshandlade kvinnor, barn som 

utsatts för psykiskt eller fysiskt våld och sexuella övergrepp, barn i ekonomiskt utsatta 

familjer och barn som försummas. Definitionsproblematiken finns inte bara i Sverige. I 

litteratur som är skriven på engelska används det övergripande begreppet child 

maltreatment som i svensk översättning blir barn som blir behandlade illa. Även här 

delas begreppet upp i andra mindre begrepp (2011). 

Det är viktigt att skilja på barn som far illa och barn som lever i en situation där de 

riskerar att fara illa, detta för att begreppet barn som far illa inte visar på om barnet 

faktiskt utsätts för något eller om barnet befinner sig i en risksituation (Germundsson 

2011).  

 

4.2 Trygghet i skolan  

 

Skolverket (2007) skriver att det har införts nya bestämmelser i skollagen för att skolan 

ska vara en trygg och lugn plats där eleverna kan studera i lugn och ro utan att bli störda 

av något. Skolans huvudsakliga uppdrag är att ge alla elever förutsättningar att klara av 

högre studier och senare även fungera på en arbetsplats. Det innebär att ge eleverna 

kunskaper och grundläggande värden. För att det ska gå att uppfylla detta så måste 

studiemiljön utmärkas av ordning, trygghet och studiero. Det behövs ett förebyggande 

arbete för att de rätta förutsättningarna ska infinna sig. När ordingen ändå störs så 

behövs möjligheter att ingripa. 

 

Skolan ska vara en trygg och stimulerande plats dit eleverna och personal vill komma 

och ska känna glädje att göra det. Alla i skolan ska vara väl medvetna och känna till 
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skolans värdegrund. Lärarna har en viktig uppgift då det kommer till att hjälpa eleverna 

att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. Det krävs ett aktivt och 

systematiskt arbetssätt i skolan för att uppnå detta. Den plan som skolan har för 

likabehandling och de ordningsregler som finns ska vara genomsyrad av ett helhetstänk. 

De som går på skolan ska vara medvetna om vad som görs för att dem ska vara trygga 

och trivas. Delaktighet är också viktigt, att både föräldrar och elever är med och 

bestämmer hur ordningsreglerna ska utformas. Detta skapar en känsla av sammanhang 

(Skolverket, 2007). 

 

4.3 KASAM  

 

Aanton Antonovsky (1991) har myntat begreppet KASAM som står för känsla av 

sammanhang. Begreppet KASAM utgår ifrån ett salutogeniskt perspektiv. Med detta 

menas att se till skyddsfaktorer istället för riskfaktorer. Begreppet är uppdelat i tre olika 

komponeter som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Begriplighet är den centrala delen i den ursprungliga definitionen. Den avser i vilken 

grad personen upplever inre och yttre stimuli. Vilket menas hur människan kan se 

världens information som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig istället för 

ett brus som är kaotiskt, oordnat, slumpmässigt oväntat och oförklarlig. En person som 

har stark känsla för begriplighet, räknar med att stimuli som personen möter i framtiden 

är förutsägbara, eller i de fall de dyker upp som överraskningar går att sortera samt 

förklara. Det viktiga här är att uppmärksamma att detta inte berättar något om 

önskvärdheten på stimuli. Hemska saker som krig, död och misslyckanden kan 

fortfarande ske, men en människa som beskrivs ovan kan göra detta (be) gripbart. 

(Antonovsky, 1991).  

 

Antonovsky (1991) fortsätter med den andra komponenten som är hanterbarhet. Det 

syftar på upplevelsen av de resurser som står till ens förfogande för att hantera de olika 

situationer som människan utsätts för. Med dessa resurser menas tidigare erfarenheter, 

tro och personer som människan kan lita på och räknar med till exempel ens fru eller 

man, nära vänner, lärare, läkare, arbetskamrater eller Gud. En person med hög känsla av 

hanterbarhet blir inte ett offer för dessa omständigheter och upplever inte att livet är 

orättvist. Tråkiga saker händer men med hög hanterbarhet reder personen sig och sörjer 

inte hela livet.  

 

Meningsfullhet är den tredje komponenten som benämns som begreppets 

motivationskomponent. 

  
De som bedömdes ha en stark KASAM pratade alltid om områden i livet som 

var viktiga för dem, som de var mycket engagerade i, som ”hade betydelse” 

för dem i uttryckets känslomässiga och inte enbart kognitiva mening 

(Antonovsky, 1991:40). 

 

I extremfallen syns få tecken på att något i livet har haft stor betydelse, detta gäller de 

som hade lägst KASAM. Personer som inte uppnådde samma nivå som de ovannämnda 

var missnöjda men kunde ändå säga att det fanns något eller några livsområden som var 

viktiga, men menade att de bara var till besvär och tyngde dem med bördor som de 

hellre hade varit utan. Denna tredje komponent hänvisar till den grad personen upplever 

livets känslomässiga innebörd, och att några av de krav och svåra situationer livet ger en 

är värda att lägga energi på. Att personen ser på dessa som utmaningar värda 
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engagemang mer än bördor som personen skulle klara sig utan. Detta innebär inte att en 

person som värderar meningsfullhet gläds vid dödsfall eller andra jobbiga situationer. 

Men en sådan person ställer in sig på att finna en mening och engagerar sig för att 

värdigt ta sig igenom utmaningen (Antonovsky, 1991). 

 

Antonovsky (1991) menar därför att begreppet KASAM kan omdefinieras på detta sätt: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 

av tillit till att (ett) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (två) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 

en finns tillgängliga, och (tre) dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang (Antonovsky,  1991:41). 

 

4.4 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

 

Hwang och Nilson (2003) skriver om Urie Bronfenbrenner (född 1917) som genom sina 

långa studier av barns utveckling i olika kulturer utformat det utvecklingsekologiska 

perspektivet. Det utgår ifrån hans tidigare forskning som handlade om hur miljön 

påverkar en individs utveckling. Hans tankar kan liknas med Vygotskij som också var 

intresserad av relationen mellan individ och samhälle. Bronfenbrenner kritiserar mot 

den traditionella psykologin som lägger större vikt vid individen i sig själv och inte på 

faktorer runt omkring som påverkar exempelvis grupper, organisationer och samhället. 

Det är faktorer som alla är med och påverkar olika beteenden hos en individ. Den 

utvecklingsekologiska modellen framkom för att visa på hur kopplingen mellan individ 

och samhället ser ut. Denna modell ”består av fyra så kallade system på olika nivåer: 

mikro, meso, exo och makro (’mikro’ står för den lägsta eller minst övergripande nivån 

och ’makro’ för den högsta eller mest övergripande nivån)” (Hwang & Nilsson, 

2003:53).   

 

Mikrosystemet består av den miljö som ligger närmst barnet det vill säga föräldrar, 

syskon och det gemensamma samspel som finns dem emellan. Det är viktigt att detta 

system är fungerande och i balans för att barnet ska må bra. När barnet blir äldre så 

finns det andra mikromiljöer som blir viktiga, dessa är exempelvis förskolan, kompisar i 

kvarteret och skolan eftersom där möter de andra nya kamrat- och vuxenkonstellationer. 

I och med att dessa växer fram så ökar barnets repertoar av roller, relationer och även 

sociala situationer (Hwang & Nilsson, 2003) 

 

Hwang och Nilsson (2003) fortsätter med att förklara Mesosystemet som består av 

förbindelser och förhållanden mellan de olika mikrosystemen, med andra ord är det ett 

system av delsystem. Detta kan förklaras med att en elevs agerande i skolan inte enbart 

påverkas av det som händer i skolan utan även av det som sker i hemmet; hur familjen 
fungerar och hur elevens kompiskrets ser ut. Det handlar även om hur de olika 

mikrosystemen har kontakt med varandra, exempelvis så är föräldrarna engagerade i 

föräldramöten och utvecklingssamtal och annat som hör till skolan och förskolan. 

Denna samverkan mellan skola och föräldrar gynnar barnen och normerna i de olika 

mikrosystemen kan lättare förstås när de kommer samman.  

 

Nästa system exosystemet innehåller de miljöer som indirekt påverkar eleven, som finns 

runt omkring dem utan att de själva deltar i dem. Det kan handla om arbetssituationen 

för föräldrarna eller personalsituationen på skolan. Det som händer på föräldrarnas 
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arbete kan indirekt ha påverkan på barnens familjesituation. Kommunens politik om 

barnomsorg och dess kommunikationsmedel är också något som indirekt påverkar 

barnet (Hwang & Nilsson, 2003).  

 

Makrosystemet beskriver de allmänna dragen i det samhälle där individen finns. Det kan 

till exempel handla om levnadsstandard, familjepolitik, skolpolitik och liknande 

kulturella faktorer. För att ge ett konkret exempel från vardagen så kan det nämnas om 

950-talet då kvinnorna började arbeta utanför hemmet. Detta är en sådan sak som 

påverkar barnens tillstånd och erfarenheter sett ur makrosystemets vinkel. Det tål också 

att nämnas att föräldraförsäkringen är ett annat exempel som påverkar barnen då denna 

gör det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina barn i början på deras liv (Hwang 

& Nilsson, 2003).  

 

Det finns en till nivå som Brofenbrenner kallar kronosystemet som ligger utanför de 

andra fyra systemnivåerna. Kronosystemet handlar om tiden och är en viktig del i det 

utvecklingsekologiska perspektivet. Två faktorer påverkar denna dimension, den ena är 

omgivningen som förändrars då till exempel ett nytt syskon kommer in i barnets liv. 

Den andra är individens behov, dessa kan ändras vid exempelvis sjukdom. Båda dessa 

är beroende och starkt kopplat till förändring över tid. Förändringar som dessa är också 

viktiga för att förstå hur de olika systemen spelar in i individens liv och utvecklingen. 

Här nedan visas modellen i bild för att skapa en tydligare bild om hur de olika systemen 

hänger samman (Hwang & Nilsson, 2003).  

 

 
(Hwang & Nilsson, 2003:54). 

Bronfenbrenner (1979) presenterar också begreppet dyad. En dyad skapas när två 

människor uppmärksammar eller deltar i varandras aktiviteter. Dyader är viktiga för 

mänsklig utveckling i två avseenden.  
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First, it constitutes a critical context for development in its own right. 

Second, it serves as the basic building block of the microsystem, making 

possible the formation of larger interpersonal structures---triads, tetrads, and 

so on (Bronfenbrenner, 1979:56). 

 

Det finns tre former en dyad kan ha när det kommer till dess förmåga att främja psykisk 

mognad. Den första kallar Bronfenbrenner (1979) för observational dyad och sker när 

en människa i en relation noga och konsekvent uppmärksammar en aktivitet hos en 

annan samtidigt som den andra personen förstår att intresset för aktiviteten finns. Det 

kan exempelvis röra sig om ett barn som observerar när en förälder förbereder mat 

samtidigt som föräldern förklarar vad han eller hon gör.  

 

Den andra formen kallas joint activity dyad. Här genomför två personer någonting 

tillsammans. De behöver dock inte göra samma sak, istället handlar det ofta om två 

relativt olika aktiviteter som kompletterar varandra. Ett exempel på en joint activity 

dyad är när en förälder tittar i en bildbok med sitt barn. Föräldern berättar historien och 

ställer frågor till barnet medans barnet berättar vad det ser och svarar på förälderns 

frågor (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Den sista formen kallar Bronfenbrenner (1979) för primary dyad. I den här formen finns 

de båda personerna i varandras tankar även när de inte är tillsammans. De har starka 

känslomässiga band och påverkar ständigt varandras beteende. Två goda vänner saknar 

exempelvis varandra när de inte är tillsammans och tänker på vad den andra gör just nu 

och hur den andra personen hade reagerat på en viss situation.  

 

4.5  Att upptäcka 

 

Birgitta Svensson (2013) tar i sin avhandling upp förskolan som en upptäckande arena. 

Både i förskola och skola möter pedagoger dagligen elever i olika åldrar och är därför 

viktiga platser där barn som far illa eller riskerar att fara illa kan upptäckas, få stöd och 

hjälp. Författaren menar att det därför är viktigt att all personal som arbetar inom 

förskolan har all kunskap om hur de ska kunna upptäcka, stödja och hjälpa dessa elever. 

Personalen ska exempelvis kunna avgöra  när deras resurser inte räcker till för att ge 

eleven det stöd som behövs, och att de därför måste ta in hjälp i form av annat 

professionellt stöd. Svensson (2013) belyser vikten av samarbete mellan i detta fall 

förskola, socialtjänsten och BVC.  

 

4.5.1 Signaler  

 

Svensson (2013) upplyser om att flera studier har gjorts då det gäller personalens 

misstankar om barn som far illa. Samtliga av dessa studier visar att upptäckandet inte 

enbart görs av signaler från barnet utan kan även upptäckas på signaler hos föräldrarna. 
Studierna fokuserar på försummelse, vanvård och övergrepp då det visat sig vanligare 

att misstänka försummelse och vanvård och färre fall med misstankar om sexuella eller 

fysiska övergrepp.  

 

Utifrån tidigare internationella studier har det gjorts en detaljerad lista över  olika 

sorters signaler, på denna lista finns 36 signaler som delats in i fyra 

omsorgsviktskategorier. Dessa fyra kategorier är: tecken på känslomässig 

otillgänglighet i föräldra-barn relationen, tecken på försummelse, tecken på fysisk 
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vanvård och kroppsliga tecken  på fysiska övergrepp. Dessa signaler finns i bilaga A  i 

slutet av arbetet. 

 

Skolverket (2013c) skriver också om varningssignaler som kan förekomma. I skolan ska 

pedagogerna vara extra uppmärksamma på om elever har stor frånvaro, om 

skolresultaten förändrars, nya kamratrelationer, trötthet eller nedstämdhet. Men det är 

inte bara på eleven i sig misstankarna kan väckas utan även på syskon, föräldrar, släkt 

och vänner. 

 

4.5.2 Fysisk och psykisk misshandel 

 

Fysisk misshandel handlar om fysiskt våld som på något vis skadar barnet. ”Varje form 

av kroppslig bestraffning är fysisk våld” (Ekelund & Dahlöf, 2005:70) Det kan 

exempelvis handla om när ett barn blir skadat, att någon slår barnet, nyper, biter, 

knuffar, skakar, eller tvingar in saker i barnets mun. Aga, det vill säga att använda våld i 

uppfostringssyfte är enligt svensk lag förbjudet. Det är även misshandel om barnet inte 

blir omhändertaget på rätt sätt av föräldrarna till exempel att ett barn lämnas ensam, att 

barnet går hungrig eller att barnet inte har rätt kläder för rätt årstid. Varningssignaler på 

fysisk misshandel kan vara exempelvis när ett barn har gjort illa sig men inte vill tala 

om vad som har hänt och inte heller föräldrarna vill berätta. Det kan också handla om 

att barnets och förälderns version av hur skadan uppkom inte är densamme. Ett annat 

tecken kan vara att föräldrarna väntar för länge med att söka medicinsk vård för barnet, 

om barnet verkar rädd när föräldrarna rör vid det, försenad språkutveckling eller om 

barnet har svårt att anpassa sig i skolan; ”är deprimerad och tillbakadragen eller 

aggressiv och utagerande” (Ekelund & Dahlöf, 2005:70). Det viktiga här är inte att 

pedagogen hittar tecken som stämmer överrens med en lista utan att agera vid misstanke 

om att något inte är som det ska eller att ett barn far illa (2005).  

 

Psykisk misshandel handlar om att ett barn upprepade gånger utsätts för nedvärderande 

omdömen, behandling som på nått sätt bryter ner barnet eller uppsåtligt känslomässigt 

lidande. Men även om det bara sker en gång så kan det leda till att ett barn riskerar att 

fara illa. Det kan exempelvis handla om förlöjliganden, hån, krav som är orimliga, 

vägran att lyssna på barnet, förbud mot att delta i fritidssysslor för barnets åldersgrupp 

eller avskärmning från andra människor. Tecken som kan förekomma på barn som går i 

skolan är exempelvis: problem att umgås med andra barn och vuxna, svårt att 

koncentrera sig och följa med i undervisningen eller att barnet har dåligt självförtroende 

(Ekelund & Dahlöf, 2005). 

 

4.6 Pedagogers agerande 

 

Enligt Ekelund och Dahlöf (2005) ska pedagoger eller annan person med 
anmälningsskyldighet alltid lita på sig själv. Om det finns misstankar så finns det 

alldeles säkert även en anledning till att dem finns. Det är också bra att skriva ner alla 

tecken som upptäcks. Detta för att lättare kunna göra en tydlig och fullständig anmälan.  

Sedan är det inte upp till personen som anmäler att ta reda på om misstankarna är sanna, 

det är socialtjänstens uppgift att bedöma. 

 

Vid misstanke om att en elev far illa är det alltid bra att prata med arbetskamrater, 

skolsköterskan och rektorn så att även de är observanta på egna iakttagelser, för att få 

fler belägg vid anmälan. På skolan ska det finnas en nedskriven policy som beskriver 

hur en anmälan ska göras. Ekelund och Dahlöf (2005) belyser att policyn vanligtvis tar 
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upp att anmälan bör göras tillsammans och att rektorn står bakom pedagogens beslut. 

Enligt lag är pedagogen personligt skyldig att anmäla vid misstanke om att en elev far 

illa. Detta gör att pedagogen inte kan blunda för vad den ser eller lägga över ansvaret på 

någon annan oavsett hur inarbetad policyn än är. Pedagoger kan ta kontakt med 

socialtjänsten utan att nämna vare sig sitt eget eller elevens namn för att fråga om råd. 

Så länge inte elevens namn nämns i samtalet räknas det inte som en anmälan. I detta 

samtal kan  pedagogen bland annat få råd om vad som ska sägas till föräldrarna 

(Ekelund & Dahlöf, 2005). 

 

När pedagogen pratar med eleven är det viktigt att förklara vad som händer efter 

samtalet, det vill säga att det måste anmälas och andra vuxna måste bli insatta i 

situationen. Förklara också att det måste anmälas på grund av att inget barn ska leva 

under de förutsättningarna. Det är viktigt att detta samtalet inte blir som ett förhör 

eftersom pedagogen bara ska finnas där för att lyssna på vad eleven berättar. Resten är 

upp till socialtjänsten och polisen. Pedagogen ska vara tydlig med att eleven kommer få 

hjälp och att någon vuxen kommer att prata med föräldrarna. När anmälan är gjord bör 

föräldrarna också få reda på att det är en skyldighet att anmäla oro för eleven till 

socialtjänsten. Vid ett sådant samtal är det bra att inte vara ensam,  pedagogen kan med 

fördel ha med rektorn när kontakten med föräldrarna tas (Ekeberg & Dahlöf, 2005).    

 

4.7 Orsaker till att barn far illa 

 

Hindberg (2006) menar att det ofta är flera olika faktorer som orsakar att barn far illa. 

De olika riskfaktorerna går in i och förstärker varandra. Dessa faktorer är biologiska, 

psykologiska och sociala. Det finns även faktorer för att motverka riskerna och dessa 

kallas skyddsfaktorer. För att kunna ta hand om barn som far illa, utreda och förebygga 

att det händer behövs det god kunskap om både risk och skyddsfaktorerna. Familjerna 

där misshandel, försummelse eller liknande sker är ofta mycket problembelastade och 

lever i svåra förhållanden. Faran att ett barn ska råka ut för misshandel eller bli 

försummat är individuell och beror på många faktorer som ändras under tiden, det kan 

vara familjens livssituation, insatser och stöd i förebyggande syfte från till exempel 

socialen.  

Hindberg (2006) skriver om tre olika riskområden när det kommer till barn som far illa. 

Det första området är risker som kan hänföras till barnet. Här handlar det om faktorer 

som barnets kön, ålder, beteende och relationen det har med sina kamrater. Det andra 

området är risker som kan hänföras till föräldrarna. Exempel på detta är psykisk 

sjukdom, missbruk, arbetslöshet och kriminalitet. Det tredje och sista området är risker 

som kan hänföras till familjen. Detta kan exempelvis handla om familjens sociala status, 

händelser de varit med om och deras samlevnadsform. Vidare är vissa av dessa faktorer 

mer allvarliga än andra, framförallt när de kombineras med varandra. Det kan också 

bero på att familjen just har invandrat från ett land där det är tillåtet med barnaga. Om 
pedagogen vet om det så finns det anledning att vara extra uppmärksam på dessa elever 

(Ekelund och Dahlöf, 2005). Hindberg (2006) skriver om en amerikansk studie där det 

studerades om det fanns något samband mellan barnmisshandel och exempelvis 

depression eller alkoholmissbruk. 2760 familjer studerades och det framkom att risken 

för barnmisshandel ökar när det finns depression hos mammorna, våld i familjen och 

låg inkomst. Ekelund och Dahlöf (2005) menar att mörkertalet för barn som far illa i 

hemmet är stort. För varje anmälan som kommer in beräknas det finnas två barn till som 

inte upptäcks. 
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Socialstyrelsen (2010) påpekar att det finns vissa biologiska skyddsfaktorer hos de barn 

som klarar sig bra i vuxenlivet trots att de farit illa i sina hem i låg ålder. Dessa barn är 

ofta lugna och psykiskt stabila, nyfikna och beredda på att sätta upp mål med sina liv. 

De har även en förmåga att be om hjälp. Förutom de biologiska skyddsfaktorer som kan 

hjälpa ett barn att klara sig bra ifrån vanvård och försummelse nämner Socialstyrelsen 

(2010:17) att de barn som klarar sig bäst är de som: 

 har minst en trygg relation till vuxna utanför familjen 

 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. 

 

Vidare förklarar Socialstyrelsen (2010) att skolan spelar en viktig roll när det kommer 

till att skapa tryggare förhållanden för att eleven ska kunna utvecklas. Det är viktigt att 

personalen på skolan är medvetna om att trygga relationer skyddar eleven. Denna 

kunskap ger skolpersonalen ett ansvar och möjligheten att kunna arbeta förebyggande.   

 

4.8 Konsekvenser av misshandel och försummelse 

 

Hindberg (2006) belyser att det finns typiska tecken när ett barn har blivit misshandlat 

och att det är viktigt att vara vaksam på denna typ av signaler. Dessa är märken efter 

livrem, bitmärken som har form av en halvmåne och inte kan ha uppstått från ett annat 

barn eller ett djur och brännmärken som har tillkommit av cigaretter. Vidare kan barnet 

ha en kal fläck på huvudet vilket tyder på att det har blivit luggat på ett våldsamt sätt. 

Barnet kan även ha hudavskrapningar på öronen på grund av att det dragits i öronen. 

När det kommer till blåmärken menar Hindberg (2006) att det är det vanligaste tecknet 

på att ett barn utsatts för misshandel. Blåmärkenas utseende, ålder och antal kan ge 

ledtrådar för en vuxen om att barnet blivit misshandlat. 

 

När det gäller psykiska skador varierar dessa beroende på olika faktorer. Hur länge 

barnet har blivit misshandlat, barnets relation till förövaren, barnets ålder samt vilken 

typ av roll det rör sig om spelar in. Vidare påpekar Hindberg (2006) att alla barn 

reagerar olika när de utsätts för misshandel och försummelse. Syskon som växt upp 

under samma omständigheter reagerar ofta olika beroende på ovan nämnda faktorer 

samt barnets personlighet. De vanligaste psykiska konsekvenserna är att barnet känner 

ilska, skuld, ångest och blir aggressivt. Socialstyrelsen (2010) menar att det finns ett 

tydligt samband mellan övergrepp när barnet är litet och kriminalitet samt olika 

beteendeproblem i tonårslivet. Vidare har barn som utsätts för övergrepp eller 

försummelse ökad risk för depression, drog- och alkoholmissbruk samt att skada sig 

själva. Risken att bli mobbad eller delta när någon annan blir mobbad är även större för 

barn som far illa i hemmet. Detta är något Socialstyrelsen (2010) förklarar med att dessa 

barn ofta är revanschsugna och känner att de behöver hävda sig. Barn som far illa i sina 

hem löper även en ökad risk för inlärningssvårigheter och är ofta försenade i sin 

psykiska utveckling. Hindberg (2006) skriver om en amerikansk studie som påvisade att 

31% av de barnen som hade inlärningssvårigheter blev utsatta för övergrepp, 

misshandel eller försummelse.  

 

Barn som blir känslomässigt försummade löper ökad risk för att drabbas av 

personlighetsstörning och psykiska sjukdomar. Försummelse kan även leda till fysiska 

skador, exempelvis om föräldrarna inte tittar till barnet när det badar eller leker på 

stranden riskerar det att råka ut för olyckor. Om föräldrarna inte följer läkarens 
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rekommendation vid exempelvis allergi eller astma kan det handla om försummelse och 

få allvarliga konsekvenser för barnet. I de fall barnet inte får sina behov tillgodosedda 

riskerar det att stanna i längd och vikt samt bli passivt (Hindberg 2006).  

 

4.9 Varför berättar inte barnet? 

 

Hindberg (2006) menar att barn har svårt att berätta om de blir försummade eller utsätts 

för våld. Detta medför att ingen utanför familjen får reda på det och att fallen blir svåra 

att reda ut för socialtjänsten och polisen när misstanke finns. Socialstyrelsen (2010) 

skriver om de nationella undersökningarna som genomfördes 2000 och 2006 där barn 

som blivit slagna i sina hem blev tillfrågade om de haft någon vuxen som de känt att de 

kunnat prata med och berätta för. I undersökningarna framkom att det bara var ett av tio 

barn som hade berättat för en utomstående, exempelvis en lärare. Vidare framkom att 

det bara var ett av tio barn som kände att de kunde prata med en vuxen om sina 

problem. Hindberg (2006) påpekar att det finns en mängd olika anledningar till att ett 

barn inte berättar om de utsätts för våld eller försummelse. Barnen kanske inte kan 

berätta själva, utsatta barn är ofta svaga på att berätta om och formulera sina behov, 

tankar och vad de har upplevt. Dessa barn har anpassat sig till att inte ställa några krav 

för sin egen del. Det är även vanligt att utsatta barn inte har getts möjligheten att skapa 

en egen identitet vilket gör att de får svårt att veta vad de tänker, vill, känner och 

framförallt att berätta detta för någon annan person. 

En annan anledning till att ett barn som far illa inte berättar är att barnet inte vet om att 

det utsätts för försummelse eller misshandel. Detta menar Hindberg (2006) kan handla 

om att barnet inte har särskilt stora kunskaper om lagstiftningen i Sverige och därmed 

inte heller vet att fysiskt våld är olagligt. Även äldre barn kan tro att våld inom familjen 

är normalt och sker i alla familjer. Dessutom ses ofta det som händer inom familjen som 

privat och som utomstående inte behöver veta någonting om och ska hålla sig borta 

ifrån.  

En tredje anledning att barn inte berättar att de far illa i sitt hem är att de varken inom 

familjen eller med utomstående pratar om brott som händer eller har hänt inom familjen. 

Hindberg (2006) menar att "tystnad och hemlighållande är ett utmärkande drag för 

familjer där det förekommer våld eller övergrepp" (Hindberg 2006:114). Detta kan 

påverka barnet på så sätt att det riskerar att börja tvivla på sin verklighetsuppfattning. 

Barnen som far illa i sina hem är även starkt beroende av sina föräldrar för att kunna 

överleva och berättar inte att de far illa för att de inte vill förlora den tryggheten som 

finns kvar till dem. Hindberg (2006) och Socialstyrelsen (2010) upplyser att dessa barn 

även brukar ta sina föräldrar i försvar och skydda dem eftersom barnen har så pass stark 

lojalitet till sina föräldrar. Äldre barn kan även gå med tankar om att inte bli trodda om 

de skulle berätta. Vidare menar Socialstyrelsen (2010) att det är extra svårt för barnet att 

berätta när det blir utsatt för övergrepp av en anhörig eftersom denne kan hota med att 

klippa de känslomässiga band de har till barnet.  

Ekelund och Dahlöf (2005) belyser att om elever som far illa får någon av följande 

frågor ” Hur mår du?  Har det hänt något hemma?” (Ekelund & Dahlöf 2005:69) så kan 

det var lättare för eleven att berätta. Eftersom dessa barn känner stark lojalitet gentemot 

sina föräldrar och det är därför svårt för dem att ta egna initiativ att berätta vad de har 

varit med om. Om du ställer den frågan är det viktigt att du som pedagog tar dig tid att 

sitta kvar och lyssna klart på vad eleven har att säga. Var beredd på att du kan få ett svar 

som du kanske inte förväntade dig. 
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Det utsatta barnet kan även känna skuld till att det utsätts för försummelse eller 

misshandel. De kan tro att det är deras fel att de blivit försummade eller misshandlade 

eftersom de har varit olydiga eller provocerande. Barnet kan tänka att det skulle agerat 

på ett annat sätt för att slippa bestraffas. Detta menar Hindberg (2006) görs för att 

barnets känslomässiga utveckling hotas om det inte kan känna respekt och tillit för sina 

föräldrar.  

Hindberg (2006) påpekar att det finns många undersökningar som tyder på att barn som 

far illa i sina hem ofta känner att de inte har någon att prata med om sina problem. Att 

barnet har någon att vända sig till som det litar på är en förutsättning för att kunna 

berätta. Sätt ihop styckena. 

4.10 Att prata med barn som far illa 

 

Att prata med barn som far illa i sina hem är något som många upplever som svårt 

eftersom det känns svårt att närma sig barnet utan att oroa det. För att budskapet från 

den som pratar med barnet ska nå fram är det viktigt att tolka och ha en förståelse för 

hur barnet uttrycker sig. De som pratar med barnet behöver även besitta en kunskap i 

samtalsmetodik och barnkompetens samt ha en empatisk förmåga. Vidare behövs det, 

när exempelvis pedagoger ska prata med elever som far illa i sitt hem, kunskaper om 

elevens situation. Många elever öppnar inte upp sig vid första samtalstillfället utan 

behöver tid på sig för att skapa ett förtroende för den de pratar med. Det är viktigt att 

som pedagog tänka på att eleven kanske inte berättar det allra svåraste direkt, istället 

brukar barn som far illa vänta med att berätta det svåraste till sist (Hindberg 2006). 

Detta menar Socialstyrelsen (2010) beror på att barnet testar den vuxne om den "tål" att 

höra det som berättas. Hindberg (2006) menar även att det har stor betydelse för barnet 

att känna sig tryggt i sitt berättande så den vuxne inte blir upprörd eller dömer barnet 

eller dess föräldrar angående det som  kommer fram. Socialstyrelsen (2010) påpekar att 

det är pedagogens jobb att visa intresse för barnets berättelse och att ge möjlighet för 

barnet att berätta i lugn och ro. När ett barn väljer att berätta om sina problem visar det 

att det finns ett stort förtroende för den utvalda personen. 

Hindberg (2006) belyser att de som arbetar  med dessa barn måste ha en medvetenhet 

om de olika hinder som finns för att ett barn som far illa i hemmet ska berätta om det. 

Hur dessa barn bemöts är avgörande för dess framtida psykiska hälsa och dess förmåga 

att kunna känna tillit till vuxna. 

4.11 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis är det viktigt att skolpersonal har kunskap om och är 

uppmärksamma på olika signaler elever sänder ut när de far illa i sina hem. Det är även 

av stor betydelse att vara medveten om att all personal som är verksam inom skolan är 

skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att en elev far illa. Att prata med 

en skolsköterska, rektor och arbetskollegor är bra då det finns mer belägg när anmälan 

görs. Tidigare i kapitlet belyser Hindberg (2006) att familjer där misshandel eller 

försummelse förekommer ofta är mycket problembelastade och lever i en svår situation. 
Det finns många faktorer som påverkar risken för att ett barn utsätts för misshandel eller 

försummelse. Exempelvis barnets kön, ålder och relationen det har med sina kamrater 

spelar in. Andra faktorer är arbetslöshet, missbruk och kriminalitet hos föräldrarna. Att 

en elev inte berättar att det far illa i sitt hem kan bero på flera olika saker. Det kan 

exempelvis handla om att det inte vet om att det är utsatt eller att familjen aldrig nämner 
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den här typen av problem för utomstående, något som är typiskt för familjer där våld 

eller övergrepp förekommer. Dessa barn känner även ofta en stark lojalitet gentemot 

sina föräldrar och vill skydda dem genom att inte berätta.  

Tidigare forskning inom ämnet tar även upp att begreppet KASAM - känsla av 

sammanhang är viktigt för elever som far illa i sina hem. De tre komponenterna som 

KASAM består av kan kopplas till omständigheterna i elevernas hem och hur dessa kan 

hanteras. Det utvecklingsekologiska perspektivet består av tre system: mikrosystemet, 

mesosystemet och exosystemet. Perspektivet handlar om att individen påverkas av olika 

faktorer som påverkas runtomkring den.  
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5 Metod  

 
I det här kapitlet tar vi upp den valda metoden och varför detta val gjordes. 

Intervjupersonerna presenteras, hur vi gick tillväga i urvalet av dessa samt 

genomförandet före, under och efter intervjuerna. Vi går även igenom validitet och etik 

Kapitlet avslutas med metodkritik. 

  

5.1 Val av metod 

 

Den valda metoden som använts i studien är kvalitativ. Detta utifrån frågeställningarna 

och syftet. Vi ville förstå hur pedagoger kan upptäcka elever som far illa i sina hem och 

hur dessa pedagoger tänker och agerar i bemötandet med eleverna. Holme och Solvang 

(1991) menar att det centrala i en kvalitativ metod är att samla in information för att på 

så sätt få en djupare förståelse av ämnet som studeras. Det var självklart att välja en 

kvalitativ metod eftersom vi ville få en helhetsbild av de intervjuade personernas 

situation och erfarenheter. Detta menar Holme och Solvang (1991) är den kvalitativa 

metodens styrka i jämförelse med den kvantitativa.   

 

5.2 Urval och presentation av intervjupersonerna 

 

Intervjupersonerna bestod av två lärare, två fritidspedagoger, en skolsköterska som varit 

verksam på en gymnasieskola men som numera är pensionerad samt en person som är 

verksam inom en organisation som arbetar med barn som far illa. Alla pedagoger som 

blev intervjuade var kvinnor vilket vi anser vara en nackdel då vi gärna hade fått med en 

manlig synvinkel i intervjuerna. Det var dock inte möjligt att få tag på någon manlig 

pedagog. Vi försökte få stor variation mellan intervjupersonerna genom att välja 

pedagoger i olika åldrar och två stycken som inte är pedagoger men som ändå möter 

dessa barn. Holme och Solvang (1991) skriver att urvalet bör sikta mot att få en så stor 

variationsbredd som möjligt. Samtliga intervjupersoner kontaktades direkt via e-post 

eller telefon eftersom deras kontaktuppgifter var tillgängliga.   

 

Intervjuperson A arbetar inom en organisation som hjälper och finns till för barn som 

far illa. Kvinnan har arbetat inom organisationen i sammanlagt sju år. Hon arbetar där 

1,5 dagar i veckan och resterande tid arbetar hon som pastor i en frikyrka. Mycket av 

hennes erfarenhet grundar sig i att hennes föräldrar var familjehem åt en flicka när hon 

växte upp. Båda flickans  föräldrar var  missbrukare. Sedan har hon fått fler erfarenheter 

av att arbeta med barn i organisationen men även via kyrkan.   

 

Intervjuperson B är en pensionerad skolsköterska som tidigare arbetat på en 

gymnasieskola och har stor erfarenhet av elever som far illa i sina hem. Kvinnan 

arbetade 15 år som skolsköterska i grundskolan och tre år i gymnasiet. Hon har via sitt 

yrke stött på många som for illa i hemmet. 

 

Lärare 1 arbetar som lärare på en f-6 skola och är främst i en årskurs 5 och har arbetat 

som pedagog i 10 år. Hon har tillsammans med kollegor anmält till socialen att barn far 

illa i hemmet två gånger.  
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Lärare 2 är verksam lärare på en f-9 skola och arbetar som klassföreståndare i en 

årskurs 2. Hon har arbetat som pedagog i 15 år. Hon har genom åren misstänkt elever 

som far illa i hemmet ett flertal gånger, men inte gjort någon anmälan. 

 

Fritidspedagog 1 arbetar på ett fritidshem med barn som går i årskurs f-2 och har 

arbetat där i 22 år men  utbildade sig till fritidspedagog först år 2003. Hennes 

erfarenheter av elever som far illa i hemmet är att hon har misstänkt det någon gång och 

att detta då har diskuterats med kollegorna.  

 

Fritidspedagog 2 arbetar på ett fritidshem för barn som går i årskurs 3-5. Hon har 

arbetat som fritidspedagog i 3 år. Hon har varit med om att ett fall har anmälts till 

socialen. 

 

5.3 Genomförande 

 

Arbetet började med att vi valde intervjupersoner och skrev ett utkast på vilka frågor vi 

kunde tänka oss att ställa. Vi valde sedan att dela upp intervjuerna mellan oss. Innan vi 

började intervjua skrev vi ihop en strukturerad intervjuguide för att intervjuerna ändå 

skulle bli så lika som möjligt eftersom vi då kunde ställa samma grundfrågor. Denna 

intervjuguide skickades i förväg till intervjupersonerna. Vi använde samma 

intervjuguide till samtliga intervjupersoner men med vissa små justeringar till de som 

inte arbetar som pedagoger. Fyra intervjuer genomfördes med personerna på deras 

arbetsplatser. En lärare intervjuades via telefon och skolsköterskan intervjuades i hennes 

hem.  

 

Under intervjuernas gång ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

intervjupersonens synsätt och tankar. Holme och Solvang (1991) menar att det ofta 

dyker upp tankar och idéer under intervjuns gång och att vi som intervjuar måste ta 

hänsyn till detta. Vidare måste personen som intervjuar förstå den intervjuades situation 

och följa upp de områden som tas upp i syfte att få fram viktig fakta.  

 

Alla intervjuer spelades in för att lättare kunna hålla fokus på intervjupersonen och för 

att slippa anteckna under tiden som intervjun varade. Vi var noga med att fråga 

intervjupersonerna om det gick bra att spela in intervjun, vilket alla samtyckte till. Vi 

berättade även att intervjuerna endast ska användas till detta ändamål och att det bara är 

vi som kommer att lyssna på det som spelats in.  

 

5.4 Bearbetning och analys 

 
Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades dem. När transkriberingen var 

färdigställd sammanställde vi det som sagts under intervjutillfällena, letade olika teman 

i de olika intervjuerna. Vi letade även efter likheter och skillnader i de olika 
intervjusvaren för att se om det fanns något mönster i hur de olika personerna tänkte och 

resonerade. När vi analyserade intervjusvaren strök vi under svar vi tyckte var särskilt 

relevanta och intressanta, något som Holme och Solvang (1991) menar är bra. 
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5.5 Validitet 

 

Vi anser att vi under våra intervjusituationer haft en tillitsfull relation med personen 

som blivit intervjuad. Detta kan leda till att intervjupersonerna inte ville göra oss 

besvikna med sina svar utan istället sa det de trodde att vi ville höra istället för vad de 

faktiskt tycker och känner angående barn som far illa i sina hem (Holme & Solvang 

1991). Vi upplevde det dock som att samtliga personer vi intervjuade var trovärdiga.  

 

Under våra intervjuer försökte vi skapa en så god stämning som möjligt och en av 

anledningarna till att vi valde att dela upp intervjuerna var att vi inte skulle riskera att 

avbryta varandra och på så sätt skapa en mer stressad situation för personen som blev 

intervjuad. Holme och Solvang (1991) påpekar att det är väsentligt att forskare inte går 

för fort fram då det riskeras att skära sig i samspelet. Forskaren får inte heller pressa 

intervjupersonen på mer information än vad han eller hon är villig att dela med sig av. 

 

5.6 Etik 

 

Innan vi genomförde intervjuerna förklarade vi för intervjupersonerna vad vårt arbete 

handlar om eftersom det är ett så pass känsligt ämne. När det bedrivs forskning är det 

viktigt att tänka på att människor inte får användas som medel för att målet med 

forskningen ska uppnås. Det är alltså viktigt att ha respekt för sina medmänniskor 

(Holme & Solvang 1991). Vi nämner inte några namn på intervjupersonerna i arbetet 

eftersom vi vill skydda deras identitet då det är viktigt att "..vi i vårt arbete skyddar 

psykisk och fysisk integritet för den enskilde som bidrar med information" (Holme & 

Solvang 1991:32). Vidare har vi använt oss av Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav 

på forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Intervjupersonerna fick information om hur intervjusvaren skulle 

användas och om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju till arbetet. Vi var även 

noggranna med att tala om för intervjupersonerna att de kommer vara avidentifierade 

samt att det som sägs under intervjun endast används till arbetet.   

 

5.7 Metodkritik 

 

Vi ansåg att intervjuer passade vårt arbete bäst eftersom vi ville få en djupare förståelse 

för de enskilda intervjupersonernas erfarenheter och åsikter. Vi hade velat ha med en 

manlig pedagog som intervjuperson eftersom vi då hade fått med ett manligt perspektiv. 

Arbetet handlar om hur pedagoger kan upptäcka eleverna och hur pedagoger kan 

bemöta dem, något vi anser både män och kvinnor troligen tänker lika om.  

 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss eftersom vi bor på olika orter. Det hade 

enligt oss tagit för lång tid att närvara vid samtliga intervjuer. Vi är medvetna om att 
våra känslor och tankar under intervjuerna kunde medföra att våra följdfrågor blev 

annorlunda. Fördelarna med att göra på det sättet anser vi vara att intervjupersonen blir 

mer avslappnad om intervjun sker mellan två personer istället för tre. Vi som intervjuar 

avbryter inte heller varandra och fick på så sätt ett bättre flyt under intervjun. En 

nackdel med detta arbetssätt var att vi kunde tolka svaren vi får på olika sätt och därför 

kanske vi ställde olika följdfrågor. Detta löste vi genom att i förväg skriva en 

intervjuguide med strukturerade frågor vi hade tänkt ställa.  

 



  
 

22 

Vi försökte få intervjuerna så lika som möjligt genom att skriva en strukturerad 

intervjuguide vilket gjorde att vi ställde samma grundfrågor. Vi har även varit 

noggranna med att läsa igenom varandras transkriberade intervjuer för att kunna få fram 

ett enhetligt resultat.  

 

Efter en av intervjuerna som spelades in uppstod det tekniska problem och ljudfilen med 

intervjun försvann. Detta medförde att intervjupersonen fick svara på frågorna vi e-post. 

Vi anser att ljudfilen hade varit bättre eftersom svaren vi fick där var mer utvecklade än 

de vi fick via e-post. Vi anser dock att svaren vi fick via mail ändå är pålitliga och går 

därför att använda ändå. Detta för att svaren som vi fick via intervjun fortfarande var 

färska i minnet och överrenstämde med svaren i mailet. 

 

En av intervjuerna genomfördes via telefonsamtal som spelades in via ett program i 

iPhone. Anledningen till att intervjun gjordes via telefon var att intervjupersonen bor i 

en stad som ligger för långt bort för att kunna åka dit och göra intervjun där. Vi valde att 

ändå göra intervjun för att vi visste att hon har erfarenheter inom ämnet som vi kunde ha 

nytta av i vårt arbete. Nackdelen med det anser vi vara att vi inte kunde se den 

intervjuade personens kroppsspråk och minspel under intervjun vilket ofta förstärker det 

som sägs.  
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6 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som har utförts med 

fritidspedagoger, lärare, en pensionerad skolsköterska och en kvinna som arbetar i en 

organisation som hjälper barn som far illa i hemmen. Resultatet presenterars i teman 

som framgår utifrån vad informanterna säger. De olika teman är valda för att dessa finns 

med i samtliga intervjuer och är relaterade till frågeställningarna. De teman som 

presenterars är: upptäcka, pedagogers agerande och bemöta. Kapitlet kommer även att 

ta upp litteraturen i förhållande till informanternas ord. 

  

6.1 Upptäcka 

 

Två av pedagogerna utrycker att eleverna själva antingen berättar om att de far illa eller 

att de säger någonting som gör att pedagogen blir misstänksam. Litteraturen säger att 

dessa elever kanske har svårt att själva ta initiativ till att berätta eftersom lojaliteten 

gentemot föräldrarna är stor (Hindberg 2006). Men om pedagogen istället ställer frågor 

som ”hur mår du egentligen?” och ” hur har du det hemma?” så är det inte omöjligt att 

eleven svarar (Ekelund och Dahlöf, 2005). ”Jag tror att många berättar, det upplevde 

jag det som, att om man ställde frågan, att dem svarade” (Intervjuperson B). Då är det 

viktigt att finnas där för eleven och att lyssna färdigt på vad det har att berätta, detta 

menar Ekelund och Dahlöf (2005). Lärare 1 menar att det också är viktigt att inte lägga 

orden i munnen på eleven genom att fråga rakt ut om eleven blir slagen.  

 

Dessa elever är ofta svaga då det handlar om att kunna uttrycka sig om sina behov, 

tankar och upplevelser. Detta menar Hindberg (2006). Hindberg menar att det även kan 

handla om ovetskap, att eleven faktiskt inte vet om att de utsätts för något som är 

olagligt. Dem tror att det är normalt eftersom dem inte vet om något annat. Detta kan 

leda till att eleven riskerar att börja tvivla på sin verklighetsuppfattning. Det är väldigt 

vanligt förekommande i dessa familjer att hålla det som händer hemma hemligt. De vill 

inte att andra ska få veta. Om eleverna skulle berätta är de rädda att förlora den trygghet 

som de ändå känner i hemmet. Dessa elever är som alla andra barn trots allt beroende av 

sina föräldrar, och vill inte gå miste om dem (Hindberg, 2006). Lärare 2 menar att 

”barnen skyddar nog ofta sina föräldrar och tycker det är jobbigt att prata om. Dom 

skäms.” 

 
Dessa barn kallas också för ”glömda barn” för att de är en glömd grupp i 

samhället. Det är de själva som har sett till att de är det p.g.a. att de aldrig 

någonsin skulle tala om för någon om vilken hemlis som händer där hemma. 

Därför syns dem inte i samhället och är svåra att hitta (Intervjuperson A). 

 

Flera av pedagogerna berättar att det kan upptäckas genom att eleven drar sig undan och 

inte vill umgås med andra. En av varningssignalerna som pedagoger ska vara 
uppmärksam på är nedstämdhet (Skolverket, 2013c). Det nämns också i intervjuerna att 

pedagoger bör reagera om elevens beteende avviker från hur han/hon brukar vara, alltså 

att pedagogen inte känner igen dem längre. På frågan hur det kan komma till uttryck hos 

dessa elever att de far illa i hemmet svarar en intervjuperson så här: ”Det är ju om de är 

lite inbundna och kanske inte säger så mycket och en del kanske blir väldigt 

utåtagerande istället. Det kan vara både och” (Fritidspedagog 1). Alla pedagoger har 

nämnt att det också kan upptäckas genom att eleven blir utåtagerande och visar ett 

våldsamt och bråkigt beteende mot andra elever. 
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Men det kan ju också va så att dem är lite våldsamma me, att det är på det 

hållet, att man tar ut det här. Att man är lite bråkig för att man har det svårt 

hemma då (Fritidspedagog 2). 

 

Ekelund och Dahlöf bekräftar att tecken på fysisk misshandel kan vara att eleven ”är 

deprimerad och tillbakadragen eller aggressiv och utagerande” (Ekelund och Dahlöf, 

2005:70). 

  

Svensson (2013) beskriver olika signaler som pedagoger ska vara uppmärksam på som 

kan innebära att eleven far illa hemma. En av dessa signaler beskriver hon som ”har inte 

för årstiden adekvat klädsel” (Svensson, 2013:32). Detta är något som två av våra 

intervjupersoner också nämner att dem har sett hos elever, det kan vara att eleverna 

”inte har kläder som behövs på vintern” (Lärare 1). 

 
Man kan se det på kläderna, inte alltid på att de är smutsiga eller söndriga 

utan barnen kan ha ”fel kläder vid fel tillfälle” exempel lackskor när man 

skall ut i skogen (Intervjuperson A). 

 

Frånvaro från skolan är också en gemensam nämnare hos många av intervjupersonerna. 

”Närvaron i skolan, det tycker jag att man märker det på” (Intervjuperson B). Även 

lärare 2 uttrycker att ”det kan handla om att eleven har hög frånvaro”. Det kan enligt 

Svensson (2013) bero på att som föräldern kan uttrycka att de behöver ha sitt barn hos 

sig. 

 

6.2 Pedagogers agerande 

 

Litteraturen säger att det ska finnas en policy på varje skola som tar upp hur de som 

arbetar inom skolan ska gå till väga vid misstankar om att en elev far illa (Ekelund och 

Dahlöf, 2005). Men när det gäller huruvida pedagogerna har en policy på skolan eller 

inte så svarade de lite olika. De båda lärarna säger att det inte finns någon policy på 

skolan, de följer den anmälningsplikt som lärare har vid misstanke att någon elev far 

illa. Båda fritidspedagogerna säger att det finns en policy som skolan de arbetar på 

följer, men den ena är mer säker på vart den finns och säger att dem har den i en pärm 

på fritids. Fritidspedagog 1 berättar däremot att dem inte har något dokument på fritids 

men att skolsköterskan säkert har något, eftersom det är henne dem rådfrågar vid 

misstankar om att någon elev far illa i hemmet. Senare kopplas även rektorn in i fallet. 

Ekelund och Dahlöf (2005) menar att pedagoger ska prata med rektor och 

sjuksköterskan vid misstankar om att en elev far illa eftersom det är viktigt ha flera 

personers iakttagelser för att anmälan ska bli mer komplett.  

 

”[…] Du kan ringa socialen o du behöver inte säga några namn. Men ändå ska du gå o 

pratar med rektorn i första hand. Så är det hon som får ta ställning om man ska gå 

vidare med det” (Fritidspedagog 2). Litteraturen tar även upp att pedagoger kan ringa 

och rådfråga socialtjänsten vid dessa misstankar utan att göra en anmälan. Så  länge inte 

elevens namn nämns räknas det inte som en anmälan. Vid kontakt med socialtjänsten 

kan pedagogen få vägledning exempelvis angående kontaken med föräldrarna. (Ekelund 

och Dahlöf, 2005).   
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6.3 Bemöta 

 
Försöka ta reda på varför eleven beter sig som den gör, ta reda på varför det 

är som det är helt enkelt. Man måste ha en bra relation till eleven för att den 

ska våga öppna upp sig. Annars blir det nog väldigt svårt […] Man måste 

låta barnet berätta i sin egen takt. Verkligen inte stressa på något sätt, det är 

viktigt. Jag tror också här att det är viktigt att känna sina elever. Vissa vill 

säkert bli bemötta på ett visst sätt men andra på ett annat. Vissa kanske 

behöver att dom själva får söka sig till den vuxna och inte tvärtom. Det är 

inte lätt. Man måste visa barnen att man verkligen vill finnas där för dom 

även när dom har det tufft, få dom att lita på dig (Lärare 2). 

 

Alla intervjupersoner är överrens om att pedagogerna inte ska börja bete sig annorlunda 

eller behandla den/de eleverna på något speciellt sätt som skiljer sig från hur de andra 

blir bemötta. De säger också att det är viktigt att pedagogen visar att du finns där och 

stöttar och lyssnar gärna om eleven behöver prata. Intervjuperson A uttrycker det så här: 

  
Se till att barnet får veta att du vet. Berätta att du finns där för det och var 

noga med att aldrig peka ut det i klassen. Bete dig som vanligt mot eleven 

men visa att du bryr dig och finns där i fall hon/han vill prata. Behandla det 

inte annorlunda (Intervjuperson A). 

 

Detta kan förklaras med en av komponenterna i KASAM begreppet som Antonovsky 

(1991) kallar för hanterbarhet. Människan behöver resurser för att kunna hantera svåra 

saker som de går igenom i livet. Dessa resurser kan vara just en lärare eller 

fritidspedagog som finns där och stöttar, som eleven känner en tillit till. Antonovsky 

menar även att om en person har en hög känsla av hanterbarhet så klarar han/hon sig ut 

ur situationen lättare och faller inte offer för den. Fritidspedagog 1 säger också att det är 

viktigt att eleverna känner sig trygga på fritids och att de kan vara sig själva där. Detta 

skriver Skolverket (2007) om i sin publikation att det är viktigt att skolan är en trygg 

plats där det finns lugn och ro för att klara av studierna. 

 

6.4 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis så går det att upptäcka när en elev far illa i hemmet eftersom det 

finns signaler att vara uppmärksam på. Vid misstanke är det alltid rätt att agera, skolan 

bör ha en policy och ett tillvägagångssätt för sådana tillfällen. I samtalet med en elev 

som eventuellt far illa är det viktigt att bemöta eleven både professionellt och 

personligt, så att eleven känner sig tryggt med att berätta om hur han/hon har det 

hemma. Eleven måste få förståelse för sin situation samt bli införstådd med  att detta 

bör anmälas och att det finns hjälp att få. Genom intervjuer har vi fått svar på hur 

pedagoger bör bemöta dessa elever och alla informanterna var överrens om att inte göra 

skillnad på elever som har det svårt hemma och de andra. Däremot ska pedagogerna 

aktivt visa att de bryr sig om hur eleverna mår och vill finnas där för dem om de vill 

prata.    
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7 Diskussion 
 

Vi har valt att genomföra en studie om elever som far illa i sina hem eftersom det är ett 

känsligt ämne som det inte talas om särskilt mycket i skolan och fritidshemmet idag. 

Elever som far illa är inget ovanligt fenomen, därför behöver vi som blivande pedagoger 

mer kunskap om ämnet vad gäller upptäckandet och bemötandet av dessa elever. Detta 

för att i vårt kommande yrke kunna hantera problematiken på bästa sätt. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Anledningen till att resultatet ser ut som det gör beror på  av våra val av 

intervjupersoner. Vi har gjort medvetna val och delvis använt oss av personer som har 

erfarenheter av elever som far illa i hemmet. I valet av intervjupersoner strävade vi efter 

att få olika infallsvinklar på det valda ämnet. Detta förklarar varför vi har med personer 

som inte är eller har varit verksamma pedagoger. För att närmare förklara valet av 

skolsköterskan så får vi genom hennes erfarenheter fler exempel på hur pedagoger kan 

upptäcka dessa elever. Skolsköterskan upptäckte signaler som återkommande 

huvudvärk, medan pedagogernas misstankar väcktes genom elevernas beteende. Vi 

hade även med en person som arbetar helt utanför skolan i en organisation där hon 

möter elever som far illa i hemmet. Hennes erfarenheter är ändå värdefulla för arbetet 

eftersom hon kan ge pedagoger tips på hur de ska upptäcka och bemöta dessa elever i 

skolan utifrån vad hon har sett. Vi tror att resultatet hade blivit annorlunda om 

intervjupersonerna enbart bestått av pedagoger. Då hade vi inte fått de olika 

infallsvinklarna som vi var ute efter.    

 

Resultatet påverkas också av vilka frågor vi ställde vid intervjutillfällena och hur dessa 

var formulerade. Intervjufrågorna är präglade av våra tankar och vad vi tycker är 

intressant att ta reda på i relation till frågeställningarna och syftet. Resultatet hade 

givetvis sett annorlunda ut om någon annan hade skrivit frågorna. 

 

Ämnet vi har valt är viktigt och relevant, inte bara för pedagoger utan även för andra 

som inte arbetar inom skolans verksamhet. Detta eftersom eleverna vi möter i skolan 

även vistas på andra platser så som fritidsaktiviteter och inom sjukvården. Vi tror att 

arbetet ökar medvetenheten om elever som far illa i hemmet. Förhoppningen är att 

arbetet ska bidra till att fler ser, upptäcker och agerar när dem möter dessa elever, även 

om det är jobbigt och svårt. Eftersom arbetet är fokuserat på skolan och fritidshemmets 

personal hoppas vi att detta kommer medföra att fler arbetslag börjar beröra och 

diskutera ämnet i större utsträckning än förut och att fler elever på så vis upptäcks och 

får den hjälpen de behöver.  

 

Vi upplevde att man som pedagog är rädd för att anmäla när man misstänker att en elev 

far illa i hemmet. Detta tror vi beror på rädslan att skada relationen med föräldrarna eller 

eleven själv är stor. Ekelund och Dahlöf (2005) skriver att pedagoger kan ta kontakt 

med socialtjänsten för rådfrågning, om inte elevens namn nämns så räknas det inte som 

en anmälan. Pedagogen kan också vara anonym. Med detta i åtanke menar vi att det kan 

bli lättare för pedagoger att faktiskt göra en anmälan om de får det bekräftat av 

socialtjänsten. Vidare hoppas vi att vårt arbete kan få fler pedagoger att våga anmäla 

missförhållanden i hemmet vid den första misstanken istället för att vänta på ytterligare 

signaler. Några av pedagogerna vi intervjuade sa just detta att elevens lidande bara dras 
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ut om anmälan dröjer. För att eleverna ska få hjälp snabbt så krävs det att pedagoger 

vågar anmäla i ett tidigt skede, allt för att elevernas välmående ska vara i centrum.  

 

Något som vi också reagerar på under arbetets gång är att två av pedagogerna säger att 

det inte finns någon nedskriven policy på deras skolor. Ekelund och Dahlöf (2005) 

menar dock att det ska finnas en sådan policy på varje skola. Pedagogerna uttrycker att 

ämnet ändå har diskuterats men inte skrivits ner. Detta tycker vi är konstigt med tanke 

på hur viktigt ämne det här är. Vi anser att det om inte annat för elevernas skull ska 

finnas nedskrivet så att alla pedagoger vet hur de ska gå tillväga när de möter dessa 

elever så att det går fort att upptäcka att någon far illa i hemmet och dessutom får snabb 

hjälp. En annan fundering som vi har angående policyn är att det kanske blir svårare att 

upptäcka dessa elever utan policyn för att kunskapen om hur de upptäcks inte finns på 

samma sätt. En diskussion i arbetslaget är bra men vi tror det kan bli svårt att komma 

ihåg vad som sades då. Finns det ett dokument så är det lätt att gå tillbaka till detta och 

på så vis friska upp minnet och kunna agera direkt utan att ta upp diskussionen om hur 

man ska göra  igen. 

 
7.2 Metoddiskussion 
 
Vi valde en kvalitativ metod för vårt arbete eftersom vi ansåg att det passade bäst för att 

få fram de svar vi ville ha. Vi ville förstå varje enskild pedagogs situation och valde 

därför att genomföra intervjuer. Efteråt har vi dock funderat på om vi hade kunnat få ett 

annat resultat med en kvantitativ studie med tanke på att vi då hade fått in mer empiri. 

Då hade vi kunnat sprida ut svaren i fler orter och kommuner eftersom vi då inte hade 

behövt träffa alla informanter. En enkät kan skickas via e-post medan en intervju helst 

ska genomföras på plats. En kvantitativ studie hade gjort det lättare att föra en statistik 

om hur vanligt det är med elever som far illa i hemmet och på så sätt möjliggjort 

generalisering (Holme & Solvang, 1991). Något som i vårt fall med så få intervjuer var 

omöjligt. 

 

Våra val av skolor påverkar hur vårt resultat blev med tanke på att vissa skolor 

exempelvis har fler invandrarbarn än andra. Vi tänker att det kan vara så att det då är 

vanligare med till exempel barnaga eftersom det är lagligt i vissa länder samtidigt som 

barnuppfostran ser annorlunda ut. Detta påpekar även Ekelund & Dahlöf (2005). Vi tror 

även att området skolan ligger i spelar in. Om skolan ligger i ett område som både är 

fattigt och har stor arbetslöshet löper eleverna större risk att fara illa i hemmet på grund 

av att föräldrarna inte har råd att köpa mat och kläder. Hindberg (2006) menar att just 

arbetslöshet och fattigdom är riskfaktorer och kan medföra försummelse och misshandel 

av barnet.  Vissa skolor ligger i en kommun som har valt att satsa på barnomsorgen och 

därför har fler pedagoger per elev i verksamheten. Detta ökar chanserna att få en god 

relation till varje elev och har tid att sitta ner och prata med eleven för att bygga upp ett 

förtroende. Något som är viktigt enligt Hindberg (2006) för att elever som far illa ska 

våga att ta steget att berätta hur det är hemma. Ju större grupper/klasser pedagogerna har 

desto svårare anser vi det är att skapa detta förtroende. Stora barngrupper/klasser gör det 

alltså svårare att upptäcka de elever som far illa i hemmet. I dessa fall försvinner 

eleverna som far illa i sina hem i mängden. 
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Vi gjorde inte ett medvetet val att bara intervjua kvinnor. Det blev så delvis på grund av 

att det var dem som hade längst yrkeserfarenhet och att det på ett av fritidshemmen inte 

fanns någon manlig pedagog. Om vi hade haft med män i empirin kanske resultatet hade 

sett lite annorlunda ut, men det kan vi inte med säkerhet veta.  

 

Fördelarna med att välja kvalitativ metod och användandet av en strukturerad 

intervjuguide är att vi upplevde att vi fick raka och tydliga svar från intervjupersonerna. 

Intervjun blev fokuserad på det vi ville ha svar på och därför gick väldigt mycket av 

deras svar att använda i resultatet. Det var någon som svävade ut i fallbeskrivningar som 

var intressanta att lyssna på men irrelevanta för arbetet.  

 

Vi anser att arbetet är trovärdigt eftersom vi har använt oss av intervjuer med erfarna 

personer som på ett eller annat sätt har mött elever som far illa. Trovärdigheten i arbetet 

ökar genom att använda direktcitat från intervjupersonerna i arbetet. Detta menar även 

Holme & Solvang (1991) bidrar till att budskapet blir engagerande när det gäller form 

och innehåll. Genom att genomföra intervjuer på plats ökar trovärdigheten eftersom vi 

som intervjuar då själva kan bedöma personens trovärdighet genom att både se och 

höra. 

 

7.3 Slutdiskussion 
 
Vi anser att lärarutbildningen bör ta upp det här ämnet för alla studenter eftersom det är 

viktigt. Vi kan inte minnas att vi har fått någon utbildning eller information om ämnet 

under vår studietid. Det går däremot att välja specialpedagogik som en valbar kurs som 

tar upp det i en liten skala. Men det är långt ifrån alla som väljer den kursen. Vi har 

under arbetets gång förstått att problematiken med elever som far illa i sina hem är 

större än vi trodde från början. Läroplanen borde också ta upp anmälningsskyldigheten 

eftersom alla pedagoger utgår ifrån den. Vad vi kunde se så nämns den inte alls i våra 

nuvarande styrdokument. Detta anser vi är under all kritik för att dålig kunskap inom 

detta ämnet leder till att det är många fall som inte upptäcks och kommer till 

socialtjänsten. Vi anser även att det är anmärkningsvärt att pedagogerna vi intervjuade 

anmält så pass få fall. Samtliga pedagoger har under sina år som verksamma pedagoger 

misstänkt att en elev farit illa i sitt hem men endast tre anmälningar har gjorts. Detta 

tyder på att pedagoger väntar med att göra en anmälan till socialtjänsten. 

 

Vi anser att vi har besvarat våra frågeställningar på ett bra och tydligt sätt genom att 

koppla relevant litteratur till våra intervjusvar. Arbetet med att forska inom detta 

område har utvecklat våra kunskaper om hur vi som blivande pedagoger ska upptäcka 

och bemöta dessa elever samt hur vi ska kunna stötta dem. Vi anser att vi kommer ha 

lättare att upptäcka dessa elever i ett tidigt skede nu när vi har skrivit detta arbetet än om 

vi inte hade gjort det. Vi inser nu ännu mer hur viktigt detta ämnet är och hur svårt det 

kan vara att som pedagog hantera det. Något annat vi har fått med oss genom detta 

arbete är att det är viktigt att anmäla så fort man bara har en oro att en elev far illa, för 

att skydda eleven. Även om det blir en jobbig situation för eleven att gå så långt som att 

anmäla fallet så måste pedagoger tänka vad som är bäst för eleven på sikt. Ingen elev 

ska behöva leva i sådana hemförhållanden där de inte känner sig trygga. Vi anser att vi 

efter att ha skrivit detta arbete kommer bli bättre och mer medvetna pedagoger i 

framtiden. 
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7.4 Vidare forskning 
 

I vår studie inriktade vi oss på hur pedagoger upptäcker fall av elever som far illa och 

hur de ska bemötas när det är bekräftat att de har det svårt hemma. Vi belyser även hur 

pedagoger kan gå till väga vid misstankar om att elever far illa. Vi tycker att det vore 

intressant att forska vidare i hur en anmälan går till och hur fallen behandlas när de 

kommer till socialtjänsten. Hur detta påverkar arbetet i skolan och förhållandet med 

föräldrar och elever. Kanske även lite om hur mycket pedagogen får veta om 

anmälningen efter den är gjord. Då skulle forskningen kunna vara mer inriktad på att 

intervjua socialtjänstemän för att få se deras syn på problematiken.    
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Bilagor 
 

Bilaga A Signaler 

 

”Tecken på känslomässig otillgänglighet i föräldra-barn relationen 

 Barnet blir känslomässigt avvisat av föräldrarna 

 Barnets föräldrar är bara i begränsad omfattning i stånd till att reagera på barnets behov 

av känslor och signaler 

 Barnet ignoreras aktivt av föräldern 

 Föräldern hotar barnet med ”förlust av kärlek” och/eller att barnet kommer att mista 

viktiga relationer 

 Föräldern/föräldrarna hotar att gå ifrån eller lämna bort barnet 

 Barnet hotas med våld eller stryk 

 Barnet beskrivs på ett kränkande sätt 

 Föräldern/föräldrarna förhåller sig i perioder direkt fientligt till barnets behov 

 Vid upprepade tillfällen avvisar föräldern/föräldrarna barnet eller svarar inte adekvat på 

dess kontaktförsök 

 Vid upprepade tillfällen visar föräldern/föräldrarna att den/de inte förmår möta barnet 

”på dess nivå” 

Tecken på försummelse 

 Barnet hålls i perioder hemma på grund av att föräldern ”behöver ha barnet hos sig” 

 Barnet blir aktivt hindrat i samvaro med andra barn och/eller andra vuxna 

 Barnet passas av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna 

 Barnet blir ofta passat av större syskon eller av andra barn 

 Barnet har varit med om att föräldern/föräldrarna misshandlats eller åsett annat våld i 

hemmet 

 Barnet har ofta passats av personer som varit påverkade av alkohol, narkotika eller 

psykofarmaka 

 Barnets dagliga liv är präglat av oförutsägbarhet 

Tecken på fysisk vanvård 

Barnet; 

 Får skrika väldigt länge innan det tas upp 

 Byts inte på som det ska 

 Verkar smutsigt och luktar illa 

 Har inte för årstiden adekvat klädsel 

 Verkar ovanligt hängig och trött 

 Går inte upp i vikt 

 Blir lämnat ensam utan vuxen tillsyn 

 Hämtas inte från dagis 

 Får för lite eller endast oregelbunden mat 

 Får för mycket mat 

 Föräldrarna sköter inte BVC-kontrollerna och/eller går inte till doktorn med barnet vid 

sjukdom 

Kroppsliga tecken på fysiska övergrepp 

 Brott på armar, ben, revben eller dylikt 

 Oförklarliga blåmärken 

 Oförklarliga brännsår 

 Märken efter människobett 

 Oförklarliga rodnader och irriterade hudpartier 

 Rivmärken eller hudavskrapningar kring mun, läppar, ögon eller genitalier” (Svensson, 

2013:32-33). 



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till lärare, fritidspedagoger och personal i en kristen verksamhet 

för barn som far illa. 

 

Bakgrundsfrågor: 

* Hur länge har du arbetat som fritidspedagog/lärare? 

* Vilka erfarenheter har du av barn som far illa i hemmet?  

* Har du varit med och upptäckt något/några barn som har farit illa i hemmet? I så fall 

berätta lite om det. Känslor, hur agerade du/ni i arbetslaget? 

 

* Har ni någon policy kring upptäckandet/utredning/stöd/hjälp för dessa barn på skolan? 

I så fall hur ser denna ut? 

* Hur kan man börja misstänka att någon har det svårt hemma? 

* Hur kan det komma till uttryck hos dessa barn/elever?  

* Vad gör man som pedagog om man har dessa misstankar? 

* När det är bekräftat med problem i hemmet på ett eller annat sätt hur tycker du att man 

ska bemöta dessa barn i verksamheten? 

* Vad kan du som pedagog göra för att hjälpa? 

* Berätta något mer utifrån dina erfarenheter som du vill berätta om som kan vara 

relevant för vårt arbete? 

 

 

 

 

 


