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Sammanfattning 

Syfte: Studien belyser ämnet barn som far illa, för att möjliggöra ett främjande av arbetet med 

de barn som riskerar att försummas genom till exempel vanvård. Studiens övergripande syfte 

är att redogöra för pedagogernas uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten, gällande 

barn som far illa, samt deras uppfattningar om förskolans interna resurser och åtgärder, som 

kan nyttjas i arbetet med de utsatta barnen.  

Metod: Studien som utförts är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer, med tre 

pedagoger på tre olika förskolor. Studien utgår ifrån en fenomenografisk metodansats. 

Resultat: Studien påvisar att pedagogerna uppfattar samverkan med socialtjänsten på 

varierade sätt och att samverkan påverkas av de båda institutionernas sekretess och 

tystnadsplikt. Resultatet av vår studie visar även på vissa brister i pedagogernas kunskaper 

kring orosanmälan och innebörden av anmälningsplikten. 

Sammanfattning: Studiens resultat behandlas genom att ge förslag på förebyggande åtgärder, 

som kan vara av avgörande vikt för de barn som riskerar att fara illa. Dessa proaktiva åtgärder 

och resurser kan bidra till att de utsatta barnen undkommer de värsta konsekvenserna som 

tidigare forskare påvisat. 
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1. Inledning 

Vår problemformulering som ligger till grund för detta arbete är hur pedagogerna i de 

studerade förskolorna uppfattar samverkan med socialtjänsten när ett barn far illa. Denna 

problemformulering har utvecklats genom ett citat i förskolans läroplan, som benämner 

människors lika värde och pedagogernas ansvar för att eftersträva att uppfylla detta; ”Inget 

barn ska i förskolan utsättas för […] kränkande behandling” (Skolverket 2010, s 4). Citatet 

ovan kan tolkas som att inget barn i förskolan skall göras som föremål för någon form av 

kränkande behandling och vi menar att om pedagogerna uppmärksammar att ett barn utsätts 

för kränkande behandling i förskolan, till exempel genom psykisk eller fysisk misshandel och 

tar det ansvar som läroplanen föreskriver om, bör en samverkan med socialtjänsten upprättas. 

Detta kan även kopplas samman med vår problemformulering. Vi finner detta ämne intressant 

att belysa ur pedagogernas perspektiv, dels för att den tidigare forskningen som gjorts kring 

samma ämne är relativt få till antalet, samt för att den har varit mer inriktad på att 

uppmärksamma ämnet utifrån andra aspekter än de pedagogiska.  

 

En annan anledning till att vi valt att åskådliggöra ämnet barn som far illa är för att 

Utbildningsdepartementets (Dir 2009:80) arbete har påvisat bristen på understöd från 

samhället. Arbetet visar att det ”under många år uppmärksammats att barn och unga som far 

illa eller riskerar att fara illa inte får det stöd och skydd de behöver från samhället” (s 4). Om 

inte de barn som far illa eller riskerar att fara illa får de resurser de behöver kan det ge upphov 

till konsekvenser för barnen som inte främjar dem i deras framtida vuxenliv. Genom att 

uppmärksamma de utsatta barnen tidigt, menar vi att dessa barn kan få det stöd och skydd de 

behöver för att undkomma de värsta konsekvenserna.  

 

Första steget för att åskådliggöra de barn som far illa eller riskerar att fara illa, menar 

Margareta Öhman (2006) är att vara lyhörd till barnets berättelser och bekräfta dennes 

upplevelser. Därigenom anser vi att pedagogerna i förskolan kan upprätta en välfungerande 

samverkan tillsammans med de aktörer som kan behövas när ett barn far illa, till exempel 

socialtjänsten. 
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2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka pedagogernas uppfattningar om samverkan 

med socialtjänsten, när ett barn misstänks fara illa i olika sammanhang såsom i till exempel 

förskolan eller hemmet. Studiens frågor är:  

 

 Hur uppfattar pedagogerna i de studerade förskolorna deras samverkan med 

socialtjänsten, när ett barn misstänks fara illa? 

 Hur uppfattar pedagogerna i de studerade förskolorna, om och vilka resurser som finns 

att tillgå i förskolan, gällande barn som far illa? 

 

Med studien hoppas vi kunna bidra till kunskap som kan tillföra pedagogerna en bättre 

handlingsberedskap, gällande de utsatta barnen. Genom att uppmärksamma ämnet barn som 

far illa och den samverkan som sker mellan förskolan och socialtjänsten, vill vi bidra till att 

öka intresset för vidare forskning inom området. Med hjälp av den tidigare forskningen och de 

medverkande respondenterna i vår studie, vill vi ge förslag på hur samverkan med 

socialtjänsten kan förbättras. Förhoppningen med vår studie är att pedagogerna ska få 

information om vad de har rätt till, när de gör en orosanmälan till socialtjänsten gällande barn 

som far illa. Genom att uppmärksamma detta ämne i samhället kan nya förebyggande åtgärder 

och resurser skapas, så antalet barn som far illa minskar.  

 

2.2. Disposition 

Utformningen av vårt arbete grundar sig i att ämnet barn som far illa är brett, trots det saknas 

det mycket omfattande forskningar och beskrivande bakgrund som problematiserar historiken 

bakom begreppet. En beskrivning av historiken gällande begreppet barn som far illa samt 

definitionerna av studiens centrala begrepp, kommer att redogöras för i bakgrunden. Vi 

kommer även redovisa för de olika lagarna och debatterna som är av betydelse för vår 

problemformulering. Avsnittet som följer efter bakgrunden, kommer att beskriva den 

sökprocess som den tidigare forskningen grundar sig i, inom ämnesområdet barn som far illa. 

Den tidigare forskningen baseras på såväl nationella som internationella studier, vars resultat 

kommer sättas i förbindelse med vår problemformulering. Därefter följer den metodologi och 

den metod som ligger till grund för vår studie. Slutligen följer resultatet av vår studie, som 

sedan efterföljs av en avslutande diskussion och en reflekterande slutsats.  
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3. Bakgrund 

Barnens första sociala interaktion näst efter hemmets miljö, är den som sker i 

förskoleverksamheten. Till följd av detta, är det av betydande vikt att pedagogerna i förskolan 

besitter kunskaperna i hur de kan identifiera de barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Detta medför att pedagogerna har en primär roll för barnen. Genom detta bör arbetet med att 

synliggöra dessa barn påbörjas redan i förskolan (Brosig, Kalichman 1992; Bigulco, Moran 

1998; Gilbert, Glaser, Kemp, MacMillan, Radford, Sidebotham & Thoburn 2009; Hindberg 

2006; Olsson 2001; Pollak & Levy 1989; SOU 2010:95; Sundell & Flodin 1994; Sundell, 

Lundström, Sjöberg & Wettergren 1992). Ett sätt att främja arbetet med att åskådliggöra dessa 

barn, kan vara att erbjuda fortbildningar till pedagogerna i förskolan, som bidrar till bättre 

förståelse kring den anmälningsplikt som socialtjänstlagen (SoL 2001:453 14 kap 1§) reglerar 

över. Åsa Backlund, Stefan Wiklund och Francesca Östberg (2012) menar att olika 

yrkesgrupper relaterar till anmälningsplikten på varierande sätt, eftersom att individer skiljer 

sig åt i förhållande till inställningar och hur de till exempel tolkar en lag.  

 

3.1. Lagar och debatter gällande barn som far illa 

Lagen om anmälningsplikten infördes 1924 och innebar att yrkesverksamma, till exempel 

förskolepedagoger ska anmäla om de anser att socialtjänsten är tvungna att gripa in. Till 

exempel om ett barns omvårdnad inte bedöms som tillräcklig. Lagen om anmälningsplikt 

reviderades 1982 och lade vikten vid att de yrkesgrupper som arbetar med barn, skall upprätta 

en anmälan redan vid en misstanke om att ett barn far illa. Detta genomsyrar även den lag som 

gäller idag. 2009 gavs ett förslag från barnskyddsutredningen att de yrkesverksamma i sitt 

arbete med barn och unga ska anmäla utifrån sina egna observationer och inte förlita sig på 

socialtjänstens förväntade handlande (Backlund, Wiklund & Östberg 2012).  

 

Reza Zarenoe (2012) och Åsa Landberg (2014) menar att barn som i olika sammanhang far 

illa, är något som förekommer varje dag och det är ett samhällsproblem som inte bör avfärdas. 

Enligt Zarenoe (2012) har statistik gjorts som visar att antalet barn som avlider till följd av 

våld uppkommer till cirka fem procent per år. Cecilia Bödker Pedersen och Marika Kruse-

Høyem (2016) menar att 40 procent av de barn som kommit i kontakt med någon form av 

hjälporganisation har utsatts för våld av någon i sin släkt. Hans Backman (2011) menar att det 

är av betydelse att de utsatta barnen får de resurser de behöver. Första steget till att ge dessa 

barn de skydd och stöd de kräver, har sin utgångspunkt i den lagstiftning som existerar idag. 
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Den ger förutsättningar för proaktiva åtgärder, men Landberg (2014) hävdar att lagstiftningen 

inte följs. Vi menar att ett exempel på en av de förebyggande insatser som lagstiftningen 

föreskriver om, är den orosanmälan som alla som arbetar med barn har att förhålla sig till. 

Zarenoe (2012) nämner att ett större omfång information och kunnande kring 

anmälningsplikten är nödvändig för att synliggöra de utsatta barnen, för att därigenom erbjuda 

barnen de stöd och skydd de är i behov av. Den anmälningsplikt som går att finna i dagens 

lagstadgor kommer att redogöras för i stycket som följer. 

 

I Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14 paragraf ett, framgår det att de yrkesgrupper som 

arbetar med barn ska anmäla till socialtjänsten om de hyser misstankar om oro över att ett 

barn far illa. De ska även i anmälan inte undanhålla några uppgifter som kan vara av betydelse 

för socialtjänstens utredning. I lagen framgår dessutom att anmälaren har rätt till återkoppling 

från socialtjänsten angående ärendets olika skeenden, om denne begär detta. Denna 

återkoppling kan nekas av socialtjänsten beroende på ärendets karaktär. Ett av förskolans 

värdegrundsuppdrag, som vi berörde i inledningen av detta arbete är att eftersträva att inget 

barn i förskolan ska göras till föremål för kränkande behandling. Detta kan även kopplas till 

sjätte kapitlet paragraf ett i Föräldrabalken (1949:381) som skriver 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”.  

 

Skollagen (2010:800) liksom Socialtjänstlagen, talar om anmälningsplikten och det arbete en 

pedagog och förskolechef ska förhålla sig till. Lagen menar att pedagoger som misstänker att 

ett barn utsätts för missförhållanden, ska anmäla denna oro till sin chef som i sin tur ska 

anmäla till huvudmannen, som i detta fall är socialtjänsten.  

 

3.2. Studiens centrala begrepp  

Begreppet barn som far illa är komplext och innefattar flertalet definitioner såväl i Sverige 

som internationellt. I Sverige är en av begreppsbenämningarna när en eller flera vuxna 

individer eftersätter barnets grundläggande behov samt exponerar barnet för såväl psykiskt 

och fysiskt våld som sexuella övergrepp och/eller andra kränkningar. De ovannämnda 

definitionerna är alla en del av det internationella begreppet child maltreatment, vilket på 

svenska kan förklaras som barnmisshandel (Germundsson 2011; Lundén 2000, 2004; 
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Svensson 2013). Ett annat begrepp som är centralt i vår studie och är återkommande är 

samverkan, vilket Berth Danermark (2000) framhäver som;  

 

[När] man tillsammans med andra […] arbetar mot ett gemensamt mål. 

Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat 

problem och syfte (s 15). 

 

Denna uppfattning av begreppet delas av Knut Sundell, Ulla Lundström, Elisabet Sjöberg och 

Lia Wettergren (1992), som även tillägger att det primära syftet med samverkan ligger i att 

skapa förhöjda lärdomar kring det utsatta barnet och dess vårdnadshavare. Vår 

problemformulering tydliggör att det är en oro som ska anmälas, men för att kunna göra en 

orosanmälan är det av betydande vikt att förstå innebörden av begreppet oro. Oro är den fas 

som tar vid, när en individ i barnets närhet misstänker att vårdnadshavarnas omvårdnad av 

barnet inte tillgodoses (Killén 1991). 

 

De centrala begreppen som genomsyrar vårt arbete, förutom de som avhandlats ovan är 

sekretess och tystnadsplikt. Skillnaden mellan dessa två begrepp i pedagogiska verksamheter, 

är att sekretessen syftar till att pedagogerna inte får avslöja uppgifter gällande varken det 

enskilda barnet eller de vuxna pedagogerna möter i förskolan samt om verksamheten. Detta så 

att de berörda aktörerna och de närstående till dem inte skadas genom att till exempel deras 

identiteter avslöjas (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400, kapitel 23 1§). Att inte bryta 

mot tystnadsplikten innebär att pedagogerna inte får tillkännage uppgifter om barnen till andra 

verksamheter (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400, kapitel 23 8§). 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Sökning av tidigare forskning 

Studierna som nämns nedan, hittades genom att vi använde oss utav olika databaser såsom 

Eric (EBSCO), Libris och Diva Portal. Sökorden i denna urvalsmetod innefattade barn som 

far illa på både svenska och engelska, förskolan (preschool) med avgränsningen 

förhandsgranskat material. Utifrån de avhandlingar och artiklar som vi fann använde vi oss 

även av snöbollseffekten (Bryman 2011). Snöbollseffekten syftar till att vi letade efter 

relevant litteratur utifrån författarnas referenslistor. 

 

4.2. Pedagogers kunskapsnivå  

Nadine Abrahams, Kathleen Casey och Deborah Daro (1992) har gjort en studie i USA, som 

syftar till att undersöka pedagogernas kunskaper, attityder och föreställningar om 

barnmisshandel, samt det förebyggande arbetet gällande det studerade ämnet. Resultatet av 

deras studie konstaterade att pedagogerna, inte får den fortbildning som behövs gällande 

barnmisshandel. Forskarna menade att detta leder till att pedagogerna har svårigheter i att 

kunna identifiera fall där barn misstänks fara illa. Ämnet kunskap studerades även av Per 

Germundsson (2011) som utförde en svensk studie, om interaktionen mellan socialtjänsten 

och pedagoger med inriktning på barn som far illa. Hans resultat påvisade att socialsekreterare 

uppfattar att pedagoger brister i deras kunskapsnivå, vilket kan sättas i förbindelse med 

Abrahams, Casey och Daros (1992) resultat. 

 

4.3. Orosanmälan 

Resultatet av Abrahams, Casey och Daros (1992) studie, tydliggjorde att 90 % av de 

medverkande pedagogerna i deras studie uppgav att de upprättade en orosanmälan, när 

pedagogerna misstänkte att ett barn for illa. Detta kan tolkas som att pedagoger i 

verksamheten generellt gör en orosanmälan, trots pedagogernas påvisade kunskapsbrister som 

vi tidigare nämnt. Birgitta Svensson (2013) har utfört en studie i Sverige, vars studie var 

uppdelad i olika delstudier där syftena och metoderna varierade. Hon menar i delstudie tre att 

de pedagogerna, (10 % av Abrahams, Casey och Daros medverkande pedagoger) inte vill göra 

en orosanmälan hade olika anledningar. Svensson’s (2013) resultat indikerade på att det fanns 

fyra olika anledningar till att pedagogerna i hennes studie som inte ville upprätta en 

orosanmälan. Dessa anledningar var; förskolan ansåg sig ha resurser för att lösa situationen 

internt, pedagogerna uppskattade inte situationen som tillräckligt grov för att göra en 
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orosanmälan, brist på förtroende till socialtjänsten, samt rädsla för att komma i konflikt med 

barnens vårdnadshavare.  

 

Delstudie tre hade även avsikten att belysa pedagogernas agerande när de misstänkte att ett 

barn for illa i hemmet, samt pedagogernas upplevelser kring ämnet. Utifrån denna delstudie 

har Svensson’s (2013) resultat påvisat att vårdnadshavare som är ensamma med sina barn 

samt barn som har mer än ett talat språk anmäldes mer frekvent till socialtjänsten. Resultatet 

visade även att pedagogerna var förhållandevis bekväma i hur de ska agera i situationer där de 

misstänker att ett barn far illa, men delgav också sina uppfattningar om att de kände en saknad 

av uppbackning från socialtjänsten.  

 

Henrik Andershed, Staffan Janson och Birgitta Svensson (2015) har gjort en studie i Sverige, 

vars resultat visar på att pedagoger oftast uttrycker oro för barnens hälsa, utveckling och 

interaktion med vårdnadshavarna när de gör en orosanmälan. Andershed m fl (2015) och 

Svensson’s (2013) studier kan kopplas samman genom att, pedagogerna oftare gör en 

orosanmälan på de barn som endast har en vårdnadshavare eller barn med fler än ett språk, för 

att pedagogerna är av tolkningen att barnens hälsa, interaktion eller utveckling kan komma att 

påverkas, vilket vi menar är grunden till att upprätta en orosanmälan.  

 

4.4. Konsekvenser för de utsatta barnen 

Robert F. Anda, Valerie J. Edwards, Vincent J. Felitti och George W. Holden´s (2003) studie 

utfördes i USA och belyste att barn som utsatts för olika kombinationer av vanvård, påverkas 

mer frekvent av psykiskt ohälsa i framtiden än de barn som inte utsatts för vanvård. Denna 

uppfattning delas även av John E. Bates, Joseph Crozier, Kenneth A. Dodge, Julie Kaplow, 

Jennifer E. Lansford och Gregory S. Pettit (2002), vars studie som utfördes i USA, hade 

intentionen att redogöra för hur de utsatta barnen upplever konsekvenserna av att utsättas för 

vanvård. Liksom Anda m fl (2003) visade Bates m fl’s (2002) resultat att barnen som utsatts 

för någon form av vanvård oftast led av konsekvenser, så som sociala svårigheter och/eller 

depression.  

 

Dante Cicchetti och Jungmeen Kim (2004) utförde en amerikansk studie med syfte att studera 

likheter och skillnader, gällande de utsatta och icke utsatta barnens sociala kompetens och 

självkänsla. Resultatet av studien påvisar en åtskillnad mellan de barn som utsatts för vanvård 
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och de barn som inte utsatts. Dessa variationer kunde främst ses genom att de barn som utsatts 

för vanvård inte hade lika stor social kompetens som de övriga barnen. Detta resultat kan 

sättas i förbindelse med Bates m fl’s (2002) resultat. Staffan Janson, Carolina Jernbro och 

Bodil Långberg (2011) har gjort en studie i Sverige, som visade på att vårdnadshavare och 

äldre barn som tidigare blivit utsatta för någon form av vanvård, har en mer positiv inställning 

till kroppslig bestraffning än de vuxna som inte utsatts för vanvård. Här kan en tolkning göras 

att om barn och vuxna blivit utsatta för någon form av misshandel tidigare i sitt liv, utsätter 

dessa drabbade individer också sina barn för misshandel, vilket skapar en ond cirkel och detta 

kan ytterligare tolkas som att proaktiva åtgärder för barnen är av betydande vikt, i ett så tidigt 

skede som möjligt. 

 

4.5 Reflektion 

Den tidigare forskningen som presenterats, kan kopplas samman med den studie vi utfört, 

genom att de tidigare studierna påvisar kunskapsbristen hos pedagogerna samt att samverkan 

ibland brister för att det inte finns tillräckliga resurser att nyttja mellan förskola och 

socialtjänst, vikten av orosanmälan och studierna belyser även de konsekvenser som de utsatta 

barnen kan lida av. Anledningen till valet av de kategorier som redogjorts för i den tidigare 

forskningen, grundar sig i att vi anser att alla dessa kategorier är av betydande vikt för att 

främja arbetet med de barn som far illa. Vi anser även att pedagogerna i förskolan behöver 

kunskaper i hur de ska agera när ett barn misstänks fara illa, för att därigenom kunna upprätta 

en orosanmälan i ett så tidigt skede som möjligt. Till följd av detta menar vi att barnen kan 

undkomma de värsta konsekvenserna.  

 

Något som särskiljer de tidigare forskningsstudierna mot vår studie, är att den tidigare 

forskningen belyser de konsekvenser de utsatta barnen kan drabbas av. Vi valde att inte 

studera denna aspekt av fenomenet barn som far illa, för att vi anser att det behövs göras en 

mer omfattande studie under flera år för att rättvist kunna belysa konsekvenserna, samt för att 

vi ansåg att det inte var det primära i vår problemformulering. Vi menar att det är av vikt att 

pedagogerna i förskolan besitter kunskaper i de konsekvenser de utsatta barnen kan drabbas 

av, för att därigenom förstå värdet av att upprätta en orosanmälan, när de misstänker att ett 

barn far illa. 
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5. Metodologi  

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas uppfattningar, gällande samverkan 

med socialtjänsten när ett barn far illa, till följd av detta har vi valt att utgå ifrån en 

fenomenografisk metodansats. Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015) menar att;  

 

Fenomenografi som metodansats är utvecklad för att analysera data från 

enskilda individer, för de mesta insamlade genom halvstrukturerade 

intervjuer. Det är en metodansats som är väl lämpad för att beskriva och 

analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden (s 162).  

 

Utifrån den problemformulering som ligger till grund för vår studie kan en tolkning göras att 

vi utgår ifrån pedagogernas perceptioner kring det studerade fenomenet. Dahlgren och 

Johansson (2015) benämner även fenomenografi som en strävan att få förkunskaper i 

informanternas sätt att betrakta ett specifikt fenomen. Vi valde denna metodansats för att 

tonvikten i vår studie ligger på hur pedagogerna uppfattar förskolans samverkan med 

socialtjänsten när ett barn misstänks fara illa, vilket kan ses som det specifika fenomenet som 

ska studeras.  

 

5.1. Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi i denna studie med fenomenografi som 

metodansats, vi har som metod för att studera problemformuleringen använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Detta val av metod gjordes för att vi ville belysa pedagogernas 

uppfattningar på ett så genuint sätt som möjligt. Alan Bryman (2011) menar att 

semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

respondenternas intervjusvar. Respondenterna i denna studie utgjordes av pedagogerna i de 

studerade förskolorna. Ett sätt att utforma en semistrukturerad intervju på, är genom vad 

Patton kallar intervjuguide (Back & Berterö 2015). Denna guide kan ge ett stöd åt forskaren 

när denne ska utföra en intervju. Genom att använda semistrukturerade intervjuer, ville vi 

undersöka respondenternas uppfattningar kring samverkan. Kunskapsobjektet i denna studie 

är således pedagogernas uppfattningar om samverkan med socialtjänsten, gällande barn som 

far illa. 

 

Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskningsstrategi kan utgå ifrån hur människor i en 

specifik kontext uppfattar omvärlden, vilket även kan kopplas till den fenomenografiska 
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metodansatsen, där det är individers uppfattningar som är i fokus. Vår problemformulering 

påvisar att vi använder oss av en kvalitativ inriktning, genom att vi utgår ifrån pedagogernas 

egna ord kring hur dem uppfattar förskolans samverkan med socialtjänsten när ett barn far 

illa.  

 

5.2. Reliabilitet och Validitet 

Bryman (2011) menar att en forskare som bedriver samhällsvetenskaplig forskning har olika 

bedömningsgrunder att förhålla sig till i sin forskningsstudie. Två av dessa benämner han som 

reliabilitet (s 49) och validitet (s 50). Begreppet reliabilitet kan förklaras som 

forskningsstudiens tillförlitlighet. För att en forskare antigen ska kunna stärka eller förkasta 

resultatet av sin forskningsstudie, menar Bryman (2011) att forskaren bör ta reda på om 

resultatet skulle bli detsamma om samma undersökning gjordes igen, eller om 

undersökningens yttre faktorer, är av betydelse för resultatet. Begreppet validitet syftar till att 

bevisa huruvida resultatet av en forskningsstudie kan generaliseras eller inte. Dessa två 

begrepp är de forskningskriterier, som ligger till grund för tillförlitligheten och 

generaliserbarheten av vår studies resultat.  

 

5.3. Urval 

Vi har studerat tre olika förskolor som är placerade på tre olika geografiska platser inom 

Örebro län. De tre pedagogerna, Pernilla, Lisa och Harriet, i de studerade förskolorna, har alla 

varierade antal yrkesverksamma år inom förskolan och är alla utbildade förskollärare. Pernilla 

har arbetat på förskolan Smultronet sedan 2011, men hennes erfarenheter inom förskolelärar-

yrket täcker en tidsperiod av åtta år. På Jordgubbens förskola intervjuade vi Lisa, som tog sin 

förskolelärarexamen år 2000 och sedan femton år tillbaka arbetar hon på nämnda förskola. 

Sedan år 2002 arbetar Harriet, vår tredje medverkande pedagog, på förskolan Blåbäret. Även 

fast hon arbetat på Blåbärets förskola i 14 år, har hon en yrkeserfarenhet som förskolelärare 

sedan 36 år tillbaka. Innan inspelningen av intervjun påbörjades, nämnde Harriet att hon 

under hennes 14 år på Blåbärets förskola, aldrig behövt göra en orosanmälan till 

socialtjänsten.  

 

Förskolan Smultronets område kan beskrivas som ett mindre samhälle med närhet till 

bostadsområden med till synes mer övervägande utländska nationaliteter. Förskolan 

Jordgubben har nära anslutning till ett skogsparti och har tillgång till en stor lekpark, 
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förskolan är belägen i ett bostadsområde, med varierande kulturella ursprung. Blåbärets 

förskola är omsluten av skogs-och villaområden och barnen som vistas i verksamheten är till 

synes övervägande svenskfödda. 

 

5.4. Genomförande  

Vi kontaktade de tre medverkade pedagogerna via telefon och informerade dem om vår 

studie, därefter fick dessa pedagoger förfrågan om de ville medverka i studien. När 

pedagogerna gett sitt medgivande, bestämdes en dag för att genomföra intervjuerna på 

respektive förskola. De semistrukturerade intervjuerna som utfördes tillsammans med de 

medverkande pedagogerna, skedde i alla tre fallen i ett rum avskilt från 

förskoleverksamheten. Detta för att inga barn eller annan personal skulle kunna påverka 

varken intervjun eller inspelningarna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapp 

på en mobiltelefon. Innan inspelningen påbörjades småpratade vi med pedagogerna och 

informerade dem om syftet med studien återigen och om att de i studien har fingerat namn till 

förmån för vetenskapsrådets forskningsetiska principer, samt att vår intervjuguide var 

uppdelad i två delar: allmänna frågor, så som antal år i yrket och mer djupgående frågor som 

hade relevans för att kunna besvara våra frågeställningar. Under alla tre intervjutillfällen 

följde vi vår intervjuguide men avvek då och då ifrån intervjuformuläret, om pedagogerna gav 

oss tillfälle att ställa följdfrågor som skulle kunna ge oss djupare insikt i hur de uppfattar 

samverkan med socialtjänsten. Dessa intervjuer transkriberades sedan för att därefter raderas.  

 

5.5 Analysprocess 

Då vårt empiriska material innefattar olika kategorier och respondenter från olika förskolor 

och då vi utgår ifrån en fenomenografisk analysmodell, har vi valt att behandla empirin var 

för sig under olika underrubriker. Vi har även valt att särskilja empirin från de olika 

förskolorna, för att enklare kunna urskilja respondenternas varierade uppfattningar kring 

samverkan med socialtjänsten, gällande barn som far illa.  De stegen som nämns nedan, är 

alla steg inom den fenomenografiska analysmodellen, som kommer att ligga till grund för vår 

analysprocess; 

 

Steg 1 – att bekanta sig med materialet Steg 2 – kondensation Steg 3 – 

jämförelse Steg 4 - gruppering Steg 5 - artikulera kategorierna Steg 6 – 

namnge kategorierna Steg 7 – kontrastiv fas 

(Dahlgren & Johansson 2015, s 167-171).  



12 
 

 

Analysmodellerna ovan kan fungera som ett stöd för forskaren när dess datamaterial ska 

analyseras. Första steget (att bekanta sig med materialet) syftar till att bearbeta det empiriska 

materialet genom att läsa det tills forskaren känner sig bekväm med materialets innehåll. I 

steg två (kondensation) i processen försöker forskaren särskilja de mest betydelsefulla delarna 

i transkriberingen, för att kunna hitta paralleller mellan det som karakteriserar det empiriska 

materialet i steg tre (jämförelse). I steg fyra (gruppering) klassificeras de likheter och 

skillnader som forskaren lokaliserat under de tre tidigare stegen. Som ett femte steg 

(artikulera kategorierna) i analysprocessen lägger forskaren tonvikten på att urskilja de 

likheter de olika delarna av det empiriska materialet uppvisar. Därefter i steg sex (namnge 

kategorierna) kategoriseras materialets olika delar och därigenom får forskaren ett nytt sätt att 

betrakta sitt material, vilket kan leda till att forskaren skönjer nya betydelsefulla delar. Som 

ett sjunde och sista steg i analysmodellen (kontrastiv fas) granskas materialets olika delar på 

nytt och forskaren urskiljer i detta steg de skillnader som kategorierna påvisar (Dahlgren & 

Johansson 2015).  

 

Efter att ha sorterat och grupperat det empiriska materialet genom att jämföra respondenterna 

inom de olika förskoleverksamheternas intervjusvar, kunde vi urskilja likheter och variationer 

som tillsammans bildade fyra olika kategorier. Alla dessa kategorier namngavs utifrån vad 

citaten syftar till; Den slocknade blickens barn och de såriga barnen, Oro för svårigheter att nå 

sanningen, Bedömningssvårigheter och Hanteringssvårigheter. 

 

5.6 Etiska överväganden 

De studerade förskolorna Smultronet, Jordgubben och Blåbäret med de medverkande 

pedagogerna Pernilla, Lisa och Harriet fick inför denna studie valmöjligheten att tacka nej till 

ett deltagande via telefon, inför intervjun och vi frågade också om de accepterade att bli 

inspelade. Inför intervjuerna informerades pedagogerna att deras namn samt förskolan förblir 

anonyma i studien. Till följd av detta har pedagogernas och förskolornas namn fingerats. För 

att kunna jämföra eventuella variationer, samt likheter mellan de tre förskolorna informerades 

pedagogerna om, att en beskrivning av förskolorna kommer att redogöras för i studien. Efter 

att det empiriska materialet sammanställts, sparades detta i en lösenordskyddad arkivmapp, 

för att senare raderas. Detta till hänsyn för vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002). 
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6. Resultat 

6.1. Den slocknade blickens barn och de såriga barnen 

Kategorin den slocknande blickens barn och de såriga barnen, syftar till att redogöra för 

pedagogernas olika begreppsbenämningar av termen barn som far illa. 

Begreppsbenämningarna ska utgå ifrån pedagogernas egna uppfattningar, men utifrån 

pedagogernas intervjusvar är vi av uppfattningen att de definierar begreppet utifrån 

socialtjänstens lagstadga, för att pedagogerna överlag definierar begreppet på liknande sätt.  

 

Harriet på förskolan Blåbäret delger sin uppfattning kring begreppet barn som far illa, genom 

att uttrycka att det:  

 

[…] fysisk är så påtagligt, men psykiska är svårare, där får jag större 

orosmoln, man ser att det här är någonting, man kan höra ett barn, dom 

sjunker, blir mindre och mindre o de här ögonen släcks, det där glittriga som 

ska vara i barns ögon (intervju 3:3). 

 

Harriet delar upp begreppet barn som far illa i två olika kategorier, det fysiska och det 

psykiska. Hon är av uppfattningen att det fysiska är uppenbart, kanske till följd av att det syns 

mer än de psykiska där hon problematiserar det svåra med att synliggöra dessa skador, men 

påpekar att några av de psykiska skadorna kan synas liksom de fysiska, till exempel genom att 

barnets ögon släcks. 

 

Pernilla på förskolan Smultronet och Lisa på förskolan Jordgubben, kännetecknar båda 

begreppet barn som far illa på liknande sätt. De menar att: ”[…] det som är det mest självklara 

är ju om de får ont av det, att det är saker som syns, som är skadliga, utanpå kroppen, men det 

finns ju även de psykiska, om barn far illa på det sättet” (Pernilla, intervju 1:1), samt ”Det kan 

vara allt ifrån trasiga kläder till [en] misstanke om att de blir slagna, sexuellt, [eller] att 

föräldrarna inte tar hand om dom” (Lisa, intervju 2:1). De två pedagogerna uppfattar barnets 

fysiska skador som lättare att åskådliggöra än de psykiska skadorna. Pernilla och Lisas 

uppfattningar kan sättas i förbindelse med Harriets intervjusvar ovan, där hon även uppfattar 

att det psykiska skadorna ett barn kan utsättas för, är svårare att upptäcka. 

 

Resultatet av den slocknade blickens barn och de såriga barnen, uppvisar att pedagogernas 

uppfattningar grundar sig i, att pedagogerna anser att de psykiska skadorna är svårare att 
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identifiera och åskådliggöra än de fysiska. Med utgångspunkt i Harriets intervjusvar (intervju 

3:3), anser vi att det är av betydande vikt att pedagogerna i förskolan har en etablerad relation 

med barnen, för att lättare kunna synliggöra de psykiska skadorna, som kan komma till 

uttryck genom en förändring av barnets beteende. För att kunna uppmärksamma barnets 

eventuella beteendeförändringar, anser vi att det är av stor vikt att pedagogerna i förskolan har 

kännedom om barnen sedan tidigare. 

 

6.2. Oro för svårigheter att nå sanningen 

Denna kategori introducerar pedagogernas uppfattningar av begreppet oro, samt hur de 

bemöter den oro som kan uppstå i en förskoleverksamhet, när ett barn misstänks fara illa.   

Pedagogerna i de medverkade förskolorna redogör för begreppet oro, antingen som en känsla 

eller med hänvisning till socialtjänstlagen, som föreskriver om att det är en oro som ska 

anmälas. Pedagogerna uppfattar en svårighet med att nå sanningen, kring huruvida barnet far 

illa eller inte, när de ska upprätta en orosanmälan. 

 

Pernilla på förskolan Smultronet beskriver hur hon agerar när hon uppfattar en oro kring ett 

barn som far illa. Hon är av uppfattningen att: ”Är det så pass stort att vi känner en direkt oro, 

då kan man ju göra en anmälan på en gång […]” (intervju 1:2). Detta citat kan tolkas som att 

Pernilla uppfattar anmälningsplikten i förhållande till socialtjänstlagen, genom att det är en 

oro eller misstanke som ska anmälas, inte ett klargörande om att barnet utsätts för fysisk eller 

psykisk misshandel. En annan tolkning som kan göras, är att Pernilla är av uppfattningen att 

barnets situation kan redas ut internt inom förskolan, så länge den oro pedagogerna känner 

inte är allvarligare än förskolan har resurser till. 

 

Lisa på förskolan Jordgubben redogör för sin uppfattning om oro i intervju 2:5 genom att 

yttra: ”Det är jätte-jätte svårt, det är ju en känsla som pedagoger har, och känner av […]. Det 

är jätte svårt att svara på, det är väl många års erfarenhet”. Lisa, är av uppfattningen att 

gränsen om vad som är en grund för oro är komplext. Hon uppfattar oro som en känsla som 

kan uppstå när en pedagog misstänker att ett barn far illa, samt upplever Lisa att oro är lättare 

att synliggöra efter flera år i yrket.  

 

Harriet på förskolan Blåbäret i intervju 3:3 berättar hur hon uppfattar oro: ”Det blir en 

kombination också när jag möter föräldrarna med sina barn. Det kan förstärka oron. Men sen 
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är man ju lite fegis också när de gäller det här. Men man får aldrig glömma att det är barnet 

det gäller, det är aldrig att skona föräldrarna från en pinsam situation”. 

 

I Harriets intervjusvar letar hon efter orden, vilket gjorde att vi upplevde henne som att hon är 

osäker i sin roll som pedagog när det kommer till situationer när en misstanke om ett barn far 

illa uppdagas. Hennes osäkerhet kan vara en följd av att hon, vilket hon redogjort för innan 

intervjun påbörjades, inte har behövt upprätta en orosanmälan till socialtjänsten. Harriet 

benämner även oro som en känsla, som kan tillta i mötet med vårdnadshavarna, samt som en 

rädsla för att konfrontera barnens vårdnadshavare. 

 

6.3. Bedömningssvårigheter 

Den här kategorin uppvisar variationer i hur pedagogerna kan bedöma om ett barn far illa i 

förskolan. Två av pedagogerna uppfattar en svårighet att kunna särskilja en verklig händelse 

från barnets fantasi, för att kunna bedöma om en orosanmälan är befogad eller inte, medan 

den tredje benämner sina önskemål kring hur hon ska kunna bedöma om ett barn far illa. 

Kategorin visar på hur pedagogerna uppfattar en svårighet i att bedöma om ett barn far illa 

eller inte. 

 

Pernilla på förskolan Smultronet och Lisa på förskolan Jordgubben, uppfattar att 

pedagogernas roll i förskolan är viktig. Förskolepedagogerna bör vara extra uppmärksam på 

vad barnet berättar. Pernilla menar att hon som pedagog, försöker bedöma om ett barn far illa 

genom att: 

  

Om jag har den tiden att jag sitter med ett barn som berättar någonting, då 

kan man ju vara extra lyhörd utan att försöka leda in barnet på något. Så kan 

man fortfarande fråga, vad hände då? Hur kände du då? Bara för att få lite 

mer information om det här är någonting som är på riktigt eller om det är 

barnets fantasi (intervju 1:2).  

 

 

Lisa uttrycker att:  

 

För ibland kan barnen säga saker, de låter som det är något men om man 

säger en följdfråga, då visar de sig att dom kan inte ens säga var, det var i ett 
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annat sammanhang, det var inte nått slag, då kanske man startar upp 

någonting som inte är någonting (intervju 2:3). 

 

Pedagogerna på förskolorna Smultronet och Jordgubben anser att det är av vikt att ställa 

följdfrågor och att bringa klarhet i barnens redogörelse om en situation, så att det inte är 

barnets fantasi som ligger som underlag för en orosanmälan. Detta kan kopplas samman med 

att pedagogerna i förskolorna bör vara lyhörda till de berättelser barnen delger, för att 

därigenom kunna bedöma om barnen far illa eller inte. 

 

I intervju 3:2 belyser Harriet på Blåbärets förskola hennes önskemål, för att kunna avgöra om 

ett barn far illa: ”Kanske lite tecken på, vad som kan vara ett barn som far illa, hur kan det se 

ut? Samtidigt kan man bli lite låst, hur mycket tecken behövs för att man ska anmäla?” Harriet 

uppfattar att det finns en brist på Blåbärets förskola, på underlag för de signaler en pedagog 

bör vara uppmärksam på när ett barn misstänks fara illa. Hon menar vidare att dessa signaler 

dock även kan ha negativ effekt, då pedagogerna kan bli osäkra på om de signaler 

pedagogerna har bedömt, inte är tillräckliga för en orosanmälan.  

 

Pedagogerna i vår studie har varierade uppfattningar. Pernilla och Lisa uppfattar att de barn 

som riskerar att fara illa, kan vara svåra att bedöma, då de signaler de utsatta barnen sänder ut, 

kan grunda sig i barnens fantasier, till exempel genom något barnen sett på tv. Harriets 

uppfattning skiljer sig ifrån de andra två pedagogerna, genom att hon inte kan nämna några 

praktiska sätt att bedöma om ett barn far illa, utan uttrycker enbart sina egna önskemål för att 

förbättra arbetet med att bedöma signalerna de utsatta barnen ger uttryck för. Det som är 

gemensamt för alla tre pedagoger är dock att alla anser att det är svårt att bedöma om ett barn 

far illa eller inte. 

 

6.4. Hanteringssvårigheter 

I de förda intervjuerna uttryckte pedagogerna på de studerade förskolorna deras uppfattningar 

kring de lagar och styrdokument som antingen hindrar eller främjar i arbetet med barn som far 

illa. Pedagogerna Pernilla och Lisa uppfattar att lagarna och styrdokumenten, till exempel 

institutionernas sekretess- och tystnadsplikt, försvårar hanteringen av den samverkan som sker 

mellan förskolan och socialtjänsten när ett barn misstänks fara illa. Harriet benämner i 

intervjusvar 3:4 att hon uppfattar att förskolan inte har någon samverkan med socialtjänsten. 
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Harriets intervjusvar kan tolkas som att hon inte kan delge sin egen uppfattning om vad som 

kan försvåra samverkan mellan förskolan och socialtjänsten. 

 

Pernilla på förskolan Smultronet uttrycker sin uppfattning kring samverkan med socialtjänsten 

genom att:  

 

Jag tror också att det är väldigt svårt eftersom att det är ju en sådan stor 

sekretess mellan oss, det är ju två olika institutioner, vi får ju inte prata barn, 

så utom när man gör anmälan. Jag ser svårigheten, absolut (Intervju 1:3). 

 

Lisa på förskolan Jordgubben åsyftar i intervju 2:6: ”Ja, men så är det ju tystnadsplikt där och 

tystnadsplikt här, och de är oftast sådant som försvårar. De är oftast så som dom förklarar de 

med, de är olika instanser”. Pernilla och Lisa uppfattar sekretessen och tystnadsplikten mellan 

förskolan och socialtjänsten, som ett hinder i samverkan, för att kunna gynna arbetet med de 

barn som misstänks fara illa.  

 

Pedagogerna på de studerade förskolorna uppfattar deras agerande, när det gäller barn som far 

illa, som kollektivt, då de påvisar vikten av kollegorna när det gäller att kunna stärka sina 

egna upplevelser. Citaten som följer sammanfattar detta: 

 

[…] ta upp med kollegor, jag fick höra det här, är det något ni har 

uppmärksammat? […] Är det en liten tveksamhet, så kan man ju också ringa 

socialtjänsten och rådgöra med dom anonymt […] (Pernilla, intervju 1:2). 

 

 Dels prata med kollegorna, närmsta kollegorna, oftast håller man ju kvar 

där, sen finns de ju en mottagningsgrupp o ringa. Det har vi gjort flera 

gånger, ringt anonymt o fråga […] (Lisa, intervju 2:2).  

 

Dels måste man väl titta så det inte bara är min upplevelse, utan måste ju 

vara flera upplevelser, flera som ser. Men det här måste vi nog se lite mer, 

eller höra lite kring med kollegor (Harriet, intervju 3:1). 

 

Pedagogerna Pernilla och Lisa varierar sig mot Harriet genom att deras citat kan förstås som 

att pedagogernas konsultation kan göras anonymt, för att det kan vara ett sätt att kringgå 

sekretessen som existerar mellan de två olika institutionerna. Förutom att pedagogerna i de 



18 
 

studerade förskolorna uppfattar sekretessen och tystnadsplikten som ett hinder, som kan 

försvåra hanteringen av barn som far illa, är alla tre pedagogerna också av uppfattningen, att 

ett bra arbetsklimat tillsammans med kollegorna är av primär vikt, för att lättare kunna 

bedöma om ett barn far illa. 

 

6.5. Reflektion 

6.5.1. Pedagogernas uppfattningar om samverkan med socialtjänsten 

Resultatet av vår studie visar på både likheter och variationer i de tre pedagogernas 

uppfattningar gällande samverkan med socialtjänsten när ett barn far illa. Pernilla på förskolan 

Smultronet uppfattar förskolans samverkan med socialtjänsten som minimal (intervju 1:4). 

Hon är av uppfattningen att denna samverkan kan förbättras, men att den rådande sekretessen 

mellan de båda institutionerna gör samverkan komplext och ytterst liten.  

 

Lisa på förskolan Jordgubben uppfattar förskolans samverkan med socialtjänsten som 

betryggande (intervju 2:4). Hon delar Pernillas uppfattning om att samverkan kan förbättras 

och anser även hon att den tystnadsplikt som råder mellan institutionerna försvårar 

samverkan. Den mest signifikanta variationen i pedagogernas uppfattningar, kunde vi utläsa 

från Harriets intervjusvar, där hon redogör för att hon under den tiden hon arbetat på 

Blåbärets förskola, aldrig behövt göra en orosanmälan, uppfattar förskolans samverkan med 

socialtjänsten som obefintlig (intervju 3:4). 

 

Utifrån våra kategorier har vi kunnat utläsa att pedagogerna i de studerade förskolorna, 

beskriver begreppet barn som far illa på liknande sätt. Om arbetslaget har varierade sätt att 

definiera begreppet barn som far illa, menar vi att det kan bidra till svårigheter för 

pedagogerna och deras kollegor att bedöma de signaler de utsatta barnen sänder ut. Detta kan 

i sin tur leda till en problematik när pedagogerna ska upprätta en orosanmälan.  

 

6.5.2. Pedagogernas uppfattningar om de resurser som finns i förskolan 

Resultatet av vår studie uppvisar på likheter i de tre pedagogernas uppfattningar kring om det 

finns resurser att tillgå i förskolan och vilka dessa resurser är. 

 

Pernilla på förskolan Smultronet uppfattar att förskolan har resurser att tillgå i arbetet med 

barn som far illa. Denna uppfattning har hon för att förskolan har socialpedagoger som en 
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resurs. Pernilla är även av uppfattningen att arbetslaget kan ringa socialtjänsten anonymt, för 

att rådfråga om ett specifikt barn, utan att kringgå sekretessen som föreligger mellan förskolan 

och socialtjänsten, vilket hon upplever som en intern resurs i förskolan.  

 

Lisa på förskolan Jordgubben delar Pernillas uppfattning, att förskolan har resurser att tillgå. 

Liksom Pernilla använder sig Lisa och hennes kollegor av att ringa socialtjänsten anonymt 

men benämner denna resurs som mottagningsgruppen. Lisa uppfattar även förskolans 

specialpedagoger och kuratorer som en resurs, vilket verksamheten även använder.  

 

Harriet på Blåbärets förskola uppfattar förskolans specialpedagog som en resurs, eftersom hon 

kan rådfråga denne, om hur pedagogerna på förskolan kan agera när ett barn misstänks fara 

illa. Hon uppfattar även att hon kan fråga om specialpedagogen kan tänkas medverka i 

verksamheten som en resurs, med uppgift att observera barnets agerande när pedagogerna 

misstänker att det far illa. 

 

Pernilla, Lisa och Harriet har alla liknande uppfattningar om de uppfattar att det finns resurser 

att tillgå, samt vilka dessa resurser är, gällande barn som far illa. Pernilla på förskolan 

Smultronet uppfattar att hennes förskola använder sig av socialpedagoger som en extra resurs 

inom arbetslaget. Vi tolkar detta som att socialpedagogerna kan ses som ett första steg för 

förskolan, innan eventuella åtgärder till socialtjänstens mottagningsgrupp görs. Både Lisa på 

förskolan Jordgubben och Harriet på förskolan Blåbäret uttrycker att deras förskolor använder 

sig av specialpedagoger. Dessa specialpedagoger kan ses som en intern resurs som nyttjas 

innan de upprättar en orosanmälan. 
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7. Diskussion 

7.1. Pedagogernas kunskapsbrist 

Den tidigare forskningen som redogjorts för i denna studie, konstaterar flertalet faktorer att ta 

i beaktande för att kunna främja arbetet med barn som far illa i förskolan. En aspekt att ta 

hänsyn till, för att främja arbetet med barn som far illa, är pedagogernas kunskaper kring den 

anmälningsplikt som Socialtjänstlagen (SoL 2001:453 14 kap 1§) föreskriver om. Lagen 

påvisar att det är en oro som ska anmälas, något som två av pedagogerna som medverkat i vår 

studie redogjort för i deras intervjusvar. En redogörelse för att det är en oro som ska anmälas 

går att finna i Pernilla på förskolan Smultronets intervjusvar. Hon menar att: ”[…] Är det så 

pass stort att vi känner en direkt oro, då kan man ju göra en anmälan på en gång […]” 

(intervju 1:2). Vilket kan sättas i förbindelse med socialtjänstlagen.  

 

Den mest signifikanta faktorn som kan försvåra i uppdraget med att gynna arbetet med de 

utsatta barnen, grundar sig i pedagogernas kunskapsbrist när de till exempel, ska identifiera 

och synliggöra dessa barn (Abrahams, Casey & Daro 1992; Germundsson 2011). Om 

förskolepedagogerna saknar kunskapstillägnande kring de områden som innefattar barn som 

far illa, menar Knut Sundell och Birgit Flodin (1994) att de barn som misstänks fara illa 

”aktualiseras i ett senare skede än vad som skulle behövt vara fallet” (s 49). Detta kan tolkas 

som att om barnen inte får den hjälp de kräver och vid det tillfälle då hjälpen behövs, kan det 

bidra till att barnen så att säga faller mellan stolarna. Utifrån vårt resultat har vi kunnat utläsa 

att brister i de pedagogiska kunskaperna, kring de delar som innefattar barn som far illa är 

framträdande än idag. 

 

Svensson (2013) hävdar att det finns fyra orsaker till varför pedagogerna i 

förskoleverksamheten väljer att inte upprätta en orosanmälan. Dessa anledningar kan sättas i 

förbindelse med vår studie och våra tre medverkande pedagoger. Första skälet som Svensson 

(2013) menar är en av orsakerna, är att förskolan själva bedömde att de kunde lösa 

situationen, gällande barn som misstänks fara illa, internt i verksamheten. Denna anledning 

till att inte upprätta en orosanmälan kan sättas i förbindelse med vår studie, där pedagogerna 

ansåg sig vilja nyttja de interna resurserna (social- och specialpedagogerna) som de upplevde 

sig ha i förskolan, innan de etablerade en orosanmälan till socialtjänsten.  
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Svensson (2013) menar vidare att den andra orsaken ”[…] till att anmälan inte hade gjorts var 

att personalen inte bedömde situationen som tillräckligt allvarlig” (s 58). Utifrån vårt resultat 

var denna anledning till att inte upprätta en orosanmälan varierande mellan pedagogerna och 

förskolorna. Vi kunde dock utläsa likheter mellan Pernilla, Lisa och Harriet i vår studie som 

alla delar uppfattningen att begreppet oro är svårt att definiera. Om pedagogerna har svårt att 

redogöra för vad som karaktäriserar termen oro, kan det leda till svårigheter för dem att 

bedöma när ett barn far illa, vilket i sin tur kan bidra till att orosanmälan till socialtjänsten 

aldrig sker eller inkommer sent.  

 

Tredje skälet till att de medverkande pedagogerna i Svensson’s (2013) studie inte upprättade 

en orosanmälan, var för att de hade en bristande tilltro till socialtjänsten. 41 % av de 

medverkande pedagogerna i Svensson’s (2013) studie, menade att detta var en av 

anledningarna till att en orosanmälan uteblev. Denna anledning kan även kopplas till vår 

studie, då två av pedagogerna i de studerade förskolorna uppfattade att deras samverkan med 

socialtjänsten var minimal (intervju 1:4) och obefintlig (3:4). Anledningen till att samverkan 

mellan de båda institutionerna fungerar mindre bra, kan bero på att Pernilla och Harriet i vår 

studie, saknar förtroende för socialtjänsten. Utifrån vår studie har vi även kunnat utläsa att 

Lisas uppfattning gällande tilltron till socialtjänsten, varierar. Hon är av uppfattningen att 

förskolans samverkan med socialtjänsten är betryggande (intervju 2:4). 

 

Svensson (2013) menar att den fjärde anledningen till att pedagogerna i hennes studie, inte 

upprättade en orosanmälan till socialtjänsten berodde på att de fruktade att komma i missämja 

med vårdnadshavarna till de barn, som pedagogerna misstänkte for illa. Detta kan även ses i 

vår studie när det kommer till en av våra medverkande pedagoger (Harriet). Hon menar i sitt 

intervjusvar 3:3 att det är av vikt att pedagogen inte sätter vårdnadshavaren i fokus och 

förskonar dem ifrån en obehaglig situation. Harriet menar vidare att detta är svårt då 

pedagogerna inte vill komma i konflikt med vårdnadshavarna, vilket kan orsaka att pedagogen 

är ängslig till att konfrontera vårdnadshavarna angående sin misstanke. Till följd av dessa fyra 

anledningar kan samverkan mellan förskolan och socialtjänsten brista, eller fungera mindre 

bra. 
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7.2. Vikten av en god samverkan 

För att kunna möjliggöra en god samverkan mellan förskolan och socialtjänsten, och 

därigenom främja arbetet med barn som far illa, menar Barbro Hindberg (2006) att: ”[D]et 

räcker inte med kunskap för att barn som far illa ska upptäckas och få hjälp” (s 13). Även om 

pedagogernas inneboende kunskaper är tillfredsställande anses det inte vara tillräckligt, så 

vida inte pedagogerna kan implementera dessa kunskaper i sin profession. Hindberg (2006) 

menar vidare att pedagogerna bör betrakta arbetet med barn som far illa som betydelsefullt för 

att kunskapen ska mottas av pedagogerna. Hindberg (2006) menar vidare att ”Man måste tro på 

att ett ingripande leder till att det blir bättre för barnet” (s 13-14). Detta kan tolkas som att om 

pedagogerna finner sitt arbete som betydelsefullt har dem en tilltro till att en åtgärd gynnar barnet. Det 

kan vidare tolkas som att, om pedagogerna tror på att ett intervenerande hjälper barnet finner de en 

tilltro till socialtjänsten, detta i sin tur kan främja samverkan mellan förskolan och socialtjänsten. 

 

Något som en av de medverkande pedagogerna i vår studie framhäver, är hennes önskan om 

återkoppling från socialtjänsten. Lisa på förskolan Jordgubben uttrycker ” Då skulle vi vilja få 

jätte mycket återkoppling” (intervju 2:7), vilket kan sättas förbindelse med det som Sundell, 

Lundström, Sjöberg och Wettergren (1992) påträffat i sin FoU (Forskning och Utveckling) 

rapport. De menar att anställda på socialtjänsten, bör vara medvetna om betydelsen av att 

förse pedagogerna i förskolan med information, gällande barn som är föremål för en 

utredning. Detta kan bidra till att en god samverkan mellan förskolan och socialtjänsten 

skapas. 

 

7.3. Att rådgöra anonymt 

Pedagogerna i vår intervjustudie nämner en mottagningsgrupp som de kan ringa och rådgöra 

med anonymt, när en misstanke om att ett barn far illa uppdagats. Att kunna rådgöra anonymt 

motsäger Socialtjänstlagen, som menar att det är en oro som ska anmälas. Staffan Olsson 

(2001) hävdar att den orosanmälan som kommer in från de professionella i 

förskoleverksamheter, inte får göras anonymt. Detta komplexa motsatsförhållande har fått oss 

att fundera kring, huruvida pedagogerna får rådfråga mottagningsgruppen anonymt, men inte 

upprätta en orosanmälan anonymt. Grunden till detta motsatsförhållande, har inte kunnat 

styrkas genom varken böcker, artiklar, lagar, avhandlingar eller studier som granskats inför 

denna studie. Vi anser att det är okvalificerat att detta motsatsförhållande förekommer, genom 

att pedagogerna i förskolan rådfrågar anonymt, vilket troligen bara görs när en oro uppdagats. 

Därigenom bryter de mot socialtjänstlagen som menar att det är en oro som ska anmälas.  
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7.4. Problematisering av vår studie  

Skillnaden på vår forskning gentemot den tidigare forskningen och något som kan ses som en 

styrka i vår studie, är att vi valde att intervjua pedagogerna och ta del av deras uppfattningar, 

istället för att involvera barnen. Detta val gjordes för att vår studie utgick ifrån pedagogernas 

perspektiv och för att det inte är barnens uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten 

som är vår studies problemformulering. Ytterligare en skillnad är att forskarna som vi 

presenterat i den tidigare forskningen gjort en mer omfattande studie än oss. En annan 

skillnad på vår studie i jämförelse med viss tidigare forskning är resultatet, detta till följd av 

studiernas olika kunskapsobjekt.  

 

Vår studie hade eventuellt påvisat annat resultat om antalet respondenter var fler, antingen 

från olika förskolor eller fler pedagoger från samma förskola, eller om förskolechefen även 

medverkat i vår studie. Detta hade kunnat bidra till större omfång av uppfattningar, genom 

detta hade validiteten (s 50), det vill säga generaliserbarheten, samt reliabiliteten (s 49), det 

vill säga tillförlitligheten, (Bryman 2011) av vår studie kunnat bli bättre.  

 

Vi hade även kunnat ställa mer följdfrågor utifrån respondenternas svar, detta hade kunnat ge 

oss möjlighet att besvara frågeställningen vi nämnde ovan gällande mottagningsgruppen. Om 

vi valt en annan metodologi till exempel Grounded theory, hade vårt resultat troligtvis blivit 

annorlunda, likaså om vi valt andra metoder, så som till exempel strukturerade- och 

ostrukturerade intervjuer.  

 

Dessa metoder valdes inte för att vi ansåg att en strukturerad intervju inte hade gett 

pedagogernas genuina uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten gällande barn som 

far illa, samt att ostrukturerade intervjuer hade gett motsatt effekt och gett oss information 

som inte varit relevant för vår problemformulering. Vi hade även kunnat förbättra vårt 

genomförande genom att använt oss av två inspelningsmaskiner, detta hade kunnat bidra till 

mer hörbart material, då vissa sekvenser i de gjorda inspelningarna var för ohörbart för att 

kunna transkribera på ett rättvist sätt. Alla dessa aspekter som nämnts, kan ses som både 

svagheter och styrkor i vår studie.  

 

Som nämndes i inledning, var vår förhoppning med den utförda studien att undersöka 

pedagogernas uppfattningar gällande samverkan med socialtjänsten, för att därigenom kunna 
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främja det framtida arbetet med barn som far illa, samt bidra med information kring 

orosanmälan och anmälningsplikten. Vi valde att utföra en studie gällande barn som far illa 

för att vi ville uppmärksamma ämnet i samhället, så vidare forskningar kan göras som i sin tur 

kan leda till förebyggande åtgärder och resurser, för dels pedagogerna i förskolan och de 

utsatta barnen. 

 

7.5. Konsekvenser och förebyggande åtgärder 

Då tidigare forskning har påvisat pedagogernas kunskapsbrist, var önskan med vår studie att 

göra pedagogerna medvetna om denna brist. Detta för att möjliggöra att pedagogerna i 

förskoleverksamheten, ska kunna identifiera och synliggöra de barn som misstänks fara illa. 

Därigenom kan pedagogerna motverka att barnen faller mellan stolarna och bidra till att de får 

den hjälp de behöver, för att kunna undkomma de värsta konsekvenserna som tidigare 

forskning påvisat. Landberg (2014) menar i sin artikel att; 

 

När barn är skyddade från fortsatt våld har de en fantastisk förmåga att läka 

och att gå vidare. De kan behöva stöd och behandling, men de har också en 

egen växtkraft som imponerar. Men så är det de där barnen som inte får 

skydd, trots att våldet avslöjats […]. Det skapar ett stort och onödigt lidande, 

och risken är stor att lidandet kvarstår under uppväxten och till och med 

under vuxenlivet. 

 

Detta kan tolkas som att proaktiva åtgärder för barnen är helt avgörande för läkningstiden och 

för att möjliggöra att de utsatta barnen får en bättre framtid. Detta kan sättas i förbindelse med 

Cheryl L. Brosig och Kalichman (1992); Antonia Bigulco och Patricia Moran (1998); Ruth 

Gilbert, Danya Glaser, Alison Kemp, Harriet L. MacMillan, Lorraine Radford, Peter 

Sidebotham och June Thoburn (2006); Hindberg (2006); Olsson (2001); Jerrold Pollak och 

Sheldon Levy (1989); Knut Sundell och Birgit Flodin (1994); Sundell, Lundström, Sjöberg 

och Wettergren (1992) som konstaterar att förskolan är barnens första sociala kontakt utanför 

hemmets miljö. Därav bör pedagogerna påbörja främjandet av arbetet med barn som far illa 

redan i tidigt skede. 

 

Ett förslag på en förebyggande åtgärd som kan främja arbetet med barn som far illa, uppkom 

utifrån intervjusvaren från pedagogerna. Deras uppfattningar av begreppet barn som far illa 

särskilde de fysiska och psykologiska skadorna ett barn kan utsättas för. De uppfattade att det 
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var svårare att uppmärksamma den psykiska misshandeln, till exempel kränkningar än den 

fysiska misshandeln där skadorna är synliga, till exempel blåmärken. För att bättre kunna 

åskådliggöra de psykiska skadorna, menar vi att en fortbildning i förskoleverksamheten, kan 

vara aktuellt i arbetet för att främja pedagogernas kunskaper.  

 

För att arbetet med barn som far illa ska kunna gynnas, bör samverkan mellan förskolan och 

socialtjänsten fungera. Ett sätt att förhindra att samverkan brister eller fungerar mindre bra 

kan vara genom en:”[…] gemensam fortbildning för socialsekreterare och förskolepersonal” 

(Sundell & Flodin 1994, s 53). Genom att två professioner tar del av varandras kunskaper och 

kompetenser genom ett förenat möte kan det skapa en bättre förståelse för professionernas 

enskilda uppgifter och ansvar. Detta kan ses som en insats för kompetensutveckling och kan 

vara första steget till förebyggande åtgärder, för barn som riskerar att fara illa. Som vi tidigare 

nämnt, har de två olika institutionerna olika sekretess och tystnadsplikter som kan försvåra 

samverkan. Detta bör tas i beaktande när kompetensutvecklingsinsatser sätts in.  
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8. Slutsats 

Vårt syfte med den utförda studien, som ligger till grund för detta arbete, var att belysa 

pedagogernas uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten gällande barn som far illa. 

Detta gjordes genom en intervjustudie med tre pedagoger på tre olika förskolor som är 

belägna på olika områden inom Örebro län. Vi valde att utgå ifrån pedagogernas 

uppfattningar för att det är pedagogerna i förskolan som ska upprätta en orosanmälan när de 

misstänker att ett barn far illa. Detta är något som också går att läsa i läroplanen för förskolan, 

där ett av förskolans uppdrag är att ansvara för att inget barn skall göras till föremål för 

orättvis behandling, så som till exempel barnmisshandel (Skolverket 2010). För att förstå 

innebörden av vår studie, redogjorde vi för de centrala begreppen, lagarna, de aktuella 

debatterna och tidigare forskningar som gjort inom ämnesområdet barn som far illa. Utifrån 

vår studies resultat, kunde vi utläsa paralleller till tidigare forskningarnas resultat, bland annat 

genom att pedagogerna saknar en kunskap i när en oro anses vara tillräcklig grov för att 

upprätta en orosanmälan, vilket kan kopplas till kategorin hanteringssvårigheter, samt att 

pedagogerna upplever en avsaknad av kunskaper i hur de kan bedöma om ett barn far illa eller 

inte. Detta kan kopplas till kategorin bedömningssvårigheter. I vår studie kunde vi även 

urskilja variationer i pedagogernas förfaringssätt att bedöma huruvida ett barn for illa eller 

inte. Vi kunde se att en av pedagogerna uttryckte en osäkerhet i hur hon skulle gå tillväga för 

att identifiera och synliggöra de barn som misstänks fara illa.  

 

Två av de tre medverkande pedagogerna i vår studie, uppfattade att samverkan mellan 

förskolan och socialtjänsten försvårades, på grund av sekretessen och tystnadsplikten som 

finns mellan de både institutionerna. Dessa pedagoger uttryckte även att de vid en misstanke 

om att ett barn for illa, ringde socialtjänstens mottagningsgrupp för rådgivning, innan 

förskolorna eventuellt upprättade en orosanmälan. Något som vi fann som gemensamt i vår 

studie var att alla pedagogerna främst ville lösa en situation där ett barn misstänktes fara illa 

internt, tillsammans med arbetslaget.  

 

Utifrån de medverkande pedagogernas intervjusvar kunde vi inte uppmärksamma någon 

signifikant skillnad gällande pedagogernas kunskaper, beroende på förskolornas geografiska 

läge. Huruvida variationerna i pedagogernas kunskaper kring ämnet barn som far illa, samt 

deras uppfattningar om samverkan med socialtjänsten, beror på förskolans placering kan vi 
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varken stärka eller förkasta genom vår studie, då vårt omfång av respondenter inte var 

tillräckligt för att kunna generaliseras.  

 

Pedagogernas uppfattningar kring samverkan med socialtjänsten varierar. Pernilla på 

förskolan Smultronet uppfattar den som minimal (intervju 1:4), medan Lisa på förskolan 

Jordgubben hade uppfattningen att samverkan med socialtjänsten kändes betryggande, trots 

att den inte var så omfattande (intervju 2:4). Den största variationen kunde vi utläsa i Harriet 

på förskolan Blåbärets intervjusvar, där hon redogör för att hennes förskola, inte har någon 

samverkan med socialtjänsten (intervju 3:4). Dessa variationer i pedagogernas uppfattningar, 

har fått oss att fundera vari bristen kan ligga, men då vår forskningsstudie inte var tillräckligt 

omfattande, får denna fundering ligga som utgångspunkt för vidare forskningar inom samma 

ämnesområde. 
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Det empiriska råmaterialet 

Förskolan Smultronet 

Ramona: Hur skulle du förklara begreppet barn som far illa? 

Pernilla: Det är enormt vitt, det som är det mest självklara är ju om de får ont av det, att det är saker 

som syns, som är skadliga, utanpå kroppen, men det finns ju även de psykiska, om barn far illa på 

det sättet. Barn som far illa kan vara att de inte får mat, man märker att barn är hungriga. Så det är 

ju också ett begrepp att dom far illa. Så det är ju så otroligt brett (Intervju 1:1). 

 

Ramona: Kan du ge ett exempel hur du agerar när du misstänker att ett barn far illa? Beskriv vilka 

steg som är viktiga. 

Pernilla: Om jag har den tiden att jag sitter med ett barn som berättar någonting, då kan man ju 

vara extra lyhörd utan att försöka leda in barnet på något. Så kan man fortfarande fråga, vad hände 

då? Hur kände du då? Bara för att få lite mer information om det här är någonting som är på riktigt 

eller om det är barnets fantasi. Det är väl första steget. Nästa steg skulle jag säga vara att ta upp med 

kollegor, jag fick höra det här, är det något ni har uppmärksammat? Sen skriver vi ner händelsen. Är 

det så pass stort att vi känner en direkt oro, då kan man ju göra en anmälan på en gång, och då gör 

vi den gemensamt i arbetslaget. Är det en liten tveksamhet, då kan man ju också ringa socialtjänsten 

och rådgöra med dom anonymt, och känna efter lite, jag fick höra det här och det här (”?”) anser ni 

att det är tillräckligt och anmäla. Då kan man ju få råd och tips på en gång. Nej det kanske är lite 

svagt, eller ja ni kan göra en anmälan, om ni känner det. Nästa fas när vi gjort den här anmälan, 

skickar vi det vidare till vår chef, så att chefen får vara med i det här och också ställa sig bakom det 

och det gör hon alltid. Det är alltid chefen i slutändan som skickar in anmälan till socialtjänsten. Sen 

brukar vi skriva att vi vill ha återkoppling, då brukar vi få en återkoppling tillbaka, att de mottagit 

anmälan, sen får vi se vad som händer (Intervju 1:2). 

 

Ramona: Är du nöjd med den informationen du får, eller vad önskar du att du fick för information 

från socialtjänsten? 

Pernilla: Självklart vill man ju ha mer. Det enda vi får är ju att anmälan är mottagen. Vi får ju inte 

veta så mycket mer, men självklart skulle man ju vilja veta, vad händer med det här barnet som inte 

vi vet om? Är det något som vi kan hjälpa till med? Kan vi stödja socialtjänsten, kan vi stödja 

familjen, barnet? Men det får vi ju inte veta. Det kommer ju genom föräldrarna i så fall. Jag tror 

också att det är väldigt svårt eftersom att det är ju en sådan stor sekretess mellan oss, det är ju två 

olika institutioner, vi får ju inte prata barn, så utom när man gör anmälan. Jag ser svårigheten, 

absolut. Men själva informationen, om hur vi ska göra, kommer till oss (Intervju 1:3). 
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Ramona: Hur ser förskolans samverkan med socialtjänsten ut?  

Pernilla: Det är lite samverkan kan man ju säga. Det är ju information som kommer uppifrån 

mellan cheferna, de utbildar personalen och vi pratar om den. Däremot har vi ju våra 

socialpedagoger, som man kan se som en slags samverkan, dom är kopplade till den här 

institutionen, så har dom i alla fall samma bakgrund eller samma utbildning. Men direkt till själva 

socialtjänsten, nej (Intervju 1:4). 

 

 

Förskolan Jordgubben 

Ramona: Hur skulle du förklara begreppet ”barn som far illa”? 

Lisa: Det kan vara allt ifrån trasiga kläder, till [en] misstanke om att de blir slagna, sexuellt, [eller] 

att föräldrarna inte tar hand om dom (Intervju 2:1). 

 

Ramona: Kan du ge ett exempel hur du agerar när du misstänker att ett barn far illa? Beskriv vilka 

steg som är viktiga. 

Lisa: Dels prata med kollegorna, närmsta kollegorna, oftast håller man ju kvar där, sen finns de ju 

en mottagningsgrupp o ringa. Det har vi gjort flera gånger, ringt anonymt o fråga, nu har vi 

misstanke om de här, ett barn har sagt si och så. Tycker ni att de här är anledning till en anmälan? 

Eller finns det en oro? Eller vad bör vi göra? Så det är jätte bra. Sen har vi också specialpedagoger 

och kuratorn som vi kan rådfråga, antingen anonymt […] de har också tystnadsplikt (”?”) specifikt 

barn (Intervju 2:2). 

 

Jasmine: Anser du att informationen som finns gällande anmälan av barn som far illa är 

tillräcklig? Eller skulle du önska att du fick mer information ifrån socialtjänsten? 

Lisa: Jag tycker att vi tillsammans med specialpedagogen har ganska bra [information], vi vet vad 

det är vi ska anmäla. […] När vi kunde ringa mottagningsgruppen för ett par år sedan, (”?”) ring 

gärna anonymt för då kan ni ställa vilka frågor som helst, det har varit till en hjälp med dom sakerna 

vi varit osäkra på. Specialpedagogen råder oss ibland till vissa följdfrågor om barnen säger 

någonting, till exempel om nått barn säger att det blir slaget, att man frågor om hur? På vilket sätt? 

Och var kanske? Hur kände du dig då? För ibland kan barnen säga saker, de låter som det är något 

men om man säger en följdfråga, då visar de sig att dom kan inte ens säga var, det var i ett annat 

sammanhang, det var inte nått slag, då kanske man startar upp någonting som inte är någonting 

(Intervju 2:3). 

 

Jasmine: Hur ser förskolans samverkan med socialtjänsten ut?  
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Lisa: Ja vi vet vad vi ska göra och är vi inte säkra har vi hjälp, dels med ringa mottagningsgruppen 

anonymt. Sen har vi stöttning från specialpedagog och vill man fråga kurator så funkar det. Från oss 

till dom [Socialtjänsten], så tycker vi att det funkar bra. Och dom kontaktar ju också oss, så att vi 

känner oss trygga med att […] [om] fallet eller orosanmälan [är] hos dom så får dom ta över för att 

de är deras jobb och inte vårt. […](Intervju 2:4). 

 

Jasmine: Var går gränsen för en oro? 

Lisa: Det är jätte-jätte svårt, det är ju en känsla som pedagoger har, och känner av. Om oron är så 

pass stor, […] har man ju kollegor emellan [och] det är viktigt att man diskuterar, för det kan ju vara 

så att en kollega känner oro, men andra tycker inte den är så stor. Det som händer då, är att man 

avvaktar, dyker de upp något mera, eller händer de inget mer? Då kanske de aldrig blir något av de, 

det är jätte svårt att svara på, det är väl många års erfarenhet (Intervju 2:5). 

 

Ramona: Ni skulle vilja vara ett hjälpmedel för barnet i samverkan med socialtjänsten? 

Lisa: Ja, men så är det ju tystnadsplikt där och tystnadsplikt här, och de är oftast sådant som 

försvårar. De är oftast så som dom förklarar de med, de är olika instanser. Och vi ska bara vara 

trygga med att dom får sin hjälp […]. Vi kan aldrig kräva en återkoppling (Intervju 2:6). 

 

Jasmine: Vad skulle du vilja förbättra med samverkan med socialtjänsten? 

Lisa: Då skulle vi vilja få jätte mycket återkoppling, jag skulle vilja önska att, socialtjänsten i ett 

senare skeende också hade ett mer samarbete med förskolan, insatsen för föräldrarna ligger där 

efteråt, sen har vi barnet ibland 10 timmar om dagen måndag till fredag, skulle vi inte kunna 

samarbeta då […], lite mer, att dom säger till oss, vi vill att ni jobbar med det här? Nu har jag pratat 

med föräldrarna om de här, att de är jätte viktigt med de här för de här barnet, dom ska jobba med 

det hemma […]. Men vi får aldrig veta sådana saker (Intervju 2:7). 

 

 

Förskolan Blåbäret 

Ramona: Kan du ge ett exempel hur du agerar när du misstänker att ett barn far illa? Beskriv vilka 

steg som är viktiga. 

Harriet: Dels måste man väl titta så de inte bara är min upplevelse, utan måste ju vara flera 

upplevelser, flera som ser. Men det här måste vi nog se lite mer, eller höra lite kring med kollegor. 

Sen om det verkar vara riktigt oroväckande, skulle jag nog också gå till specialpedagogen. Fråga 

hur ska jag agera eller kan du komma och titta […] (Intervju 3:1). 
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Jasmine: Anser du att informationen som finns gällande anmälan av barn som far illa är 

tillräcklig? Eller skulle du önska att du fick mer information ifrån socialtjänsten?  

Harriet: Det vet jag bara i huvudet att man ska, men jag kan inte säga att jag läst i papper eller så, 

utan jag vet att jag är skyldig att anmäla. Kanske lite tecken på, vad som kan vara ett barn som far 

illa, hur kan det se ut? Samtidigt kan man bli lite låst, hur mycket tecken behövs för att man ska 

anmäla? Men jag tycker det är väldigt bra med vår specialpedagog, då känner jag på nått sätt att 

någon till, kan se med ögon utifrån […] (Intervju 3:2). 

 

Jasmine: Vad är oro? 

Harriet: Fysisk misshandel och psykisk misshandel, men fysisk är så påtagligt, men psykiska är 

svårare, där får jag större orosmoln, man ser att det här är någonting, man kan höra ett barn, dom 

sjunker, blir mindre och mindre o de här ögonen släcks, det där glittriga som ska vara i barns ögon. 

Då får ja ett jätte stort orosmoln. Sen självklart om man ser, om ett barn skulle ha eller säger, någon 

har gjort de här blåmärket. Det blir en kombination också när jag möter föräldrarna med sina barn. 

Det kan förstärka oron. Men sen är man ju lite fegis också när de gäller det här. Men man får aldrig 

glömma att det är barnet det gäller, det är aldrig att skona föräldrarna från en pinsam situation 

(Intervju 3:3). 

 

Ramona: Hur ser förskolans samverkan med socialtjänsten ut?  

Harriet: Vi har ingen (Intervju 3:4). 
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