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Svensk titel: Barn som far illa i hemmet- En intervjustudie om hur pedagoger i 
förskolan observerar och följer barn som far illa i hemmet. 
Engelsk titel: Children who are abused at home - An interview study about how 
teachers in preschool observe and follow child abuse at their homes. 
 
 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att genom intervjuer bidra med kunskap om och hur pedagoger i 
förskolan observerar och följer om barn far illa samt vilka beteende som 
uppmärksammas. Utifrån studiens syfte har jag valt kvalitativa intervjuer för att få varje 
enskild pedagogs berättelse om arbetet kring detta ämne i förskolan. Genom intervjuer 
får jag en syn på hur pedagogerna tänker och arbetar kring barn som far illa i hemmet. 
Sammanlagt var det sju respondenter som deltog på tre olika förskolor. 
Studiens resultat visar att pedagogerna har liknande tankar att se när ett barn far illa i 
hemmet beroende på om det är fysiskt eller psykiskt barnet mår dåligt av. Det 
framkommer också svårigheter att observera och följa ett barn då signalerna kan vara 
lite diffusa och barnens signaler varierar från barn till barn. 
 
Nyckelord 
Barn som far illa, anknytning, pedagoger, avvikande beteende, trygghet  
 
Tack 
Stort tack till de 7 respondenter som ställde upp i arbetet utan er hade det inte blivit 
något arbete. Vill även rikta ett stort tack nära och kära och arbetskamrater för att ni 
stått ut med att det har varit lite tufft och jobbigt ett tag och för allt erat tålamod. Och 
sist men inte minst ett stort tack till handledare Håkan Fleischer för all hjälp och 
kurskamraterna i handledningsgruppen för givande diskussioner och hjälp. Även till 
övriga klasskamrater som stöttat och hjälpt till. Utan all hjälp och stöttning från alla håll 
hade det varit mycket svårare att genomföra detta. 
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1 Inledning 
 
Barn som far illa i hemmet är ett ämne som för mig är intressant och relevant ämne då det sker 
vardagliga möten med barn som har olika hemförhållanden. Det är viktigt att veta när och hur 
man ska agera i fall där man misstänker att barn inte har det så bra. Utifrån egna erfarenheter 
kan ett beteende hos ett barn ofta vara ett kännetecken på att barnet har någon form av en 
diagnos. Barnet blir ofta beskylld för att utmärka sig och inte följa det "normala". När barnet 
sedan växer upp och kan uttrycka sig verbalt eller när man kan se det på ett annat sätt så har 
kanske beteendet att göra med att barnet far illa i hemmet. Jag kan tycka att i dagens samhälle är 
det lättare att skylla på något än att ta reda på vad det är som utlöser ett visst beteende eller 
problem. Detta är något som för mig är intressant och där forskningsfrågan har satt sitt fokus. 
Barn som far illa i hemmet är ett ämne, är ett tabubelagt ämne, som det pratas lite om i 
samhället, i utbildningar och andra sammanhang. Det är viktigt att inom verksamheten 
veta vilka tecken man ska vara uppmärksam  på och om det är något som verkligen är 
ett varningstecken.   
 
Alla barn har rätt till att växa upp under trygga familjeförhållanden. Sverige har kommit långt i 
den utvecklingen och har alla möjligheter att fortsätta utvecklas i rätt riktning. Det finns tyvärr 
barn som trots detta far illa. Ett barn kan fara illa när det utsätts för fysisk våld, vanvård, 
sexuella övergrepp, men även psykisk våld som kränkningar, relationsproblem i familjen. Detta 
är vikigt att förskolan ser och upptäcker för att kunna hjälpa dessa barn. Förskolan möter idag 
barn med många olika hemförhållanden och konflikter kan vara en vardag för barnen. 
Konflikter som kan innebära ovannämnda saker drabbar barnen och kan ha en negativ påverkan 
på dem. Detta kan leda till konsekvenser i förskolan och senare i livet. Det är viktigt att inom 
förskolan upptäcka problemen och hitta åtgärder för barnen. 
Johanessen (1995) menar att aggressionshandlingar ibland kan vara obegripliga och 
meningslösa och är av stor betydelse om de går att förebygga och stoppa. Johanessen 
(1995) tar upp att de lugna och tysta barnen som kan hamna lite i skymundan, är svåra 
att upptäcka att de mår dåligt. En tanke i detta arbetet är också att se hur pedagoger i 
förskolan observerar och följer barnen i deras vardag. 
 
Enligt Broberg, Hagström & Broberg (2012) är att knyta an till sina föräldrar en viktig 
del i barnens barndom. De kan senare i livet få svårt att ta kontakt med andra och det 
leder till sociala problem om anknytningen uteblir. Barns erfarenheter tillsammans med 
sina föräldrar har stor betydelse för utvecklingen och vilka erfarenheter och möjligheter 
de gör senare i livet. Ett barn som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld i hemmet är 
anledningar som kan påverka barnen i deras liv framöver.   
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2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet beskrivs olika anledningar som kan påverka att barn far illa i 
hemmet. Dels tar det även upp vad det står i läroplanen och vad det finns för beteende 
hos barn som kan tyda på att de far illa i hemmet och vad anknytningen till barnets 
föräldrar har för påverkning. 
 
2.1 Barnet i relation till sina föräldrar 
Andershed & Andershed (2015) menar på att det finns många olika faktorer till att barn 
mår dåligt idag men en stor grund är att de känner en trygghet och har en bra relation till 
sina föräldrar. Enligt Evenshaug & Hallen (2001) har familjen en stor betydelse för både 
samhälle och individ. Familjen lägger grunden för barnets utveckling och personlighet. 
En arg vuxen eller andra problem skapar stressade barn (Brandtzaeg, Torsteinson & 
Oiestad 2013). Familjen är i dagens samhälle så påverkbar, det är stress, press, karriärer, 
skilsmässor, ensamstående föräldrar o.s.v. De mest karaktäriska dragen för dagens 
familjer är just förändring och variation menar Evenshaug & Hallen (2013). Familjen 
har på senare blivit mer instabil vilket beror på ovanstående orsaker som gör att även 
barnen far illa. Små barn är känslomässigt beroende av vuxna och det innebär att alla de 
vuxna som barnen har anknytning till kan kommunicera och acceptera varandra. De 
måste kunna samarbeta kring barnet och tillsammans hitta lösningar för att kunna stötta 
och hjälpa barnet (Drugli 2003).  
 
Familjen går mer idag ut på enligt Evenshaug & Hallen (2013) att tillfredsställa allas 
individuella behov och känslor däremot har socialisation och omsorg har försvunnit lite. 
Uppfostran och omsorgen är fortfarande lika viktig och för att barnen ska få den omsorg 
och fostran som är viktig för deras utveckling är det viktigt att det finns föräldrar och 
andra i barnens närhet som uppfostrar och ger dem trygghet och omsorg. Föräldrarnas 
relationer dem emellan är också en betydande orsak för att skapa en trygghet för barnen. 
Finns det mycket intriger i familjen och föräldrar som inte kan hålla sams menar Haug 
& Hallen (2013) att det kan bidra med en känsla av ångest hos barnen och som även 
visar negativa konsekvenser på barnens utveckling.  
 
Det är bevisat att en förälder är viktig för barnets utveckling, de första levnadsåren är 
föräldern viktig för att barnet ska kunna utveckla en trygg anknytning och bas. Under 
senare år blir föräldern viktig för att ha kontroll och kunna sätta gränser. Det handlar 
mycket om hur föräldrarna förhåller sig och sitt sätt att vara gentemot varandra och till 
sina barn. Barnet är i behov av att få omvårdnad av en vuxen, allra helst sina föräldrar, 
för att skapa en trygghet. Det kan märkas redan vid inskolning att barnet gärna går till 
föräldern om den slår sig de första dagarna än till någon personal då de har sin trygga 
punkt hos mamma eller pappa. (Brandtzaeg, Torsteinson & Oiestad 2013).  
 
2.2 Arbetet med barn som far illa 
Många barn idag som går i förskolan har ett behov av stöd i sin utvecklingsprocess. Det 
kan innefatta att det är bristande omsorg och omhändertagande i familjen. Får barnen 
inte sina behov tillgodosedda hemma har dem ett stort behov av att få det av andra 
vuxna t.ex. i förskolan (Drugli 2003). Enligt Brandtzaeg, Torsteinson & Oiestad (2013) 
måste barnet få lära sig sitt eget värde, sina känslor, samspel med andra och hur de lär 
sig. Mycket utav de faktorerna påverkas av hur barnet självt blir behandlat. För att 
barnet ska bli tryggt måste man utgå från varje barns behov. Förskolepersonal kan 
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uppleva mötet kring barn som bekymrar oss, som Drugli uttrycker det, är en krävande 
uppgift med tanke på de förutsättningar som finns. Dock har personalen ändå en uppgift 
att tillgodose alla barns behov och ge dem stöd i deras utvecklingsprocess. Det dagliga 
arbete med barn som vi bekymrar oss om handlar om samspelsnivån, att samspel kan 
vara en positiv förutsättning för barnen. Dock är det inte alltid att det är tillräckligt. Det 
finns barn som är i riskzonen för att något i utvecklingen ska gå snett och är då  i behov 
av att någon vuxen ser detta som även är beredd att göra något åt situationen. Detta är 
en förutsättning att arbeta utefter för annars kan det hända att man missar att upptäcka 
ett barn som har det svårt. Det kan handla om att förskolepersonal har för lite kunskap 
och förståelse för att en del barn har bristande föräldraromsorg hemma. Är man som 
personal osäker på vad man ska göra med barnet kan det hända att man känner sig 
otillräcklig, lägger över skulden på barnet och att barnet inte får sina behov 
tillgodosedda. Det viktiga i en sådan här situation är att personalen är medvetna om att 
det är en svår uppgift men att man är beredd att offra och hitta redskap för att lösa 
situationen. Det är inget fel att söka lösningar hos andra yrkesutövare som t.ex. 
specialpedagogen eller förskolechefen på förskolan (Drugli 2003). Det finns ett 
samband mellan de förväntningarna man har och handlingarna man gör.  Man skapar sin 
egen bild som påverkar samspelet och kommunikationen med barnet. I samspel med 
andra försöker man hela tiden tolka vad som sägs och görs, hur de uppför sig och hur de 
ser ut för att få en uppfattning om situationen. Det är lätt att man har en bild av barnen 
och att de ska vara på ett visst sätt, eftersom att barn med den problematiken har redan 
visats vara på ett visst sätt. Kan man inte förbise detta och är ute efter ett visst sätt eller 
beteende kan det hända att man inte upptäcker rätt saker man måste kunna se saker på 
andra sätt än hur det alltid har varit.  
 
Drugli (2003) tar också upp en viktig aspekt att lyssna till föräldrarna, visa dem respekt, 
ge dem tid till att prata för att få en uppfattning om hur de känner och upplever det. 
Personalen kan uppleva barnet på ett sätt och föräldrarna på ett annat, det är viktigt att 
kommunicera med föräldrarna för att få en förståelse och kanske också en förklaring till 
varför.         
 
2.3 Beteenden  
Normbrytande beteende är ett beteende som bryter mot de normer vars miljö som 
individen befinner sig i. Ett normbrytande beteende kan visas vara  att man är 
utåtagerande, bryta mot regler, är aggressiv, förstör vilket kan vara allt ifrån allvarliga 
saker till inte allt så allvarliga saker (Andershed & Andershed 2015). Barnen kan även 
upplevas aktiva, svårt att kontrollera sig och nya situationer (Brandtzaeg, Torsteinson & 
Oiestad 2013). Det finns en stor risk att har man utvecklat en normbrytande beteende 
under barndom så kan det följa med upp i åldrarna och få stora konsekvenser. Det är 
därför viktigt att förstå problemet till varför det utvecklas för att tidigt kunna stoppa. 
Andershed & Andershed ( 2015) beskriver att ett normbrytande beteende kan utvecklas 
pågrund av olika familjeförhållanden ex. missbruk, misshandel, skilsmässa.  
 
Ett annat beteende som enligt Brandtzaeg, Torsteinson & Oiestad (2013) är viktigt att 
uppmärksamma är det tysta, lite rädda beteendet hos barnet. Barnet kan vara rädd för att 
testa nya saker, hantera en ny situation, blyga, tystlåtna. Ett utåtagerande beteende och 
ett mer tyst försynt beteende har liknande kännetecken men de är ändå en märkbar 
skillnad då man antingen är mer tyst eller gör med märkbara antydningar på att något 
inte känns bra.  
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Det gäller att i båda fallen stötta barnen och dess beteende och försöka förstå varför ett 
beteende uppstår (Brandtzaeg, Torsteinson & Oiestad 2013). Barnen behöver stöttning, 
kanske en famn att sitta i. Det är den vuxnes ansvar att bryta ett barns mönster och få 
dem att utveckla ett annat beteende/ tankesätt och som nämnts innan en förståelse till 
varför det uppstår (Drugli 2003).  
 
2.4 Anknytning till föräldrarna  
Barnets erfarenheter i tidiga åldern har långsiktiga följder. I forskning visar det att 
barnets hjärnas utveckling försiggå genom ett samspel mellan individuella 
förutsättningar och den miljö som uppväxten sker i. De upplevelser ett barn gör med 
sina föräldrar har stor betydelse för hela utvecklingen och vilka erfarenheter som gör det 
möjligt för barnet att senare i livet erövra (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Hwang 
& Nilsson (2011) anser att den vuxne är en viktig del i barnens vardag redan från första 
stund vid födseln och att det är viktigt att samspelet inte uteblir. Barnet behöver får en 
bekräftelse av sina föräldrar redan vid födseln att deras behov blir tillgodosedda så som 
att när barnet är ledsen ska en trygg famn finnas behjälplig eller vid positiva saker att 
ögonkontakten finns föräldrar och barn emellan. Redan vid två till sju månaders ålder 
känner ett barn igen sina föräldrars lukt och röst och vid sju månaders ålder känner de 
igen personer och kan förknippa dem med obehagliga eller behagliga känslor (a.a). 
Detta menar Hwang & Nilsson (2011) som viktiga steg i den sociala utvecklingen och 
får som följd att känslomässiga relationer kan bildas. Har barnet haft en bra anknytning 
till sina föräldrar, vilket bland annat innebär att barnet fått sina behov tillgodosedda som 
hunger, uppmärksamhet vid lycka och sorg kan barnet vid två tre års ålder börja 
utforska och våga släppa sina föräldrar. De har också lättare att kunna bilda nya 
kontakter med andra barn och vuxna och i takt med detta kan barnet börja utveckla sin 
kognitiva förmåga. Den kognitiva förmågan innebär att barnet själv lär sig uppfatta och 
tolka händelser utan föräldrarnas närhet (Hwang & Nilsson 2011). Bowlby ansåg att 
detta vara betydelsebärande delar i barnets utveckling för att i framtiden visa hur barnet 
kommer bete sig (Broberg, Hagström & Brorberg 2012). 
 
Broberg, Hagström & Broberg 2012) anser att det finns otrygga och trygga barn. Den 
största skillnaden på ett tryggt och otryggt barn är att alla barn behöver knyta an till en 
eller flera personer under sitt första levnadsår men det trygga barnet söker trygghet hos 
den person de knöt an till. Anknytning och utforskande är viktiga delar att barnet ska 
kunna utvecklas i rätt takt.  
 
2.4 Vad säger läroplanen? 
Enligt skolverket (2016) är alla som får veta eller misstänker att ett barn far illa skyldiga 
till att anmäla till socialtjänsten. Trots detta så står det väldigt lite om barn som far illa 
och hur man ska gå till väga i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) som är ett 
verktyg som alla förskolor måste använda sig av.  
 
Det som kan utläsas i Läroplanen för förskolan gällande barn som far illa är: 
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrars 
förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 
svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 
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övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98, 
rev. 2010:5). 
 

Det går inte någonstans utläsa vad för speciella behov ett barn behöver för att sådana 
här insatser ska göras och därför tolkas fritt oavsett om det är funktionella behov eller 
andra förutsättningar för barnen att detta gäller.  
 
I skollagen (2010) står att  barn ska ges stöd om deras speciella behov kräver det som 
fysiska, psykiska eller andra skäl.  Får förskolechefen uppgifter av personal, barn eller 
föräldrar är denne skyldig till att barnet som är i behov av särskilt stöd får detta.  
 
Enligt Skolverkets allmänna råd (2016) behöver alla barn stöd i sin utveckling men en 
del barn behöver  mer stöd under sin förskoleperiod antingen hela eller delar av den. 
Barnen kan behöva särskilt stöd pågrund av sjukdom, sociala förhållanden, 
funktionsnedsättning eller svårigheter att lära sig. Det är förskolechefens ansvar att 
tillgodogöra så att verksamheten utformas efter alla barns behov. Enligt Allmänna råd 
(2016) och Lpfö (98, rev. 2010) är det förskolepersonalens uppdrag att uppmärksamma 
om något barn är i behov av särskilt stöd. Personalen kan sin verksamhet och 
tillsammans med förskolechefen tillsammans utforma verksamheten. Behovet för barnet 
som behöver särskilt stöd är riktat till mötet mellan barnet, människor, den miljön och 
aktiviteter som barnet utsätts för. Barnet ska ses som ett subjekt med samma rättigheter 
och skyldigheter som andra barn i verksamheten och inte som objekt för 
specialpedagogiska insatser eller som ett föremål för omsorg. Arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd ska följas upp och utvärderas för att se om insatserna är tillräckliga 
(Allmänna råd 2016).  
 
 
 
2.5 Anmälningsplikt i förskolan 
Socialstyrelsen (2014) beskriver begreppet barn som far illa att det innefattar alla former 
av övergrepp, utnyttjande, fysisk eller psykisk våld, sexuella övergrepp, kränkningar, 
fysisk eller psykisk försummelse, omsorgssvikt, relationsproblem i sin familj, om barnet 
har varit vittne till våld eller utsätts för våld i hemmet. Dessa anledningar behöver inte 
bara försiggår i hemmet utan även utanför hemmet och kan även då vara en anledning 
till att barnet far illa. Enligt socialstyrelsen (2014) är det större risk att barn som utsatts 
för ovannämnda saker har större risk att fara illa. 
 
Förskolepersonal känner ibland oro för barn de har i sin verksamhet. Oron kan handla 
om försenad utveckling, relationsproblem, familjekonflikter, misstankar om sexuella 
övergrepp, misshandel och drogmissbruk. (Olsson 2011) 
Sverige är ett välfungerande land där alla människors lika värde är viktiga trots detta 
lever många barn i en väldigt otrygg inre och yttre miljö. Olsson (2011) menar att barn 
drabbas hårt av föräldrars livssituation. Personal inom förskolan har 
anmälningsskyldighet vid oro, när det finns minsta lilla misstanke om att något inte står 
rätt till. Socialstyrelsen (2014) beskriver att utsätts ett barn för brott ska en polisanmälan 
göras och ingen orosanmälan. 
 Personal i förskolan har sekretess vilket innebär att uppgifter om barn som går på 
förskolan inte får lämnas ut, men när det gäller en oro om ett barn så finns det en 
sekretessbrytande bestämmelser som innebär att anmälan ska göras (Socialstyrelsen 
2014). När förskolor upptäcker att barn far illa i hemmet har pedagoger i förskolan 
anmälningsskyldighet men trots detta tas det inte alltid på allvar. Det kan bero på enligt 
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Olsson (2011) att pedagoger har bristande kunskap om lagstiftning, rädsla och osäkerhet 
hur situationen ska tolkas, under tiden en anmälan hanteras saknas det stöd för 
pedagogerna från arbetsledningen. Enligt Olsson (2011) kan socialtjänsten tidigare har 
skött anmälningar dåligt och därför saknas tillit till dem. I vissa fall där man känner sig 
osäker om en anmälan kan man rådfråga med socialtjänsten innan för att veta hur man 
ska gå tillväga utan att avslöja barnens identitet (Skolverket 2016). 
 
Det finns inga riktlinjer för hur en anmälan ska gå till mer än att man antingen gör en 
akut anmälan via telefon till socialtjänsten eller att ett papper med nedskrivna ord från 
personalen skickas in. Det går inte att göra anmälan anonym utan man skriver under 
med sitt namn oftast är det chefen som skriver under när det görs en anmälan via 
förskolan (Skolverket 2016). Olsson (2011) påvisar även att en anmälan inte får 
fördröjas den ska ske snabbt. En anmälan kan inte återtas även om misstankarna var 
felaktiga. En anmälningsskyldig person ska lämna alla uppgifter för det kan vara 
betydelsegrundande för ett barns behov av stöd till socialtjänsten .  
 
Det ställs också frågor gällande om man ska kontakta vårdnadshavaren innan man 
anmäler. Barn som far illa i hemmet av olika anledningar är en svår situation och 
personalen i förskolan kan känna att det även är svårt att ta upp med föräldrar och man 
kan ibland får otrevliga svar av föräldrarna. Enligt Olsson (2011) ska föräldrar 
kontaktas gällande oron om deras barn. Det finns vissa fall där undantag sker och det är 
när det gäller barnet i hemmet som sexuella övergrepp, misshandel o.s.v. 
(Socialstyrelsen 2014). 
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3. Syfte och frågeställningar  
 
3.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer  bidra med kunskap om och hur 
pedagoger i förskolan observerar och följer att barn far illa samt vilka beteende som 
uppmärksammas. 
 
3.2 Frågeställningar 

 Hur observerar och följer pedagoger i förskolan barn som far illa i hemmet? 
 Vilka beteenden uppmärksammas hos barn som far illa  i hemmet enligt 

pedagoger? 
 Vilka möjligheter respektive hinder finns enligt pedagoger i förskolan att 

upptäcka om barn far illa i hemmet? 
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4. Tidigare forskning och teorianknytning 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och vilken teorianknytning arbetet är knutet 
till. 
4.1Tidigare forskning 
 
I tidigare forskning tas det upp vad forskningen säger om barn som far illa i hemmet.  
 
4.1.1 Särskilda problem 
Att barn far illa är ett stort samhällsproblem som kan innefatta fysisk, psykisk 
misshandel, sexuella övergrepp, kränkningar. Enligt svenska studier är det 15% av 
barnen som sagt att de blivit utsatta för misshandel. I studier inom Europa och USA 
finns det en procentsats på 5-20% att barn blivit utsatta för fysisk, psykisk misshandel, 
försummelse eller sexuella övergrepp. Det är 10 % av barn som har fått se våld i sitt 
hem (Svensson, Andershed & Janson 2015). Enligt studien lever 10% av Sveriges barn 
med sådana här hemförhållanden och de anses vara i riskzonen för den personliga 
utveckling. Barnmisshandel kan enligt flera studier få konsekvenser för barnens 
livsvillkor och deras senare utveckling. Det påvisar att barn som utsätts för psykisk eller 
fysisk misshandel kan senare få beteendeproblem som aggressionssvårigheter eller oro 
och ångest. Barn som på något sätt utsätts för misshandel finns riskerna att de får 
långsiktiga konsekvenser. Det är viktigt att problemen upptäcks och att både föräldrar 
och barn får professionell hjälp.  
 
4.1.2 Pedagogernas roll  
 
En studie som brottsförebyggande rådet har gjort anmäldes år 2015 4070 
misshandelsbrott mot barn. Det finns ingen egentligen statistik mot barnmisshandel då 
många fall inte polisanmäls.   
 
Enligt Svensson, Andershed & Jansons (2015) studie finns det barn som far illa, eller 
inte ha det bra i hemmet och att det finns en rad anmälningsskyldiga fall som inte har 
anmälts. Det kan bero på att det finns en osäkerhet hos personalen, att anmälningen 
måste bero på en viss situation att föräldern kommer till förskolan och är 
alkoholpåverkad.  
 
Svensson & Janson (2008) skriver i sin studie att förskolepersonalen inte gjorde en CPA 
rapport för de ansåg sig själva ha resurserna till att hjälpa barnen. Personalen pratade 
hellre med föräldrarna om problemet. Personalen kunde även se att barnets situation inte 
va tillräckligt allvarlig för att skriva en rapport. Det fanns också en rädsla av att 
föräldrarna skulle tappa förtroendet om en rapport gjordes. Rädslan över att föräldrarna 
skulle bli arga gjorde att personalen inte skrev något och lät det istället vara.  
 
Svensson, Andershed & Janson (2015) menar att anmälningarna är få för att de 
uppfattar att socialtjänsten har för lite kompetens till att hjälpa barnet och familjen.  
 
4.1.3 Barns beteenden 
Andershed & Andershed (2015) är enig med Wrangsjö (1995) att det finns många olika 
beteende hos barn och som man bör vara uppmärksam på. Barn kan visa detta genom 
aggressionshandlingar så som att slå andra kompisar eller vara arg och brusa upp i olika 
situationer. Genom att barnen visar ett utåtagerande sätt kommer de längre bort från sin 
önskan om kärlek andras erkännande. Barn som utsätts för psykisk eller fysisk våld i 
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hemmet uppvisar oftast desamma symptom som kan vara nedstämdhet, 
koncentrationssvårigheter, svårigheter i det sociala, tystlåtande, motorisk orolig, 
hungrig, svårt att gå på toaletten i andras sällskap. Barnen kan även i vissa fall söka 
mycket kontakt med en vuxen och kan nästan anses som klängiga. Rutiner kan också 
vara viktiga för barn som växer upp i en familj med familjeproblem. Avviker rutinerna 
kan barnen bli oroliga känna en otrygghet när det inträffat något annat eller när en 
vikarie kommer till förskolan (Hansen 1995).  
 
 
4.2Teorianknytning 
I detta kapitel beskrivs vilken teori som använts i arbetet.  
 
Anknytningsteorins upphovsman är John Bowlby och i slutet av 1940- talet frågade 
världshälsoorganisationen honom om han kunde sammanställa kunskapen om hemlösa 
barn. Bowlby skrev då en rapport  Maternal care and mental health som innefattade 
föräldrars betydelse för barns utveckling och de risker som finns med tidiga separationer 
för barn som är yngre än tre år. Detta gav en positiv respons som gjorde att Bowlby, 
James och Joyce Robertson startade ett samarbete. Då Joyce och James hade studerat 
barn som skilts från sina föräldrar över en vecka eller några månader. Bowlby fortsatte 
sen att forska vidare inom barn och anknytning till föräldrarna. (Broberg, Hagström 
&Broberg 2012) 
 
Anknytning innebär att det är något som är beroende av något annat. I 
anknytningsteorin innebär det att ett barn behöver tröst, känna sig trygga hos sina 
föräldrar eller en annan viktig person i sin omgivning  när de befinner sig i utsatta 
situationer (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Socialstyrelsen (2014) förklarar att 
anknytningsteorin innebär att samspelet mellan individ och omgivning påverkar den 
sociala utvecklingen. Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander (2006) och 
Broberg, Hagström & Broberg (2012) förklarar anknytning som nära känslomässiga 
relationer. Gemensamt för de känslomässiga relationerna är att de varar över en tid, en 
specifik person som inte är utbytbar, har känslomässiga band för personen, söker närhet 
till anknytningspersonen, känner obehag vid separation från personen och att man söker 
trygghet, tröst och skydd (Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2006). Föräldrarna 
är nummer 1 i barnens anknytningshierarki medans förskolepersonalen kommer lite 
längre ner på skalan (Brandtzeag, Torsteinson & Oiestad 2013). Får barnet trygghet och 
skydd när den söker närhet av den vuxne kallas det trygg anknytning. En otrygg 
anknytning innebär att barnet inte får den trygghet som barnet behöver i olika 
situationer som kan leda till att barnet inte våga utforska och testa på nya saker 
(Hagström, Broberg & Hagström 2012). Anknytningen utvecklas hos barnen under 
första levnadsåren som så småningom utvecklas till speciella band mellan förälder och 
barn. Anknytningen kan vara olika till sina föräldrar beroende på vad för band som 
utvecklas dem emellan. Det är viktigt att det lilla barnet har en person som de kan knyta 
an till. Desto äldre barnet blir, desto mindre central blir anknytningen till föräldrarna då 
de skaffar sig ett större socialt nätverk. Det innebär inte att anknytningen inte behövs, de 
är bara inte lika beroende av den längre. Gråter ett litet barn eller känner sig otrygg och 
när föräldern eller anknytningspersonen inte finns i närheten så går de gärna till någon 
annan som är i närheten men de betyder inte att denna person kanske är någon i deras 
anknytningsrelation egentligen. Det är dock viktigt att barnet får en anknytningsrelation 
till någon i personalen vid inskolning. Det kan det vara att det är den person som varit 
mest aktiv eller engagerad vid inskolning så att barnet kan söka tröst och en trygg famn 
att gå till vid upplevd fara. En förälder är inte viktig för barnen bara just vid 
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anknytningsrelationen utan även vid uppfostran, lek, lärande, omsorg och det kan vara 
så att en förälder har man so en anknytningsperson där man söker skydd och tröst och 
en till att t.ex. leka med.  
 
 
En trygg bas är viktig i anknytningsteorin och som består av två delar, att vara en trygg 
bas och att utgöra en säker hamn. Den trygga basen innebär att barnet blir självständigt 
och deras behov att utforska och erövra världen stärks. Föräldern eller den trygga basen 
gör det säkert för barnet att kunna utforska och erövra världen och är hela tiden nära till 
hands (Brandtzaeg, Torsteinson & Oiestad 2013). En säker hamn återgå barnet till när 
den känner sig otrygg. Alltså behövs en anknytningsperson för att barnet ska våga testa 
sig i världen och även kunna återvända till när något känns otryggt (Broberg, Hagström 
& Broberg 2012). 
  
Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar att under det första levnadsåret utvecklas 
barnets kognitiva förmåga och det skapar föreställningar om sig själv och relationer till 
andra. Det kallas inre arbetsmodell. Barnet kan med hjälp av sina inre arbetsmodeller 
veta vad som kommer hända eller hur de ska agera vid en viss situation. Har barnet en 
positiv relation till den vuxne eller sin anknytningsperson brukar detta inte vara något 
problem. Har barnet och anknytningspersonen däremot mer negativa upplevelser 
tillsammans blir det mer problematiskt för barnet. Barnet kan inte själv välja att inte 
vara med sina förälder men får barnet inte den trygghet och det säkra ställe att komma 
till vid upplevd fara upplevs en osäkerhet hos barnet. Barnet vet om att föräldern kan 
inte skydda barnet i denna situationen enligt sina inre arbetsmodeller men kan själva 
inte göra något utan får förlita sig på föräldern ändå (Broberg, Hagström & Broberg 
2012). När barnet sedan ska umgås med människor utanför familjen märks de inre 
arbetsmodellerna ganska tydligt. Med positiva inre arbetsmodeller får barnet en positiv 
miljö omkring sig och med negativa arbetsmodeller kan det bli ett negativt samspel ned 
både jämnåriga och vuxna (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Det är dock svårt att 
bevisa om barnets beteende har något att göra med deras anknytning i tidig ålder 
(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander 2006).  
 
Forskning visar på att alla barn knyter an till sina föräldrar oavsett om de har något 
missbruk, problematik av något slag eller en ”vanlig” förälder. Det är bara de barn som 
fått hoppa från famn till famn som inte knyter an. Men det finns olika 
anknytningsmönster som gör att barnens anknytning och uppväxt kan ha påverkats 
beroende på hur föräldern har bemött dem tidigare (Broberg, Hagström & Broberg 
2012).  
 
Genom en trygg anknytning är barnen medvetna om att de kan återvända till den trygg 
hamnen för att få skydd. För att barnet ska kunna veta at föräldern är en trygg bas måste 
de ha fått tillräckligt mycket information om att föräldern lyssnar, finns där och vill 
hjälpa i upplevd hot eller fara. Hot eller fara kan i detta fall kännetecknas som när de 
slår sig eller känner sig otrygga i vissa situationer. Detta gör att barnet får lättare att 
kunna släppa sin trygga bas för att kunna utforska och mer och mer lämna sin förälder. 
 
Under otrygg finns två typer av otrygg anknytning, ambivalent och undvikande. 
Undvikande innefattar att barnet inte har något behov av sina föräldrar som trygg bas. 
Detta kan visa sig om föräldern inte lyssnat på barnet, inte uppskattar att barnet kanske 
vill sitta i knät. När föräldern är lite otydliga i sina handlingar och kan reagera olika på 
ett och samma beteende hos barnet är det ambivalent anknytning.  Samspelet barn och 



  
 

11 

vuxen sker på den vuxnes villkor, när det passar den vuxne. Ett ambivalent otryggt barn 
får sämre förtroende för sin egen förmåga att utvecklas och att själv utforska sin 
omgivning (Broberg, Hagström & Broberg 2012). 
 
Desorganiserad anknytning innebär att anknytningen innefattar rädsla och barnet kan 
därför inte utveckla ett anknytningsmönster som tryggt, undvikande eller ambivalent. 
En förälder kan genom fysisk eller psykisk otillgänglighet göra att barnet under en 
längre tid inte utvecklar ett anknytningsmönster. Anknytningssystemet sätts på för att 
hantera ängslighet, oro, rädsla  men genom att föräldrarna har egna traumatiska 
erfarenheter  och kanske reagerar på ett skrämmande vis för barnen i dessa situationer 
blir då barnet istället skrämt för sin egen förälder. Detta gör då att barnet blir ännu 
räddare av att komma närmare sin förälder (Broberg, Hagström & Broberg 2012).  
 
Enligt Broberg, Hagström & Broberg (2012) är det betydelsefullt av vilken typ av 
omvårdnad som barnet erbjuds om de utvecklar en trygg eller otrygg anknytning. 
Anknytningen utvecklas i takt med relationens förutsättningar.  
 
En trygg anknytning är viktig för alla barn i förskolan men ett yngre barn är mer 
beroende av att få känna en trygghet som vuxna (Brandtzaeg, Torsteinson & Oiestad 
2013).  
 
Denna teori används i arbetet för att kunna se och förstå om barn som far illa och deras 
hemförhållande kan speglas i anknytningsteorin. Påverkas barnens tillvaro hemma med 
hur de upplevs i förskolan? På vilka sätt påvisas detta? Finns det några tecken på 
barnens beteende/ relationer gentemot sina föräldrar som man kan upptäcka utifrån 
olika anknytningsmönster. Det är viktigt att se och kunna upptäcka hur barn mår och 
anknytningsteorin ska vara en hjälp till att man märker att föräldrarnas och barnens 
relation inte är så bra.  
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5. Metod 
 
I detta kapitel presenteras vilka metoder, vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv som 
använts i arbetet. Det innefattar även datainsamlingsmetodik, urval, genomförande, 
bearbetning av data samt vilka etiska övervägande som gjorts.   
 
5.1 Val av metod och vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Studiens teoretiska utgångspunkt grundas i en kvalitativ innehållsanalys. En 
innehållsanalys kan man använda sig av i tillämpning av vilken text som helst oavsett 
om det är text, ljud eller bild. Det innebär att man använder sig av en innehållsanalys för 
att kvantifiera innehållet i texten (Denscombe 2014).  
Analysen innehåller specifika tillämpningar som  
1. att välja ett lämpligt textavsnitt eller bildurval. Urvalskriteriet ska var tydligt 
formulerat och som i detta fall ett explorativt urval som benämns senare i kapitlet.  
2.Texten ska även brytas ned i mindre delar.  
3.Det finns även en del i innehållsanalysen där man ska utarbeta relevanta kategorier för 
analysen av data där man som undersökare ha en föreställning om vad för kategorier, 
frågor, idéer som intresserar.  
4. Koda texten i överensstämmelse med kategorierna, där man granskar texten och hittar 
de relevanta delarna. 
5. Räkna förekomsten av dessa enheter, där man räknar förekomsten av de olika resultat 
man hittat för att komma fram till ett slutligt resultat av respondenternas svar. 
6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra 
enheter som förekommer i texten. När texten är kodad kan man göra en mer djupgående 
analys för att få ihop enheterna och försöka förklara varför de uppkommer som de gör 
(Denscombe 2014). 
Valet av kvalitativ innehållsanalys grundar sig i studiens syfte som utgår från om och 
hur pedagoger i förskolan observerar och följer att barn far illa samt vilka beteende som 
uppmärksammas. En kvalitativ innehållsanalys används oftast för att tolka texter av 
olika slag som text, ljud eller bild och är därför en anledning till att den använts i detta 
arbete.  
  
 
5.2 Datainsamlingsmetodik 
Studien utgår från en kvalitativ metod då studien utgår från att höra ett antal 
förskollärares arbetssätt kring om och hur pedagoger i förskolan upptäcker att barn far 
illa samt vilka beteende som uppmärksammas. I studien uppmärksammas hur ett antal 
förskollärare arbetar kring barn som far illa i hemmet för att hitta likheter och skillnader 
de emellan (Trost 2010).  Kvalitativ forskning innebär enligt Allwood & Eriksson 
(2011) att kvalitativ forskning är frigörande, tolkande. 
 
Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att man har en guide/ frågor att utgår ifrån och kan vara flexibel utifrån 
respondentens berättelse och där intervjuaren kan ställa följdfrågor. Denscombe (2014) 
menar att intervjuer är passande för att få mer djupgående och detaljrik data. Studien 
intresserar sig för det lilla och djupare istället för att få en generalisering utifrån många 
förskollärare.  
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Respondenterna har intervjuats en och en för att inte bli påverkade av varandra och för 
att samtalet mellan intervjuaren och respondenten ska kännas naturligt. Trost (2010) 
menar genom att intervjua en i taget kommer alla respondenter till tals, den som är lite 
tystlåten eller den som har lättare för att prata har båda tillgång till samtals tid när det 
görs en intervju med en respondent och en intervjuare.  
 
 
5.3 Urval 
Barn som far illa i hemmet kan vara ett svårt och tungt ämne att prata om därför har 
pedagoger från de utvalda förskolorna själva fått valet att delta. Intervjuerna har gjorts 
på tre förskolor med totalt sju kvinnliga pedagoger som valt att vilja delta. 
Yrkeskategorierna på respondenterna var fem förskollärare 49, 29, 36, 41, 38 och 57 år 
och en barnskötare 60 år. Respondenterna hade olika erfarenheter med arbetet i 
förskolan vilket kan ha att göra med åldern. Yrkeserfarenheten inom förskolan på 
respondenterna var 7,5, 21, 22, 28, 16, 5 och 30  år. Samtliga sju respondenter är 
verksamma i samma kommun men på tre olika förskolor. I texten används begreppet 
förskolepersonal då skillnaden mellan barnskötare och förskollärare inte är relevant för 
min studie.  Utifrån studiens syfte föll valet på dessa förskolor då de har erfarenheter av 
studiens valda ämne och för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Det har 
varit frivillig personal som själva fått välja dels för ämnet är ett svårt ämne och genom 
att i förväg veta vad det ska handla om kanske de med erfarenheter av ämnet väljer att 
delta.  
Studien genomfördes med ett explorativt urval då det används ofta i småskalig 
forskning och förknippas med kvalitativ data. Denscombe (2014)  menar att i ett 
explorativt urval kan man få med intressanta och ovanliga exempel i ämnet.   
Eftersom att studiens tillgång till att göra den tillräckligt stor blir det ett icke-
sannolikhetsurval då studien blir ganska liten eftersom  möjligheten att inkludera ett 
stort urval och även att tiden av studien är tidspressad. 
 
5.4 Genomförande 
Den första kontakten togs med en förskolechef där ämnet och syftet med studien 
informerades om och frågade om studien fick göras på förskolorna. Kort därefter när jag 
fått godkännande från förskolechefen hörde jag av mig till förskolorna om de ville ställa 
upp på intervjuer.  
Studiens genomförande utfördes genom att intervjuaren tog kontakt med en pedagog på 
varje förskola och ställde frågan om de ville och hade möjlighet till att delta i studien. 
När kontakten med pedagogerna togs delades det även ut ett brev med information om 
studien och dess syfte. Där det stod information om att man får avbryta sin medverkan, 
att samtalet kommer att spelas in. Därefter sammanställdes en intervjuguide som 
handledare tagit del av och kollat igenom. Intervjuerna var planerade sedan innan i 
samråd mellan en pedagog och intervjuaren på varje förskola då dag och tid bestämdes. 
Intervjuguiden togs med till intervjutillfället där intervjuaren och respondenten satt 
ostört i ett rum. Intervjumaterialet fick respondenten inte se innan utan de fick bara veta 
vad för ämne och vilket syfte det var i studien. Intervjuerna varade ca 45 min. Till 
intervjutillfället fanns en ipad med där samtalet spelades in för att inte behöva avbryta 
intervjun för att hinna med och skriva och dels för att viktig information inte skulle 
glömmas bort. Denscombe (2014) uttrycker att det är opålitligt att minnas en intervju i 
huvudet och man behöver något mer pålitligt för att kunna få ett trovärdigare resultat. I 
enlighet med Denscombe (2014) gjordes ljudupptagning för att det inte blir någon större 
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störning av intervjusituationen och man får en fullständig dokumentation om vad som 
sägs i intervjun. 
 
5.5 Bearbetning av data 
Data samlades in via inspelning och intervjuerna transkriberades. Transkribering gör det 
lättare att genomföra detaljerade sökningar och jämföra den insamlade data och det är 
även lättare att analysera en skriven text än en ljudupptagning. (Denscombe 2014) 
Samtalet transkriberades hela då all information är viktig i studien och för att kunna 
hitta likheter och skillnader och olika synsätt på respondenternas svar. En transkribering 
av det insamlade materialet gjordes ganska kort efter intervjun för att det fortfarande var 
färskt i minnet. Det transkriberade samtalet börjades att läsa för att få en helhet av hela 
materialet. Kategoriseringar av materialet gjordes för att få det mer hanterbart och för 
att kunna se likheter, skillnader och få ny förståelse inom ämnet (Denscombe 2014). 
Utifrån frågeställningarna delas sedan svaren upp för att kunna göra en sammanställning 
och skriva in det som är relevant till forskningsfrågorna i resultat och analys.  
 
5.6 Metoddiskussion 
Trovärdighet innebär i vilken utsträckning data är exakta. (Denscombe 2014). Studiens 
trovärdighet visas utifrån hur frågorna i guiden till respondenterna är utformade, vad för 
urvalspersoner som använts. Utifrån studiens förutsättningar är studien trovärdig. 
 
Allwood & Eriksson (2010) förklarar tillförlitlighet som att det är bärande i något 
sammanhang. Tillförlitlighet innebär om en forskare kan använda sig av samma data 
och få exakt samma svar.  
Det är svårt att en annan studie skulle få exakt samma svar och resultat som i denna 
studien och därför är trovärdigheten svår att säga. Svaren blir inte heller samma varje 
gång då respondenten är i en process och möter nya situationer och få nya erfarenheter 
vilket innebär att bakgrunden till svaren på en fråga ständigt förändras (Trost 2010). I 
denna studie har en kvalitativ studie varit till nytta för att varje barn har olika 
svårigheter och skiljer sig från fall till fall. Det finns inget fall som är det andra likt och 
därför har en kvalitativ studie varit till nytta i detta fall för att kunna se många olika fall 
att se barn som far illa i hemmet på. 
 
Denscombe (2014) menar att överförbarhet innebär att forskaren tillhandahåller 
information som gör det möjligt för andra att förstå resultatens relevans och 
tillämplighet. Läsaren får detaljer som är relevanta för studien för att själva kunna 
bedöma om resultaten är överförbara. 
 
Studien utgår ifrån enskilda kvalitativa intervjuer för att få en tydlig bild av 
respondenternas svar. Valet att göra enskilda intervjuer gjordes för att respondenterna 
ska känna att de kan säga sina saker de vill få sagda utan att behöva känna att någon 
annan hör vad de säger. Att göra intervjuer var ett ganska självklart val då jag i mitt 
arbete ville få ut så mycket information som möjligt, hade jag däremot valt kvantitativ 
forskning med enkäter hade resultatet blivit lite tunnare och respondenterna hade inte 
kunnat svara lika utförligt. Det är lättare att i ett samtal eller en intervju kunna berätta 
mer än vad man kan skriva ner i en enkät.  
 
Intervjuerna gjordes i samma kommun och samma ort där policy och regler är samma. 
Det hade varit intressant att inte vara på samma ort och sett om man fått annorlunda svar 
då, om deras arbete kring barn som far illa såg annorlunda ut. 
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2.7 Etiska överväganden 
Det är viktigt att ingen ska fara illa vid en intervju och att studiens  vilket i studien har 
tagit hänsyn till   då jag i min studie har ansvar för respondenterna och dess medverkan i 
studien. (Hermerén 2011) Studien utgår från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vid intervjutillfället finns en 
samtyckesblankett som respondenten får ta del av och information om de fyra 
forskningsetiska principerna. Blanketten skrivs under av varje respondent och 
intervjuaren vid intervjutillfället. Barn som far illa i hemmet kan upplevas som ett tungt 
ämne är det extra viktigt att all information om deltagandet meddelas. 
 
Informationskravet innebär att man som forskare berättar för de deltagande vad deras 
uppgift i studien är och vad deras deltagande innebär. De ska också få information om 
att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Ett brev lämnades ut till 
respondenterna innan där information om syfte, deras medverkan i studien står med och 
att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan.  
 
Samtyckeskravet innefattar att forskare ska få samtycke av respondenterna av att delta i 
studien  (Vetenskapsrådet 2002). Det finns fyra regler inom samtyckeskravet som är 
viktiga att respondenten tar del av. 1. Respondenten ska få information om vad deras 
deltagande i studien innebär och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 2. En 
samtyckes blankett ska skrivas under. Se bilaga. 3.Respondeten ska själv få bestämma 
om hur och länge och på vilka villkor de deltar. Skulle en respondenten vilja avbryta sin 
medverkan ska det inte få några negativa följder. 4. Väljer respondenten att delta eller 
inte delta får inte respondenten utsättas för olämplig påtryckning eller påverkan 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet att respondenten själv har rätt 
att bestämma hur länge och på vilka villkor respondenten vill vara med i studien. Detta 
ska inte få några negativa konsekvenser för respondenten att avbryta sin medverkan. På 
blanketten som respondenten får av mig intervjun startar står det att avbrytande av 
studiens medverkan får man göra när som. Information om de forskningsetiska 
principerna informeras även lite kort till respondenterna innan intervjun startar.  
 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om de medverkande i studien ska lagras och 
avrapporteras så att ingen utomstående ska kunna identifiera respondenterna. 
Informationen ska också lagras så att ingen kommer åt den mer än forskaren. 
(Vetenskapsrådet 2002) Alla namn på respondenterna är konfidentiella och ingen 
kommer att kunna veta vem eller vilka som deltar. Materialet kommer att spelas in på en 
Ipad med kod som bara studiens författare har tillgång till.  
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6. Resultat och Analys 
I detta kapitel kommer det fram vad de intervjuade pedagogerna har för tankar i relation 
till deras arbete kring barn som far illa i hemmet, bland annat svårigheter och 
möjligheter att upptäcka att barn far illa i hemmet. Det kommer även finnas med några 
exempel som stödjer respondenternas svar i form av citat medans andra resultat inte 
stöds av citat då det hade tagit för mycket plats i resultatet. 
 
6.1 Resultat 
6.1.1 Hur pedagoger i förskolan iakttar och förstå barn som far illa i hemmet  
Begreppet barn som far illa tolkades som en svår fråga bland pedagogerna. De menade 
att barn som far illa är så stort. Det första många utav dem tänkte på va de fysiska som 
misshandel, sexuella övergrepp, dålig hygien eller att barnet var ovårdade. Det man såg 
utåt, men efter en stunds fundering så kom även det psykiska.  
En pedagog sa:  

Oj, fast det första man tänker på är barn som blir slagna, misshandlade men asså 
fara illa kan ju vara så mycket mycket mer. Asså föräldrar som inte klarar av sitt 
föräldraskap eller barn som får vara föräldrar till sina syskon. Det kan ju bli 
jättesvårt, men på något sätt mår dem dåligt. 
 

En pedagog uttryckte sig: 
Bara att ha kläder efter väder att aldrig ha det kan vara att barn far illa av, så det 
är så himla mycket. Och det är ju lite vad man har för normer i sitt egna liv vad 
man anser är normalt också, just för mig. Men.. Det är ju när man ser att barn inte 
mår bra när det hänger något på deras axlar. 

 
Några pedagoger diskuterade det psykiska så upplevde dem att den psykiska 
misshandeln är hemskare, på något sätt sätter det djupare spår.  

Ah, men asså. Ah psykiskt ja men det är ju hemskt både och... men psykiskt kan 
jag känna lite värre. 

  
 
En annan aspekt på barn som far illa i hemmet som uppkom var att föräldrar idag inte 
har tid för sina barn, de har fullt upp i sina egna karriärer så de nästan glömmer bort sina 
barn. Det är mycket stress och press från olika håll som gör att familjen tar skada och 
detta är något som barnen kan fara illa av, att bli åsidosatta i sin egen familj. 
Skilsmässa, bo på två olika ställen är också något som tagits upp i intervjuerna som 
anses vara jobbigt för barnen. De menar på att allt handlar inte om att de tar skada 
fysiskt genom slag eller annat utan det kan vara andra faktorer som påverkar, t.ex. hur 
hemförhållandena ser ut.  
 
Genom observationer, dokumentationer och iakttagelser i barnens vardag upptäcks att 
barnen far illa i hemmet. Man kan genom detta se en förändring hos barnen genom att 
vara involverad i deras vardag. Pedagogerna poängterar också att det är viktigt att vara 
lyhörd och lyssna på barnen. De fysiska skadorna som blåmärken, eller att de har brutna 
armar och ben syns, men att upptäcka det andra som familjeproblem, kränkningar kan 
upplevas lite svårare och det är då extra viktigt att vara lyhörd och intresserad för 
barnen. Att ha ett anteckningsblock nära till hands är aldrig fel för att skriva upp 
situationer som man stöter på, är man i en situation och ett barn säger något så är det 
svårt att komma ihåg, vad sa barnet, vilken dag var det, när hände det och i vilken 
situation var det? Det är också bra att skriva ner eller dokumentera för i vissa fall kan 
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man känna sig lite osäker och då vill man ha lite mer underlag innan man går till chefen 
och kanske senare gör en anmälan.  

Det kan vara både att dem säger saker, att barnet beter sig annorlunda mot vad 
dem har gjort innan att man ser en förändring i deras beteende eller rent fysiskt 
att dem har blåmärken eller andra skador.  
 

En pedagog poängterade: 
Det kommer man inte ihåg så skriva är himla bra och prata med sitt arbetslag. 
Men det är som jag säger, som jag tycker är viktigt dokumentera även om ni inte 
behöver dokumentera riv det istället i så fall om ni ser att det inte var någonting. 
Har man skrivit något och lägger undan det i arkiv så har man uppmärksammat 
någontingen. Behöver man inte så blir man av det och i andra fall fyller man på 
och ser om det här är galet.  

 
 I intervjusvaren har det även framkommit att respondenterna menar att har man en nära 
och god relation med föräldrarna kan det vara så att man pratar med föräldrarna. Det 
beror lite på vad det är för någonting det gäller är det sexuella övergrepp eller 
misshandel finns det ingenting att tveka på då gör man en anmäla direkt. Men är det mer 
saker som man är osäker på om barnet far illa så kan man fråga föräldrarna.    
 

Det kan ju också vara att man med vissa föräldrar har så bra relation att man kan 
fråga dem, hur är det hemma, hur fungerar det m.m?         
 
Och det är också något man blir tryggare med ju längre man jobbat som 
gör att man kan ställa en fråga till föräldrarna och fråga hur det är hemma. 

 
Alla pedagoger som har varit med i intervjun kommer från samma kommun och berättar 
om att de tidigare haft ett samarbete med en specialpedagog som de tyvärr inte längre 
har. De upplevde samarbetet med specialpedagogen som en bra tillgång och någon att 
höra med om man kände sig osäker. Specialpedagogen kunde då komma ner och 
diskutera barnen och även vara med i barngrupp för att se hur hon upplevde barnet. Nu 
finns dock inte denna resursen kvar på förskolan och upplevs som en förlust. De har 
dock ett samarbete med barnavårdcentralen (bvc) som upplevs positivt då man 
fortfarande kan få en bild hur någon annan upplever barnet. De diskuterar inte huruvida 
de ska ske en anmälan eller inte men bara lite allmänt om de anser att det är något 
särskilt med barnet.  
 

Den resursen som jag tycker är ett jättestort plus det är ju att vi har den med bvc 
att vi verkligen kan prata öppet däremellan. Men annars är det svårt med alla 
sekretess också. 

 
 
 
6.1.2 Beteende hos barn enligt förskolepedagoger 
Alla pedagogerna menade på att det inte finns något särskilt beteende som man ska vara 
uppmärksam på. Alla barn är olika och uppvisar olika sätt att visa sin osäkerhet eller sin 
otrygghet på. Alla beteende är lika viktig, men vad de poängterade var att när ett barn 
uppvisar ett annat beteende än de brukar så är det något man ska vara uppmärksam på. 
Det vanligaste beteendet pedagogerna upplevde var oftast att barnen blev aggressiva 
och utåtagerande. Ett antal av respondenterna tog upp att sett att se om barnen far illa är 
att de söker mycket vuxenkontakt.  
 



  
 

18 

 
 
Några utav respondenterna menade även på att när barnet själva inte sa någonting eller 
när man inte såg blåmärken eller att de hade skitiga kläder kunde det ändå finnas en 
känsla att någonting upplevdes fel. Barnens sätt att leka eller självmant sätta sig själva 
utanför leken kunde också uppfattas som ett beteende att vara uppmärksam på. Detta 
eftersom att barnet inte visat något sådant innan.  
 
 
Två utav pedagogerna tog upp anknytning att dagens föräldrar är så uppe i sitt eget att 
de inte har tid med sina barn. Att barnen då gjorde saker som de inte fick göra för 
föräldern men de visste om att mamma eller pappa ändå inget skulle göra för de va sa 
uppe i facebook eller att prata med en vän.  

Att knyta an tidigt, det pyttelilla barnet behöver ju leva i symbios med sina 
föräldrar ett tag. Det har man ju läst i massmedia att föräldrar på bb [förlossning] 
är mer på facebook än med sina barn. 

 
En utav pedagogerna tog upp att man kunde se hur barnen gick fram till andra mammor 
eller pappor för att nästan få en faders- eller modersgestalt som de saknade.  

En del barn söker kontakt hos andra barns föräldrar, att de bara springer asså 
fadersgestalt eller vad det kan vara att dem liksom. 

 
Några utav respondenterna är eniga med Broberg, Hagström & Broberg (2015) att man 
tydligt märker om barnen inte får den närhet och trygghet hemifrån, de blir nästan lite 
väl klängiga och söker mycket vuxenkontakt. I vissa fall söker barnen även kontakt med 
andra barns föräldrar för man kan känna att det finns något som gör att barnen söker sig 
en förälder som de saknar.  
 
Föräldrar idag upplevs mycket stressade och har inte riktigt tid med sina liv utanför sin 
karriär det är så mycket med deras arbeten detta uppfattas som att barnen inte får 
tryggheten de behöver. Likaså Hwang & Nilsson (2011) menar att det märks på barnen 
om de inte får den responsen av sina föräldrar. 
 
6.1.3 Svårigheter och möjligheter att upptäcka barn som far illa i hemmet 
Samtliga 7 respondenter har någon gång under sin tid på förskolan upplevt svårigheter 
med att upptäcka om barn far illa. Respondenterna menar på att det alltid är ett 
övervägande om det man hört, sett eller känslan man känner är sann. Det finns en 
känsla, man känner på sig att något inte stämmer överens med hur det har gjort innan. 
 

Ja det.. det är ju svårt egentligen [..] vi har aldrig haft några sånna fall där man 
riktigt klart kan säga att nä det här är inte.. okej utan.. visst är det svårt att avgöra.  

  
För det första är det ju att barnet inte öppnar sig att barnet är tyst. Och som jag sa 
förut dem är trogna sina föräldrar i många det dröjer länge innan ett barn visar 
hur dem har det hemma om dem har det svårt. [..]Och sen har det ju blivit en 
naturlig del, tyvärr kan de ha blivit barnens vardag säga att det är 
missbruksföräldrar, barnen är så vana att så är det hemma, de reagerar inte.  
 
Ja givetvis, ser jag rätt? Är det här barnet berättar, en saga eller är det sant? 

 
Pedagogerna upplevde också en osäkerhet då man i arbetslaget hade olika uppfattningar 
om barnet.  
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Ja någonting som jag tänker att man är i ett arbetslag och diskuterar och jag har 
en känsla att det här är någonting så kanske dem andra nää. Det kan också vara 
rätt tufft när man står och svajar lite. Jag kanske anser att det verkligen är så 
medans någon nä men de är nog inte så farligt och den tredje tycker men det här 
är ju ingenting. Det är ju jättesvårt.  

 
Barn skyddar ofta sina föräldrar och kan även i vissa fall få höra av föräldrar att nu 
säger du ingenting om detta och hotar med att göra si och så när barnet kommer hem om 
de sagt något på förskolan. Detta ökar också risken för att inte se barnen om de skyddar 
och ställer sig i försvar till sina föräldrar.  

 
Och sen kan det ju vara barn som in i det sista försvarar sina föräldrar det gör 
dem ju oftast och hör man då att de pratar mycket gott om föräldrarna så tror man 
ju kanske inte att de mår så dåligt hemma.  

 
 
Utav sju respondenter hade sex stycken varit med om att göra en anmälan tidigare. Utav 
de sex respondenter som tidigare gjort en anmälan upplevdes deras förtroende för 
socialen lite vagt. Alla var medvetna om att vid minsta lilla misstanke så ska en 
anmälan göras. Deras förtroende till socialen och dess arbete var lite vagt pågrund av att 
när anmälningarna gjorts fick de ingen respons tillbaka. Det kändes som att 
anmälningarna bara gjordes men det varken hände något eller hördes något. De 
ifrågasatte nästan varför en anmälan skulle göras eftersom att responsen var så dålig. 
Kom anmälningarna ens fram? 
 

Jag kan tycka som med socialen och de att de händer ingenting och det händer 
ingenting men jag har ju ingen koll hur dem jobbar där nere givetvis. Jag kan ju 
inte säga att de gör ett dåligt jobb men det känns som att man kan göra 
anmälningar på anmälningar men det händer ingenting.  

 
 
I enighet med Olsson (2011) visar pedagogerna att det finns en osäkerhet att göra en 
anmälan då man inte upplever någon tillit mot socialen. Anmälningar görs men man hör 
aldrig någonting, det känns nästan meningslöst att göra en anmälan för man får ingen 
respons tillbaka.  
 



  
 

 

 
7. Diskussion 
I detta kapitel beskrivs vad för tankar som kommit under arbetets gång och hur man 
skulle kunna utveckla studien.  
 
7.1 Resultat diskussion 
 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om och hur pedagoger i förskolan 
observerar och följer att barn far illa samt vilka beteende som uppmärksammas. Genom 
att sju respondenter deltagit i studien har jag fått kunskaper om hur pedagoger gör för 
att uppmärksamma detta problem. Pedagogerna var eniga med Andershed & Andershed 
(2015) att det oftast är ett avvikande beteende hos barnet som är varningstecken på att 
något är fel.  
 
I studien framgick att pedagogerna kunde se på barnen om de blivit slagna hemma eller 
att barnen själva berättade. I vissa fall fanns det inga tecken kroppsligt hos barnen och 
barnen var även tysta, men att det fanns en känsla hos pedagogerna att något inte var 
som det brukade. När man inte riktigt kunde sätta fingret på om det var något sa ett 
antal respondenter att det var viktigt att man skriver ner i en bok eller på ett papper. 
Dokumentera är viktigt för att kunna se om pedagogernas antyda kan vara sanna eller 
falska. I vissa fall hade man något öppnare kommunikation med en del föräldrar än med 
andra och kunde då fråga föräldrarna: nu har ditt barn uppvisat detta och hur ställer ni er 
till det? 
 
Enligt pedagogerna i studien och författarna i litteraturen finns det olika sätt att 
upptäcka om ett barn far illa. Min studie utgick med att se beteendena hos barnen och 
vad som kanske är ett extra viktigt tecken att se. Enligt pedagoger och Andershed & 
Andershed (2015) kan ett beteende och enligt pedagogerna det lättaste att se ett barn 
som är utåtagerande eller visar aggression. Ett beteende där barnen utåt visar mycket 
psykiskt som klängighet eller mycket vuxenkontakt är lätt att se. Medans ett tystlåtet 
barn som inte söker kontakt med andra eller vill ha kontakt med andra kanske lätt 
hamnar  i skymundan och inte upptäcks lätt. Hur gör man för att uppmärksamma alla? 
Enligt pedagogerna i studien är det  viktigt att nå ut till alla barn men det är svårt att 
veta om det man ser verkligen stämmer överens med verkligheten och ens egen tolkning 
av barnet och dess förälder. Att barn som far illa i hemmet var ett känsligt ämne hade 
jag kännedom om sedan innan men att pedagoger kan känna en oro till att göra en 
anmälan för att föräldrar skulle bli arga blev än mer tydligare då några respondenter 
förklarade situationer där de själva blivit utsatta.  
 
Då respondenterna menade på att det finns svårigheter att upptäcka om ett barn far illa 
och alla beteenden inte beror på att ett barn far illa tänker jag att det är otroligt svårt att 
veta vad man ska gå på. Men enligt flertalet respondenter handlar det om upprepade 
gånger och kanske en följd av olika beteende och just detta barnets annorlunda beteende 
mönster.  
 
Slutsatsen av studien är att pedagogerna saknar en återkoppling från socialen när en 
anmälan gjorts. För att kunna hjälpa föräldrar och barn i deras situation hade det varit 
lämpligt om socialen hade kunnat ge information om vad som bestämts eller hur de gick 
vidare. Samtliga pedagoger som gjort en anmälan menar på att de aldrig fått 
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återkoppling från socialen, det skulle för deras skull vara skönt att veta om deras 
misstanke var rätt eller fel för att i framtiden kunna relatera till andra fall.  
 
 
En tanke som har ställts under arbetets gång är att barn som far illa är ett sådant viktigt 
ämne för oss i förskolan men det finns väldigt lite information hur vi ska hantera det 
både i utbildning och material att tillgå. Någon utav förskolorna hade en handlingsplan 
att utgå ifrån vid misstanke om ett barn far illa men det var inget uppdaterat dokument, 
utan det satt i en pärm som man kunde läsa om det skulle vara något. Jag upplever att 
det hade behövts mer information. 
 
Jag hade i studiens början en tanke att undersöka hur pedagoger i förskolan observerar 
och följer barn som far illa i hemmet och vilka beteende som uppmärksammas. Jag 
tänkte till en början att det finns nog ett sätt att se hur barnen mår dåligt men efter 
litteraturgenomgång och diskussion med respondenterna så skiljer det sig från gång till 
gång och beroende på barn. Ett beteende är inte det andra likt och det är inte alltid så lätt 
att veta att nu ska jag anmäla. Det finns många olika anledningar till att barn visar sitt 
beteende, det kan handla om otillhörighet i gruppen, att mamma eller pappa har skilt 
sig, att ett syskon mår dåligt. Det finns många aspekter och inte ett rätt eller fel, det är 
viktigt att se till barnet man har här och nu framför sig. Är det ett avvikande beteende 
för barnet eller något som inte känns rätt så är det för allas bästa bäst att göra en 
anmälan. En mening som jag kommer ha med mig är: hellre en anmälan för mycket än 
en för lite, hellre göra något än att inte göra något alls.  
 
 
7.2 Vidare forskning 
Frågor som ställts under studiens gång efter samtal med pedagoger då de upplevt ett 
obehag av att anmäla eftersom de av erfarenheter har fått uppleva att föräldrar kan blivit 
arga. Jag tänker vidare hur hade man i sin egen personalgruppen reagerat om en 
pedagog blivit anmäld? Hur hade vi tagit det? Likaväl som vi ska anmäla om vi 
misstänker att något inte känns rätt så har föräldrar rätt att anmäla oss om de upptäcker 
eller märker att deras barn far illa i olika pedagogers sällskap eller att de själva berättar 
något. Detta hade varit en intressant fråga att ta upp hur man ställer sig i 
personalgruppen vid en anmälans hos pedagogerna.  
 
När jag gjorde mitt examensarbete och man diskuterade både med respondenter och 
andra fick jag höra att jag skulle läsa en bok av Lisbeth Pipping Kärlek och stålull om 
att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Jag lånad hem boken för att läsa och ett 
citat ur boken som berörde mig mycket var: alla visste men ingen gjorde något. Det 
berörde mig djupt både att Lisbeth då som hon beskriver i boken växte upp med en 
mamma som hade en utvecklingsstörning och en pappa med alkoholproblem. Hur hon 
och hennes syskon påverkats av detta och medvetenheten utikring att ingen gjorde 
något. Detta var även något som en utav respondenterna sagt att jag vill inte veta att om 
30 år skriver ett utav mina förskolebarn en bok om deras uppväxt och vi hade aningar 
om det men inget gjordes. Det hade varit fruktansvärt. Det är något jag tänkt på mycket 
även när pedagogerna talat om hur svårt det ibland kan vara när man verkligen ska 
ingripa. Men annan sak som fått mina tankar att fundera vidare är att en mamma eller 
pappa till barnet är sjukt, givetvis kan de fara illa av det men det är inget jag direkt har 
funderat kring innan. Min studie handlar om fysisk och psykisk våld och jag är väl 
medveten om att missbruk av något slag kan förekomma men en förälder med en 
sjukdom är något som jag efter min studie börjat fundera på. Hur påverkas barn när 
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någon i ens närhet blir eller är sjuk? När den trygga punkten inte orkar mer och man ser 
föräldern blir liten. Detta är för mig också en intressant fråga som hade varit intressant 
att forska om. Hur upplevs det utifrån barnens perspektiv?  
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Bilagor Bilaga A 
Brev 
 
 
Hej. 
Mitt namn är Jennie Viktorsson och jag läser Förskollärarprogrammet, vid 
Linnéuniversitet i Växjö. Nu är jag mitt uppe i mitt examensarbete och skulle behöva 
hjälp i form av en intervju. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och intervjun 
kommer att spelas in för att jag ska kunna göra en analys av materialet. Materialet 
kommer sparas så att ingen annan kan komma åt det. Det insamlade materialet kommer 
att ta dels av mig, eventuellt min handledare och examinator. Materialet kommer att 
hanteras konfidiellt vilket innebär att det bara är jag som gör intervjuerna som kommer 
veta ert namn, vilka ni är och vart ni arbetar. Ni kan när som helst avbryta er 
medverkan. Jag kommer i min studie att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. När examensarbetet är klart kommer allt insamlat material sammanställas och 
min färdiga studie kommer att publiceras på divaportalen där den kan läsas.  
Jag kommer att utföra mina intervjuer så fort som möjligt. 
Syftet med min studie är att få ökad kunskap i hur pedagoger i förskolan 
uppmärksammar barn som far illa i hemmet. Er medverkan är viktig för att öka 
kunskapen om hur arbetet med barn som far illa i hemmet ser ut. 
Jag skulle uppskatta om ni kunde höra av er, så fort som möjligt om ni är intresserade 
men även om ni tackar nej, så jag kan leta vidare på andra förskolor. 
 
Har ni frågor kring min studie eller något annat så kontakta mig. 
 
Med Vänliga Hälsningar  
Jennie 
 
Mina kontaktuppgifter 
Jennie Viktorsson   
E-post: jv222by@student.lnu  
Tel: 0768553545 
 
Min handledare 
Håkan Fleischer           
E-post: håkan.fleischer@lnu.se                                                                   
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Bilaga B  
Godkännande av deltagande i studien 
 
Hej. 
Mitt namn är Jennie Viktorsson och läser nu mitt självständiga arbete  
För att delta i en studie är det viktigt att veta sina rättigheter för medverkandet. Här 
kommer information till dig som valt att delta i intervjuerna.  
Jag utgår i min studie utifrån de fyra forskningsetiska principerna (vetenskapsrådet 
2002). 
 
Informationskravet innebär att man som forskare berättar för de deltagande vad deras 
uppgift i studien är och vad deras deltagande innebär. De ska också få information om 
att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 
 
Samtyckeskravet innefattar att forskare ska få samtycke av respondenterna av att deltar i 
studien.   
 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om de medverkande i studien ska lagras och 
avrapporteras så att ingen utomstående ska kunna identifiera respondenterna. 
Informationen ska också lagras så att ingen kommer åt den mer än forskaren. 
 
Konfidentialitetskravet att respondenten själv har rätt att bestämma hur länge och på 
vilka villkor respondenten vill vara med i studien. Detta ska inte få några negativa 
konsekvenser för respondenten att avbryta sin medverkan.  

Respondenten Intervjuaren 

Jag godkänner och har tagit del vad för rättigheter jag som respondent har i 
medverkandet av studien om barn som far illa i hemmet.  
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Bilaga C  
Intervjufrågor 
 
Inledande frågor 
 
Hur gammal är du? 

 
Hur länge har du arbetat i verksamheten? 
 
Yrkeskategori? 
 
Frågor: 
 
Vad innebär begreppet barn som far illa i hemmet för dig? 
 
Hur uppmärksammar du att barn far illa i hemmet? 
Följdfråga: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
 
Berätta för mig vad ett avvikande beteende är för dig? 
Följdfråga: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
 
Vad anser du vara ett  beteende som är extra viktigt att vara uppmärksam på? 
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
 
Berätta för mig om du anser att det finns möjligheter och hinder att upptäcka att barn far 
illa i hemmet? 
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
 
Hur upptäcker du ett barn som far illa i hemmet som inte uppvisar några tydliga tecken?  
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
 
Har du upplevt en osäkerhet om barn far illa i hemmet? 
Följdfråga: Hur hanterades det i arbetslaget i så fall? 
 
Har du upplevt svårigheter i att avgöra om ett barn far illa? 
Följdfrågor: Kan du inte berätta lite mer hur du menar? 
 
Vilka resurser anser du att ni har eller inte har för barn som far illa i hemmet? 
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
 
Vill du berätta om vilka riktlinjer ni har inom förskolan när ni misstänker att ett barn far 
illa?  
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 



  
 

II 

 
När ni misstänker att ett barn far illa i hemmet hur förhåller ni er då till föräldrarna? 
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel? Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera? 
  
Hur går du vidare när du upptäckt att ett barn far illa? 
Följdfrågor: Kan du ge ett exempel?  Hur menar du då? Vad hände sen? Hur kommer 
det sig? Kan du precisera 
 
Finns det något annat som du vill delge? 


