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Förord 
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arbete vi upplever oss stolta över.  
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Tack också till Jakob som handledare, som gett oss återkoppling och haft förståelse för              
vår frustration i framställandet av uppsatsen.  
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Abstrakt  
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka erfarenheter pedagoger i förskolan har om “barn som                 
far illa”, och hur de hanterar denna problematik. Detta har utförts genom en kvalitativ metod i form av                  
semistrukturerade intervjuer, med fokus på pedagogerna i förskolans verksamhet. Metoden har vuxit fram             
ur en hermeneutisk ansats vilket har yttrat sig i en tolkade aspekt av pedagogernas perspektiv på barn som                  
far illa. Studien innefattar sammanlagt tio verksamma pedagoger och det har besökts sex förskolor i två                
olika kommuner. Den insamlade empirin har noggrant analyseras, tolkas och sorterats, vilket har bidragit              
till resultatets fyra huvudområden; Relationen mellan pedagog och barn, Pedagogernas erfarenheter kring barn             
som far illa, Pedagogernas roll och ansvar gentemot barn som far illa och Anmälningsplikten med dess hinder. 
 
Resultatet i studien belyser vikten av att skapa en positiv relation till barnen som grundas i trygghet, där                  
de får bekräftelse och uppmuntran. Pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa var inte stor, utan                
resultatet visade på en bristande kunskap hos dem kring att uppfatta signaler som barn kan uppvisa om de                  
far illa. I intervjuerna framkommer det att pedagogerna i studien upplevde anmälningsprocessen och             
begreppet barn som far illa, som problematiskt. Studien visade på att begreppet innefattade olika              
definitioner utifrån varje enskild pedagog. Pedagogerna upplevde sig ändå ha en del kunskaper angående              
bemötandet och hanteringen av barn som far illa. Studiens resultat visade att pedagoger främst behöver               
mer kompetens och utbildning för att öka kunskapen och se signaler hos barn som indikerar ett rop på                  
hjälp.  
 
Nyckelord: anknytning, barns signaler, barn som far illa, erfarenheter, förskola, integritet, maktrelationer,            
omsorgssvikt, pedagoger, pedagogens roll, relationer, sexuella övergrepp, tillit, trygghet, våld 
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Introduktion 

Inledning 
Drygt var femte barn har utsatts för någon form av våld, försummelse eller sexuella övergrepp, enligt en                 
studie från Allmänna Barnhuset (Landberg, Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2014). Får barn              
inte hjälp i tid kan det medföra allvarliga konsekvenser för dem, som till exempel brist på självkänsla,                 
depression och aggressivitet (Hindberg, 2006). Det är därför angeläget att våga öppna ögonen som vuxen,               
eftersom det kan handla om vilket barn som helst i din omgivning. På förskolan kan det exempelvis                 
handla om Stina som leker med bilar och slår andra barn. Kalle som älskar att måla, men bits. Eller Maja                    
som inte vill ha närhet. Dessa fiktiva berättelser om barns olika beteenden kan lika väl existera i                 
verkligheten. Tidigare forskning har synliggjort vad som händer när vuxna väljer att blunda för det               
utvalda problemet. Genom att de vuxna försöker hitta andra tänkbara anledningar till att barn far illa,                
resulterar det i att procenten ökar med obemärkta fall (Hindberg, 2006;Toros & Tiirik, 2016). 
 
När forskning har diskuterat barns rätt i samhället har det framgått att detta sett olika ut de senaste                  
decennierna. Bestämmelserna kring barns rätt har i allmänhet skiftat och blivit mer omfattande med tiden.               
Axelsson och Qvarsebo (2010) framhäver att myndigheterna började intressera sig för barnens liv redan på               
1700-talet. De försökte upptäcka de barn som hade en tendens till att fara illa, då de låg i riskzonen för att                     
bli tiggare eller tjuvar. Barnen som upptäcktes skulle både räddas och kontrolleras på olika sätt, eftersom                
de ansågs vara ett hot mot samhället. Enligt Ekelund och Dahlöf (2005) började uppmärksammandet av               
barns rättigheter på 1900-talet, då Ellen Key gjorde anspråk på detta fenomen i sin bok “barnets                
århundrade”. Senare med åren utvecklades också lagar som reglerade barns skydd i samhället. Ett exempel               
på detta var barnavårdslagstiftningen som skapades år 1902. Denna lag har även reviderats ett par gånger                
för att på bästa sätt kunna tillämpa samhällets förändringar (Ekelund & Dahlöf, 2005). Aga förbjöds i                
Sverige år 1979, vilket resulterade i ett förbud mot att använda någon form av kroppslig bestraffning, eller                 
annan kränkande behandling, mot sina barn (Ekelund & Dahlöf, 2005; Föräldrabalken, 6 kap. 1§ FB). Trots                
de olika lagarna fortsätter problemet ändå att existera, vilket kan uppröra allmänheten. Vad kan              
möjliggöra en förändring av de vuxnas synsätt, och hur kan det fortsatta arbetet med att synliggöra och                 
upptäcka barn som far illa, se ut? 
 
Statistiska siffror tydliggör att barn som far illa går obemärkt förbi under de vuxnas uppsyn, men ger även                  
en förståelse för att det finns barn som aldrig upptäcks (Toros & Tiirik, 2016). Vi valde därför att undersöka                   
pedagogers erfarenheter kring barn som far illa, för att se vad de professionella inom yrket varit med om                  
och hur de resonerar kring detta. Grensman (2007) belyser en väsentlig aspekt som vi valt att citera som                  
riktar sig till varje vuxen och arbetade pedagog på förskolan, om hur de bör reflektera för att synliggöra                  
obemärkta fall:  
 

Problemet är bara att den typiske förövaren inte är en “ful gubbe” som står och lurpassar på barn för att locka                     
dem med sig. Den typiske förövaren är någon som barnet känner. Någon som de litar på, och inte sällan                   
någon de älskar. (Grensman, 2007, s.6)  

 
Eidevald (2016) påpekar också denna vanliga bild som samhället skapar av hur en förövare till brott mot                 
barn kan se ut. Vanligtvis brukar förövaren beskrivas som “pedofilen, den fula gubben” (s.118). Ofta               
benämns individen också vara en man som barn ska vara på sin vakt inför. Förövaren benämns vara                 
missanpassad i samhället, men det är där som skenet kan bedra, eftersom individen kan agera helt normalt                 
bland människor utan att någon märker de första tecknen. Det kan handla om en socialt fungerande                
individ som även kan vara en kvinna, vilket är en motsägande bild över hur samhället beskriver eller ser                  
på en förövare som är skyldig till övergrepp mot barn (Eidevald, 2016). 
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Vår benämning av begreppet barn som far illa innefattar i denna studie, utifrån Hindberg (2006, s.19),                
“fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets            
grundläggande behov”. 
 
Vi anser att barn som far illa är ett begrepp som behöver diskuteras i arbetslagen, vilket överensstämmer                 
med forskare och författares värderingar. Pedagoger behöver en mer allmän kunskap om symtom och              
tecken som barn kan uppvisa, för att de ska kunna upptäckas i tid (Hindberg, 2006; Ekelund & Dahlöf,                  
2005; Kenny, 2004). Lingåker (2017) trycker på vikten av att upptäcka och lyssna på barnen, se deras behov                  
samt hjälpa dem att förstå när någonting är fel. Hennes bok kan ses som en vägledning och stöttning i                   
arbetet med att främja barns integritet. Främst hänvisar hon till de barn som är eller blir sexuellt utnyttjade,                  
men även hur pedagogerna kan gå tillväga vid en anmälan, och hur de kan stötta barn som far illa                   
(Lingåker, 2017). Förskolan går under läroplanen och i den finns det punkter som vi är skyldiga att följa                  
om att bemöta barnen på olika sätt, som att stötta, lyssna och stärka deras integritet (Skolverket, 2016).  
 
Det är centralt för en pedagog att kunna använda sig av olika nätverk som kan nå ut till barnet. Öppenhet,                    
lyhördhet och kreativitet är egenskaper som kan vara till hjälp i detta arbete. Ekelund och Dahlöf (2005)                 
påtalar att det kan vara till fördel för vuxna som använder sig av olika ingångar, eftersom det kan skapa en                    
närmare relation till barnet. Detta kan handla om att samtala kring en teckning som man ritat tillsammans                 
med barnet, där utgångspunkten är jobbiga händelser. En annan aspekt som uppmärksammas är samtal              
om beröring och hur en beröring kan kännas för varje individ (Ekelund & Dahlöf, 2005). Hellberg (2017)                 
påtalar vad barn kan behöva av en vuxen för att utvecklas på ett friskt sätt och känna sig tillfredsställd.                   
Barnen behöver en ansvarsfull vuxen som ger dem uppmärksamhet och finns där i olika situationer. Det                
kan handla om exempelvis att den vuxna lyssnar på barnens känslor och tankar, skyddar dem mot en                 
otrygg upplevelse eller ger tröst vid behov av ett emotionellt stöd (Hellberg, 2017). Dessa tre               
trygghetspunkter kan senare utveckla en säkerhet hos barnen som möjliggör att det blir lättare för dem att                 
kunna samspela med omgivningen, vilket kan påverka utvecklingen på barns psykiska hälsa (Hellberg,             
2017). 
 
Under vikariat och vfu-perioder har denna problematiska del av arbetet endast flimrat förbi våra ögon               
utan att egentligen tas upp ordentligt, trots att problemet och tillvägagångssätten benämns i olika litteratur               
och forskningsresultat. Det har inte heller skett någon markant ökning i de rapporterade fallen inom               
anmälan i förskolan, vilket ifrågasätter kunskapen inom området (Toros & Tiirik, 2016). Att ämnet är               
tabubelagt har vi redan uppmärksammat och använder som en drivfaktor i denna studie, för att ge oss                 
själva mer kunskap och självsäkerhet inom den kommande yrkesprofessionen. Vårt gemensamma beslut            
om ämnets viktiga betydelse för att säkra barns framtid till en bra utveckling, bidrog till denna studie. Vi                  
har upplevt pedagoger som väljer att inte anmäla på grund av viss osäkerhet. Vi vill därför med vårt                  
arbete undersöka pedagogernas personliga erfarenheter, för att få en uppfattning om hur de hanterar              
denna problematik. Vi hoppas att vår studie kan göra någon form av skillnad, och att vuxna kan förändra                  
sitt handlande när det gäller att våga uppmärksamma barn som far illa.  
 
Som pedagog är det vårt uppdrag att se till barnens bästa, vi vill kunna se varje barn i ögonen och ärligt                     
säga: - Jag har gjort allt jag kan för dig.  
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Bakgrund 
Bakgrunden synliggör vad litteratur och forskning nämner inom vårt studieområde. Vi har delat in 
kapitlet i tre större rubriker: övergrepp mot barn, pedagogens roll och maktrelationer, som i sin tur är uppdelade 
i mindre underrubriker. 

Övergrepp mot barn  
I det första kapitlet inleder vi med att börja berätta om den historiska synen på barnet och hur samhället                   
försökt lokalisera de barn som varit i riskzonen för att fara illa. Myndigheterna påbörjade en utveckling till                 
ett utökat skydd mot barnen, eftersom det ansågs vara sårbara, vilket ledde till olika lagar som bidragit till                  
barnsynen. Begreppet barn som far illa ges en djupare innebörd och betydelsen av barns avvikande               
beteende nämns. Vidare påpekas vikten av att barnen känner trygghet och tillit till vuxna människor.               
Avslutningsvis handlar det om barns integritet, om hur viktigt det är att barnen skapar en egen röst, som                  
bidrar till deras möjlighet att påverka sin utveckling. 

Historisk tillbakablick om synen på utsatta barn  

Enligt Holmlund och Sandén (2013) har barn varit en utsatt grupp under flera sekel. En historisk                
tillbakablick till cirka 1700-talet visar att barnen uppfattades vara sårbara inför samhället, och behövde de               
vuxnas skydd och stöd. Vuxna människor ansågs vara starka och ansvarsfulla, som skulle finnas nära till                
hands för barnen. Genom att ge barnen det nära emotionella stödet i form av trygghet och omsorg, som de                   
var i behov av, bidrog det med ett utökat välbefinnande (Holmlund & Sandén, 2013). De barn som växte                  
upp med föräldrar som hade det sämre socioekonomiskt, hade en högre risk att fara illa. Deras sårbarhet                 
blev mer tydlig, eftersom föräldrarnas situation påverkade deras kapacitet i att tillfredsställa sina egna              
barns behov (Holmlund & Sandén, 2013). Ett barn som levde under en utsatt situation för länge, ökade                 
risken då som nu, för att bli manipulerade av samhället och vuxna, i och med att de inte hade en trygghet                     
(Holmlund & Sandén, 2013). Som tidigare redan nämnts uppmärksammades barns liv på 1700-talet och              
myndigheterna synliggjorde deras levnadssätt. Det diskuterades om barnen som for illa skulle tas om              
hand och kontrolleras, eftersom de ansågs utgöra ett hot mot den resterande gruppen människor              
(Axelsson & Qvarsebo, 2010). Den första barnavårdslagstiftningen som kom 1902 innebar en möjlighet för              
myndigheter att undersöka familjerna, där barnen misstänktes växa upp i missförhållanden. Lagen skulle             
komma att bli ett stöd för de barnen och ge dem en chans i livet till att få en positivare uppväxt (Axelsson                      
& Qvarsebo, 2010). 
 
Barnmisshandel har enligt Hwang och Nilsson (2003) varit ett vanligt fenomen under lång tid. Det               
uppmärksammades tydligt när lagen om förbud mot aga 1979 kom och blev därmed ett dilemma, eftersom                
det helt plötsligt blev förbjudet att slå sina barn och människor började inse vilken problematik det var                 
(Föräldrabalken, 6 kap. 1§ FB; Hwang & Nilsson, 2003). Axelsson och Qvarsebo (2010) styrker detta               
resonemang om att aga förbjöds för sent. Innan förbudet skulle barnen visa de vuxna respekt, vilket                
hävdades genom slag på olika sätt (Hwang & Nilsson, 2003).  
 
Enligt en nutida svensk lag är alla som arbetar inom barnomsorgen, skyldiga att anmäla om barnen                
uppvisar tecken på att fara illa (Sundell, 1997). Om de vuxna griper in tidigare och uppmärksammar barn                 
som far illa, desto större chans är det att övergreppen minimeras och för en del barn kanske de upphör för                    
gott (Hwang & Nilsson, 2003). 
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Innebörden av begreppet barn som far illa 

Det finns olika benämningar av misshandel idag och det kan skilja sig både fysiskt och psykiskt (Hwang &                  
Nilsson, 2003). För att upptäcka fysisk misshandel ska det helst förekomma något märkbart och synligt               
tecken på barnet, som exempelvis blåmärken eller brännmärken. Dessa tecken ska ha tillkommit i andra               
situationer än lek, och kan finnas exempelvis vid öronen och under armarna (Hwang & Nilsson, 2003).                
Psykisk misshandel är svårare att upptäcka, anser Hwang och Nilsson (2003) eftersom det är något barnet                
kan hålla inom sig. 
 
Barn under fem år, som utsätts för någon typ av övergrepp löper större risk att bli deprimerade, få ångest                   
samt ha svårt att reglera sina känslor (Mortensen & Barnett, 2016). Barn skaffar sig i tidig ålder reglerande                  
färdigheter som är nödvändiga för en hälsosam utveckling, som exempelvis social kompetens samt             
förståelse för egna och andras känslor. Utsatta barn innehar en skadlig påverkan på kognitiva faktorer som                
används just för att förstå sina egna och andras känslor. Dessa faktorer används för att kunna samspela                 
med andra på ett ömsesidigt plan (Mortensen & Barnett, 2016).  
 
Hwang och Nilsson (2003) nämner att sexuella övergrepp är en specifik form av övergrepp. I sexuella                
övergrepp berövar man barnen på deras integritet, genom att de utsätts för olika typer av beröringar som                 
de upplever obehagliga. Det kan vara sexuella avseenden som till exempel, penetration, blottning eller              
handla om att uppfylla den vuxnas sexuella njutning. Många av de sexuella övergrepp som förekommer är                
genomförda av en person som barnet känner väl och litar på (Hwang & Nilsson, 2003). I Sverige                 
uppskattas det komma in anmälningar varje år som indikerar på att ett barn utnyttjas sexuellt, påpekar                
Eidevald (2016). Den beräknade siffran på anmälningar som innefattar sexuella övergrepp är ca 18 000. Det                
kan dock vara svårt att urskilja vilka individer det berör, eftersom det då kan behövas en mer noggrann                  
granskning. Det blir därför svårt att synliggöra om denna siffran angående sexuella övergrepp gäller barn               
eller vuxna (Eidevald, 2016). En statistik från 2014 som utfördes i polisens register, visade däremot att                
anmälningarna angående sexuella övergrepp hade ökat i Sverige, mellan åren 2012- 2014. Denna form av               
ökning kan ha varit på grund av att de professionella inom yrket har vidareutvecklat sin kompetens när                 
det kommer till att uppmärksamma de barn som far illa. Synliggörandet av det avvikande beteendet som                
kan uppfattas hos utsatta barn, ska enligt denna prognos ha blivit bättre (Eidevald, 2016).  

Avvikande beteenden hos barn  

Sundells (1997) studie framhåller att allmänna tecken på att barn far illa kan visas sig på olika sätt. Det kan                    
handla om inre tecken som kan vara att barnen upplevs introverta och ha dåligt självförtroende. Yttre                
tecken som aggressivitet, vanvård genom dålig hygien och trasiga kläder samt koncentrationssvårigheter.            
Barn som blir misshandlade kan ha svårt att reglera och förstå sina känslor vilket kan bidra till att de blir                    
mer aggressiva och stressade (Mortensen & Barnett, 2016). 
Ett sexuellt beteende som barn uppvisar skulle kunna innebära en sexuell lek med dockor, onani i olika                 
grader, sexuell stimulans från både vuxna och barn och att de vet för mycket om sex för sin ålder (Larsson                    
& Svedin, 2001). I studien från Larsson och Svedin (2001) var vissa beteenden snabbt övergående, medan                
andra verkade mer inpräglade. Dock behöver inte alla beteenden, som i det här fallet, innebära sexuella                
övergrepp utan kan bero på andra faktorer som; familjeseparation eller kontakt med andra barn som har                
sexuella beteenden, som speglat av sig. Resultatet i studien visade på att barn uppvisar en mängd variation                 
av sexuella beteenden, samt att de flesta tecken är utvecklingsrelaterade (Larsson & Svedin, 2001). 

Tillit och närhet - en viktig del i barns uppväxt 

Att barn behöver vuxnas trygghet och stöd under uppväxten för att möjliggöra en stabil bas i deras                 
fortsatta utveckling, är ett välkänt fenomen som diskuterats flitigt under många år (Riddersporre & Bruce,               
2016; Hindberg, 2006). Brandtzaeg, Torsteinson och Öiestad (2016) framhåller förskolan som en central och              
betydelsefull arena för varje barns utveckling av trygghet och tillit. Föräldrarna är barnens allra första               
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trygghetspunkt i deras liv, men i förskolan är det pedagogernas ansvar att ge barnen tillgång till både                 
omvårdnad, respekt och förståelse. Enligt Juul och Jensen (2003) och Brandtzaeg et al. (2016) måste vuxna                
förstå vilken central roll de har för barns utveckling, både ur ett kognitivt och sociokulturellt perspektiv.                
Ett barn är i behov av en stöttande vuxen som kan ge dem utrymme för deras känslor och funderingar.  
 
Med en fungerande anknytning har barnen möjlighet, enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012), att              
utveckla och klara av de första årens utvecklingshinder, som till exempel, tillit och utforskande av               
omgivningen. När barnen utforskar sin omvärld behöver de en uppmuntrande och bekräftande vuxen. I              
situationer då barnen upplever en otrygghet, är det av betydelse att den vuxne finns tillgänglig för                
beskydd. Om stödet uteblir, kan barnen få det svårt att klara av dessa hinder och nyfikenheten minskar                 
(Broberg et al., 2012). Persson och Gustafsson (2016) framhäver innebörden av att bekräfta varje barn och                
lyssna på deras tankar och åsikter, vilket även Brodin (2008) berör. Då hon belyser vikten av att barn som                   
växer upp under svåra förhållanden, kan göra positiva framsteg under sin uppväxt genom att ha en vuxen                 
i sin närhet som de känt förtroende och närhet till (Brodin, 2008).  
 
Brandtzaeg et al. (2016) påpekar att anknytning även handlar om att barnen får stöd i att bearbeta jobbiga                  
känslor och händelser som dem varit med om. En inre arbetsmodell handlar om att barnen skapar, under                 
sina första levnadsår, föreställningar om sig själv och sina relationer till omgivningen uttrycker Broberg et               
al. (2012). Det innebär att om barnen får en positiv bild av de vuxna, är det en positiv anknytning. Däremot                    
om de upplever vuxna som använder arga och hånfulla röster, skapas hos barnen en negativ bild av                 
omgivningen. Broberg et al. (2012) framställer hur barn som fått en problematisk anknytning till sina               
föräldrar, ofta trycker bort de negativa upplevelserna för att ändå upprätthålla en god relation till sina                
föräldrar.  

Barns integritet 

Juul och Jensen (2003) påpekar barns integritet som ett centralt begrepp att känna till som vuxen, för att                  
lättare kunna möta barnen individuellt. Redan så tidigt som i spädbarnsstadiet går det att urskilja hur                
barnet sätter gränser och kommunicerar genom olika signaler. För att detta utbyte av information ska               
fungera, är barnet beroende av en stabil och trygg vuxen som kan förstå signalerna, och därefter handla på                  
ett sätt som tillgodoser hens behov. Persson och Gustafsson (2016) nämner att utifrån vuxnas egoistiska               
synsätt föds otrygga barn. En närmare förklaring är att en vuxen fokuserar mer på sin egen rädsla, istället                  
för att uppmärksamma barnets situation, vilket även är en tolkning som Hindberg (2006) delar.  
 
Ett samspel mellan vuxna och barn, påtalar Svaleryd och Hjertson (2012), är ett krav för att barnens                 
integritet ska uppmärksammas. Målet är nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i förskolan, därför             
upprätthålls en likabehandlingsplan på varje instans (Svaleryd & Hjertson, 2012). Den är ett levande              
dokument som med jämna mellanrum uppdateras och revideras.  
 

Den vuxne har ansvaret att dels lyssna aktivt på barnet, dels agera utifrån barnets behov och rätt. Närvarande                  
och pålästa vuxna är därför avgörande för att utsatta barn ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda.                
(Svaleryd & Hjertson, 2012, s.15).  

 
Svaleryd och Hjertson (2012) påpekar också att det är upp till varje individ att avgöra om vad som upplevs                   
rätt eller fel, specifikt när det involverar olika former av kränkande eller obehagliga situationer. Det är inte                 
upp till någon annan att avgöra det, utan varje människa har rätten att själv få bestämma det. 
 

Pedagogens roll 
I andra kapitlet beskrivs bemötandet av barn, hur de ses som en central del av samhället, och vad                  
pedagoger kan behöva ha i åtanke när det kommer till barn som far illa. Förskolan ska vara en trygg och                    
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säker plats. Ändå sker det mer övergrepp än vad som anmäls, och vuxna bortser från vissa signaler på                  
grund av okunskap och osäkerhet.  

Bemötandet av barnen 

Dewey och Korczak var aktiva kring 1900-talets början och de förespråkade barnen som viktiga individer i                
samhället, deras liv ansågs lika värdefullt som alla andras (Dewey, 2004; Korczak, 2016). Dewey ansåg att                
vuxna som arbetade med barn hade ansvaret i att upptäcka och förebygga de problem, som kunde                
innebära oanade och farliga konsekvenser för barnen. Genom att vara närvarande och observera barnen              
kunde de vuxna urskilja mönster för att försöka minimera dessa risker (Dewey, 2004). Korczak såg barnen                
som en viktig del av samhället och var noga med att poängtera deras centrala betydelse. Barnen skulle                 
omringas av kärlek och närvarande vuxna, vilket skulle bidra till en bättre uppväxt (Korczak, 2016). 
 
Pedagogernas arbete handlar om att se till barnets bästa samt deras behov och intressen Walsh, Farell,                
Bridgstock och Scheritzer (2006). Brandtzaeg et al. (2016) synliggör vad förskolan bör ha i åtanke inom det                 
pedagogiska arbetet med barnen. En professionell pedagog ska kunna möta alla barn oavsett vilka              
erfarenheter de bär med sig. Barn kan uttrycka sig på olika sätt, beroende på deras uppväxtvillkor.                
Utåtagerande barn ska också omfamnas och ges närhet (Brandtzaeg et al., 2016). Pedagoger är som andra                
vuxna, barns förebilder, vilket betyder att de har en central roll och stor inverkan på varje barns liv                  
(Brodin, 2008). En god förebild enligt Brodin (2008) är när en vuxen eller pedagog kan vara lyhörd inför                  
barnens tankar och upplevelser. Om pedagoger är öppna för att upptäcka och se signaler som barn                
uppvisar, skulle det kanske minska antalet barn som far illa. Det kan också bidra till att glappet mellan                  
anmälningar och de barn som egentligen far illa, blir mindre (Brodin, 2008). Sundell (1997) och Toros och                 
Tiirik (2016) nämner i sina studier att pedagoger på förskolan anses vara den gruppen som ska ha störst                  
möjligast chans att upptäcka de barn som far illa. 
 
En medveten pedagog som ser och bemöter barnen med lyhördhet, uppmuntran och positivt beteende,              
kan bidra till de utsatta barnens välbefinnande. De kan lättare förstå sina och andras känslomässiga               
uttryck, social utveckling och beteendeproblemen i senare åldrar kan minska (Mortensen & Barnett, 2016).              
Mortensen och Barnett (2016) påpekar betydelsen av en nära relation mellan barn och vuxna på förskolan,                
eftersom det kan kompensera en liten del av det som barnet gått miste om i uppväxten.  

Förskolan ska vara en trygg och säker plats 

Bergenlöv (2009) uttrycker ett missnöje angående Sveriges skydd när det gäller våld mot barn. Enligt               
Bergenlöv förekommer det mer våld mot barn än vad som rapporteras och anmäls, vilket är svårt att förstå                  
när Sverige anses ha bäst skydd mot barn i utsatta situationer (Bergenlöv, 2009). Toros och Tiirik (2016)                 
studie som handlar om pedagogers erfarenheter kring barn som far illa, och diskuterar samma dilemma               
som Bergenlöv (2009). Toros och Tiiriks (2016) studie påvisar att det är färre barn som anmäls generellt än                  
vad det i själva verket sker olika typer av övergrepp. Hindberg (2006) framhäver tydligt sin frustration                
angående vuxnas tankesätt om barn som far illa. Ett fenomen som är relativt vanligt är att vuxna väljer att                   
bortse från barnens signaler som indikerar ett rop på hjälp. Enligt både Kennys (2004) och Toros och Tiiriks                  
(2016) studie, är pedagoger inte medvetna om anmälningsplikten och hur anmälan kan gå till, vilket också                
kan medföra att pedagoger söker andra anledningar till barnens signaler. Pedagoger behöver reflektera             
över vad vissa begrepp innefattar, exempelvis sexuella övergrepp och misshandel, för att få mer kunskap               
över vad de anser vara “normalt” och “onormalt” (Larsson & Svedin, 2001). Hindberg (2006) påpekar att                
problemet ligger i hur informationen och kunskapen om barn som far illa, når ut till professionella inom                 
yrket. Hindberg (2006) nämner vidare hur angeläget det är att uppmärksamma dessa signaler för att kunna                
stötta barnet vidare. Flera barn utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller omsorgssvikt i              
hemmet. En uppväxt med denna form av problematik kan leda till allvarliga och ihållande konsekvenser               
för barnen senare i livet (Toros & Tiirik, 2016; Hindberg, 2006; Eidevald, 2016).  
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Förskolan är en viktig plats för barnen, framhäver Hindberg (2006), då de spenderar majoriteten av sin                
vakna tid där. Därför är det angeläget med medvetna pedagoger som inte tvekar på sin yrkesroll.                
Personalen inom förskolan behöver stärka sin självsäkerhet och tillit till sin kompetens, specifikt när det               
berör barn som far illa (Hindberg, 2006; Toros & Tiirik, 2016; Sundell, 1997). Även Kennys (2004) studie                 
belyser osäkerheten inom yrkesprofessionen. Exempelvis upplevde många av pedagogerna att de var            
rädda för att de inte skulle få stöttning av sina chefer vid en anmälan. Andra aspekter som                 
uppmärksammades var pedagogernas rädsla för att att bli stämda av de berörda familjerna, vid en felaktig                
anmälan. De saknade även kunskap kring rutinerna vid en anmälan (Kenny, 2004). I en studie av Sundell                 
(1997) framkom det att pedagogerna kände sig osäkra på anmälningsplikten. De upplevde sig inte ha               
tillräckligt med kunskap, de sympatiserade med vissa föräldrar och hoppades på att de skulle lösa               
konflikten själv, samt att de hade dåliga erfarenheter från tidigare anmälningar. Fler anmälningar skulle              
kunna göras om pedagogerna fick vara anonyma vid en anmälningsprocess (Kenny, 2004). 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att anmäla barn, det viktiga är att se det utifrån barnens                  
perspektiv, att de vuxna gör det som är bäst för dem. Barnets talan ska föras vidare och deras behov ska bli                     
respekterade (Kenny, 2004; Hindberg, 2006). Walsh et al. (2006) nämner några argument som påpekar både               
fördelar och nackdelar av att anmäla ett barn som far illa. Fördelarna med att göra en anmälan är att det                    
kan förebygga dödsfall och skador hos barn, öka medvetenheten hos pedagoger och ge dem verktyg och                
kunskap för att kunna stötta och upptäcka barnen. Både för att upptäcka dem i tid och att lättare kunna se                    
tecknen (Walsh et al., 2006). Nackdelarna som de tar upp i sin studie är att det kan göra mer skada än                     
nytta, speciellt vid felaktiga anmälningar, då det kan orsaka intrång och trauma för den felaktigt               
misstänkta. Felaktiga anmälningar kan också orsaka överbelastning i systemet, vilket kan förstås som att              
de inte anser sig ha tillräckligt med anställda hos socialstyrelsen för att klara av det (Walsh et al., 2006). 
 
Enligt Hindberg (2006) borde forskning och de professionellas kunskap harmonisera mer med varandra,             
än vad det i själva verket gör. En utökad kompetens inom området behöver generellt utvecklas, delvis hos                 
pedagoger för att de ska kunna se allvaret i problemet (Hindberg, 2006; Sundell, 1997; Toros & Tiirik,                 
2016). Pedagoger i förskolan kan i vissa fall vara den enda kontakten som en del familjer har. Om då                   
barnen far illa är det ännu mer betydelsefullt att se och uppmärksamma dem (Kenny, 2004; Sundell, 1997).                 
I förskolor där man är uppmärksam på de barn som far illa, kan det bidra till att skadan blir mindre genom                     
att pedagogerna finns till för dem. Det uppstår en möjlighet till att stötta barnen i att tillgodose sina behov,                   
som de har gått miste om. Ett exempel är den motoriska, språkliga och känslomässiga biten (Mortensen &                 
Barnett, 2016).  

Maktrelationer 
Avslutningsvis i tredje avsnittet berättar vi om maktrelationen ur ett vuxen-barn perspektiv. Vi diskuterar              
vilka aspekter det är som medför att vuxna och barn hamnar i dessa makt relaterade roller. 

Makt i en vuxen- barn relation 

Juul och Jensen (2003) framhäver att det ofta sker maktutövning av vuxna mot barn. När den obalansen                 
uppstår blir det svårt för barnen att skapa ett förtroende till vuxna, samt att de inte känner sig lika mycket                    
värda. Juul och Jensen (2003) förklarar hur en dysfunktionell relation till vuxna kan påverka barnet. En                
vanlig punkt i denna relation är att barnet tar ansvar över vuxnas misslyckande i deras roll. Det                 
vidareutvecklar en konstant skuld hos barnet i olika sammanhang, trots att de ibland förstår att det inte är                  
deras ansvar att känna så (Juul & Jensen, 2003). Om relationen bygger på rädsla, mellan den vuxna och                  
barnet, har barnet svårt att skapa en anknytning, vilket också kan orsaka att barnet får beteendeproblem av                 
olika slag (Broberg et al., 2012). Mortensen och Barnett (2016) vidrör att spädbarn har för få förmågor för                  
att själva kunna reglera och förstå sina känslor, vilket gör dem beroende av vårdnadshavarnas former av                
reglering. Vårdnadshavare har en stor betydelse för barnen när det kommer till att uppfylla barnens               
fysiska behov som mat, stimulering, bemöta dem med känslomässiga beteenden samt uppmuntran i att              
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förstå sin omvärld (Mortensen & Barnett, 2016). Juul och Jensen (2003) framhäver att barn som lever i en                  
förvrängd miljö för länge, där vårdnadshavarna missbrukar deras ansvar och förtroende, tillslut börjar             
uppfatta denna miljö som normal, vilket medför att barnen inte förstår att denna uppväxt kan utveckla                
negativa handlingar och betendeen för dem längre fram under deras utveckling.  
 
Hwang och Nilsson (2003) påpekar att vuxna har ett stort inflytande över barn, vilket stämmer överens                
med Holmlund och Sandén (2013) synsätt tidigare. Barn är lätta att manipulera och specifikt ifall de lever i                  
situationer där de far illa. Hwang och Nilsson (2003) belyser hur vuxna kan få barnen att utveckla samma                  
drag som de själva, bara genom att ständigt uppvisa negativa mönster och handlingar. Får barnen inte det                 
emotionella stödet av en vuxen och ständigt blir avvisade, utvecklar barnet samma tendenser som kan följa                
med dem ända upp i vuxen ålder. Att ett barn utsätts för en vuxen som varken uppmuntrar eller finns där,                    
genererar senare tillitsproblem hos barnet, och det kan även få svårt att sätta sig in i andra människors                  
tankesätt (Hwang & Nilsson, 2003). 
 
Kommande avsnitt är syftet, där belyser vi problemställningen. I nästa avsnitt kommer vi redogöra vilket               
metodval vi använt oss av för denna studie. 
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Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra vilka erfarenheter pedagoger i förskolan har om barn som far illa och                                   
hur de hanterar denna problematik. För att kunna belysa pedagogernas egna reflektioner kring det valda                             
ämnet i studien, vill vi samla in det empiriska materialet genom att utföra intervjuer.  
Frågeställningarna vi använt i studien är: 
 

● Vad är pedagogernas erfarenheter kring arbetet med barns trygghet och tillit? 

● Vilka erfarenheter har pedagogerna på förskolan kring barn som far illa? 
● Hur beskriver pedagogerna på förskolan sitt arbete med barn som far illa? 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera varför vi valt att göra en studie med en hermeneutisk ansats och                   
kvalitativ metod. Därefter kommer en motivering och beskrivning av analysmetoden, följt av etiska             
överväganden, urval och genomförande. Metodavsnittet avslutas till sist med en sammanfattning i form av              
en metoddiskussion som analyserar tillvägagångssättet och uppmärksammar studiens styrkor och          
svagheter. 

Metodval  
Vårt syfte är att synliggöra vilka erfarenheter pedagogerna inom förskolans verksamhet har om barn som               
far illa, och hur personalen kan arbeta med denna problematik. För att kunna fullfölja syftet med studien                 
har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer varit centralt, för att undersöka studiens               
problemställning. Semistrukturerade intervjuer hjälper en forskare att komma åt de utvalda           
informanternas personliga erfarenheter inom ett forskningsområde (Kvale & Brinkmann, 2009; Eliasson,           
2013; Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015; Back & Berterö, 2015). Semistrukturerade intervjuer har samma              
betydelse som halv- eller ostrukturerade. Det kan bero på att ordningsföljden på frågorna, samt frågorna i                
sig, är lättare att anpassa än när de är helt standardiserade (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015; Back &                  
Berterö, 2015). Dialogen mellan intervjuaren och informanten har även en möjlighet att fördjupas i och               
med att frågeställningarna är mer öppna (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015; Back & Berterö, 2015).               
Eftersom vår avsikt var att försöka komma åt informanternas egna erfarenheter om barn som far illa,                
försökte vi därför ställa öppna frågor som även kunde anpassas med följdfrågor. Stukát (2011) nämner att                
några fasta huvudfrågor kan ställas till informanterna, men att samtalet sedan kan fördjupas. Detta kan               
göras genom att ta intervjun till en individualiserad nivå och utforma följdfrågor utifrån samtalets              
struktur, vilket även Back och Berterö (2015) instämmer med. 
 

I de mer ostrukturerade intervjuerna är intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som ska täckas in,               
men ställer frågorna i den ordningen situationen inbjuder till. Detta sker ofta med hjälp av en checklista                 
(frågeguide) med en uppsättning teman eller ämnen. (Stukát, 2011, s. 44)  

 
Genom att ha ett tolkande synsätt på den kvalitativa intervjun, försöker vi som forskare både komma                
närmare informanterna, samt försöka tolka och förstå deras utsagor som de delar med sig av, baserat på                 
deras tidigare erfarenheter av forskningsområdet (Westlund, 2015). Även om flera intervjupersoners           
utgångspunkt är densamma, är det flera aspekter som intervjuaren bör ha i åtanke, som till exempel att                 
informanterna är olika individer, själva mötet mellan intervjuaren och informanten går alltså inte att              
förbereda sig på. Det handlar mer om att känna in den personen som intervjuas och försöka hitta ett bra                   
sätt att kommunicera på, vilket antingen kan fungera eller inte alls (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).               
För att få en så innehållsrik intervju som möjligt framhåller Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)              
kunskap, som en viktig aspekt både det gäller förförståelse av forskningsområdet samt intervjusituationen             
karaktär. Westlund (2015) framhåller även hur förförståelsen av de valda forskningsområdet kan bidra             
med en utökad medkänsla inför informanternas utsagor. Förkunskaperna hos både informanten och            
intervjuaren kan genom en intervju skapa nya perspektiv på forskningsområdet, som medför ett utvidgat              
tankesätt hos båda parter. När ett möte av detta slag sker ökar kunskapen inom det valda området, som i                   
sin tur också kan vidareutveckla innehållet i uppsatsen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
Inspelning är ett alternativ som brukar användas vid en dokumentation av en intervju, är detta inte möjligt                 
går det att föra anteckningar samtidigt som intervjun utförs (Eliasson, 2013). Vid en inspelning är det                
viktigt att få informanternas medgivande till att delta. En svårighet som kan infinna sig med att spela in en                   
intervju kan först och främst vara att tekniken kan krångla samt att alla informanter, kanske inte vill ställa                  
upp på att bli inspelade. Av den orsaken var det därför centralt för oss att kontrollera det genom deras                   
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samtycke vid ett flertal gånger innan själva intervjutillfället (Stukát, 2011;Löfdahl et al., 2014). En kontroll               
utfördes av de tekniska detaljerna som exempelvis ljud och batteri (Eliasson, 2013; Stukát, 2011). Om de                
tekniska detaljerna inte kontrolleras i förväg kan det finnas en risk i att materialet blir otydligt och                 
väsentlig information försvinner, vilket kan påverka studiens reliabilitet och validitet (Stukát, 2011;            
Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Därav kan det vara avgörande att stödanteckningar samtidigt            
används. En transkribering av de inspelade materialet från en intervju genomförs efteråt, för att sortera ut                
information som har betydelse för studien. En transkribering översätter nämligen det insamlade            
datamaterialet till en text, vilket tar mycket tid och engagemang eftersom alla talfel, pauser och mellanord                
ska skrivas med (Back & Berterö, 2015).  

Urval  
I studien medverkade, för oss, både kända och okända pedagoger. De kommuner dessa förskolor ligger i,                
kommer vi låta vara osagt på grund av etiska skäl och känsligheten i ämnet. Vårt fokus skulle belysas ur                   
ett pedagogiskt perspektiv och därför valde vi att utgå ifrån pedagogernas erfarenheter. Det centrala var               
att få med pedagogernas egna tankar angående ämnet barn som far illa, inte vad som anses vara rätt eller                   
fel. Vi såg till att det fanns relativt gott om tid för att de inte skulle känna sig stressade under intervjuerna.                     
Målet var att pedagogerna skulle känna sig trygga och bekväma med att besvara våra frågor               
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).   
 
Vi valde medvetet att göra intervjuerna enskilt, då vi funderade på hur vi själva hade reagerat på två som                   
intervjuar. En förhoppning var att informanten skulle känna sig tryggare med en av oss, och ha lättare för                  
att öppna upp sig. I vissa intervjusituationer där det är två intervjuare finns risken att informanten                
upplever sig själv hamna i underläge (Stukát, 2011). Men det kan också innebära fördelar med att vara två                  
intervjuare, exempelvis att en antecknar och en frågar, alternativt att båda ställer frågor för att få ut det                  
mesta av intervjun (Stukát, 2011). 
 
Totalt gjordes 10 intervjuer med varierat antal barnskötare och förskollärare med olika lång             
arbetserfarenhet. Vi gjorde 5 intervjuer var, som tog mellan 25-50 minuter. Alla medverkande pedagogers              
namn är fiktiva. 
 
Förskollärare 

● Astrid: 9 års erfarenhet. 
● Barbro: Minst 14 års erfarenhet. 
● Carina:  30 års erfarenhet.  
● Dagny: 9 års erfarenhet.  
● Emma: 21 års erfarenhet. 
● Fredrika: 30 års erfarenhet.  
● Gerd:  6 ½ års erfarenhet.  

 
Barnskötare 

● Hanna: 35 års erfarenhet. 
● Ines:. 15 års erfarenhet. 
● Jessica: 30 års erfarenhet.  
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Genomförande 
Vi formulerade ett missiv (se bilaga 1 & 2) och valde att göra det på två sätt. Det ena var att maila och det                        
andra var att vi gjorde ett besök till respektive förskola, för presentation av oss och studiens syfte. De                  
förskolorna som fick ett missiv på mailen fick också ett telefonsamtal för att skapa ett bättre intryck.                 
Anledningen till att vi valde olika sätt att kontakta förskolorna på var avståndet till några, vilket gjorde det                  
smidigare för oss att skicka ut informationen via mail till dem. Vid besöket till de förskolorna som låg i                   
närheten, ringde vi även innan för delge dem lite information samt få deras samtycke till ett möte. 
 
Först kontaktades förskolecheferna för att på så sätt skapa ett förtroende hos dem, som senare skulle yttra                 
sig i ett klartecken om att få använda deras pedagoger på förskolan i vår studie. Pedagogerna vi träffade                  
personligen fick läsa missivet, vilket resulterade i ett muntligt svar direkt på om de ville ställa upp, och en                   
tid för intervju. Att träffas personligen innan en intervju kan ge ett betydande första intryck för de                 
medverkande, då de fått en liten introduktion till vem intervjuaren är (Löfdahl et al., 2014). I missivet till                  
de medverkande förskolorna beskrev vi undersökningens syfte och vad vi ville få ut av intervjun (Löfdahl,                
2014; Stukát, 2011). Dock fick informanterna inte tillgång till all information angående studien, eftersom              
vårt syfte var att komma åt deras egna erfarenheter av ämnet utan att bli för påverkade och pålästa innan.                   
En annan central aspekt var att få kontakt med verksamma pedagoger inom förskolan för att kunna belysa                 
deras perspektiv på det valda forskningsområdet. Pedagogens status (förskollärare och barnskötare) skulle            
inte spela någon roll i detta sammanhang, då alla verksamma i förskolan har en anmälningsplikt               
(Socialtjänstlagen, 14 kap. 1§).  
 
Genom att vi även har gjort en noggrann inläsning av metodlitteraturen, har det vidare bidragit till en                 
djupare förståelse angående vårt metodval. Vi har sett till att metoden fullföljer vårt syfte och noga                
begrundat detta för att det skulle passa studien. Inför intervjuerna har vi analyserat de olika               
metodformerna och diskuterat tillsammans angående vilken vi upplever som mest relevant för studien.             
Enligt Stukát (2011) bör en forskare reflektera över sitt val av metod utifrån forskningsproblemet, för att                
det inte enbart ska vara valt utifrån tomma intet. 
 
För att det metodologiska tillvägagångssättet skulle bli tydligt nog använde vi oss av Kvale och               
Brinkmanns (2009) frågeställningar inför vår forskningsintervju. Deras teknik i att förbereda sig inför en              
intervju var något som vi såg som ytterst relevant för oss, eftersom det skulle underlätta hela processen                 
som nybörjare. Det var angeläget för oss att veta exakt hur processen skulle vara uppbyggd och se ut,                  
eftersom vi ville kunna lägga allt fokus på informanten. Det var viktigt att kunna lyssna noga på deras                  
reflektioner utan att bli distraherad av andra aspekter. Innan intervjuerna kontrollerade vi frågorna och              
deras ordningsföljd samt att inspelningstekniken fungerade, för att minska eventuella hinder. 
 
När vi kom till en del förskolor fick vi en liten rundtur innan intervjun, vilket gjorde att stämningen                  
lättades upp en aning. På de andra förskolorna blev det bara ett kort formellt samtal innan intervjun satte                  
igång. Eftersom pedagogerna kunde sin verksamhet förlitade vi oss på att de valde rätt plats för vår                 
intervju. 
 
Intervjuerna började med att vi uppmärksammade syftet för studien. Det var också angeläget för oss att få                 
förklara för informanterna att deras svar inte skulle vara baserad på enbart kunskap och forskning, samt                
att innehållet inte skulle analyseras utifrån om det var rätt eller fel. Huvudsaken var att få fram deras egna                   
erfarenheter och tankar inom området. Vi förklarade anonymiteten i studien, att vi inte kunde garantera att                
de förblir helt anonyma, eftersom deras kollegor och eventuellt andra människor omkring informanterna,             
vet om att de deltagit i studien. Alternativt kunde någon lärare vilja ha bevis på att intervjuerna gjorts                  
(Ahrne & Svensson, 2015).  
 
Vi kontrollerade återigen om deras samtycke till studien och inspelning av intervjun. Det nämndes även               
att stödanteckningar utfördes under intervjun utifall inspelningarna skulle fallera av någon anledning.            
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Anledningen till att vi berättade det var för att informanterna inte skulle bli nervösa och känna ett obehag                  
över att det skedde stödanteckningar samtidigt, vilket kunde resultera i att de kunde tappa fokus eller inte                 
våga prata. En av våra informanter ändrade sig strax innan intervjun och valde att inte vilja bli inspelad,                  
vilket gjorde intervjuaren förvånad till en början men antecknade ner intervjun och resultatet visade sig bli                
bra. Intervjuerna hade ett flyt och vi försökte uppmuntra informanterna till att våga berätta om deras                
erfarenheter gällande forskningsområdet. Det ställdes även följdfrågor för att kunna utveckla svaren samt             
fördjupa dialogen mellan oss och informanterna, vilket skulle bidra till ett mer innehållsrikt material för               
studien. Dock försökte vi ändå anpassa dessa efter den första frågeställningen, samt det enskilda samtalet               
med informanten. Vi tog också hänsyn till varje individ som intervjuades, i syfte att visa respekt för en                  
annan människas känslor. Skulle det vara att informanten inte ville dela med sig av någon specifik                
händelse, som varit extra känsligt för hen angående ämnet, var det angeläget att inte tvinga den personen                 
att fortsätta berätta, eftersom det kunde skapa en jobbig och obehaglig situation för informanten. Om fallet                
skulle utvecklas på detta sätt, hade vi i åtanke att gå vidare med en annan frågeställning istället (Ahrne &                   
Svensson, 2015). Innan intervjun avslutades frågade vi om det var något mer informanterna hade kommit               
på och ville tillägga. Efter det återkopplades det till varje intervju, för att se om vi förstått informanternas                  
utsagor och tolkat dem rätt. Frågade också om vi kunde få återkomma till dem, ifall flera frågor dök upp i                    
efterhand, vilket inte var några problem enligt informanterna. 

Analysmetod 
Studiens forskningsansats yttrar sig i en tolkande aspekt samt förståelse för en annan individs syn på                
ämnet och i vårt fall handlar det om ett pedagogiskt perspektiv i förhållande till det valda                
forskningsområdet. En hermeneutisk ansats är relevant när det gäller att kunna förmedla en tolkning av               
det samtal som utvecklas mellan intervjuaren och informanten. Detta avspeglar sig i uppsatsen eftersom              
tolkningen av pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa är i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009;                
Brinkkjaer & Höyen, 2013; Hyldgaard, 2008).   
 
Vårt resultat har tagit avstamp i de tolkningar vi gjort utifrån de genomförda intervjuerna. Ett               
hermeneutisk synsätt tolkar det som människan vill förmedla i ett samtal, vilket betyder att de svar som                 
framkommer mellan två individer, är i en tolkande fas. Svaren i samtalet ska inte redogöra om det ligger                  
någon sanning i det som individerna diskuterar, utan fokuset ligger i själva tolkningen (Hyldgaard, 2008;               
Brinkkjaer & Höyen, 2013). Transkriberingarna har varit många och vi studerade dessa noggrant genom att               
lyssna på materialet flera gånger. Det bidrog till att kunna urskilja mönster och kopplingar till studien                
(Stukát, 2011).  
 
En kvalitativ metod som i vårt fall består av enbart intervjuer, har skapat en tydlig röd tråd för oss inom                    
ämnet och även fångat in studiens specifika område. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker hur den               
kvalitativa metoden har varit ett övergripande tillvägagångssätt inom bland annat den pedagogiska            
forskningen i flera år. En aspekt vi utgått ifrån vid transkriberingen har varit att färgkoda de olika                 
punkterna som pedagogerna diskuterat i intervjuerna som berör studien, vilket i sin tur har analyserat               
fram ett resultat i respondenternas svar, och vidare kategoriserat in det empiriska materialet i fyra olika                
områden. Dessa fyra områden belyser pedagogernas erfarenheter om barn som far illa. Detta har              
underlättat för oss genom att onödigt material som inte är relevant för studien har sorterats bort (Stukát,                 
2011).   
 
 
Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet innebär att man avgör trovärdigheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2011). För att                
studiens reliabilitet skulle genomsyra arbetet, utförde vi en gemensam intervjuguide ( Se bilaga 3). Detta               
för att vi i intervjuerna skulle ställa liknande frågor med utgångspunkt i studiens syfte. De medverkande i                 
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studien innefattade rätt målgrupp som i detta fall var pedagoger (förskollärare och barnskötare) i              
förskolan. 
 
Det som i vårt fall kunde påverkat reliabiliteten i studien var att några informanter var kända för oss. Men                   
resultatet blev detsamma när vi jämförde transkriberingarna med de okända personerna efteråt, vilket             
oavsett inte påverkat validiteten. Vi gav heller inte pedagogerna någon möjlighet till att förbereda sig inför                
intervjun, då det inte var inläst kunskap vi var ute efter. Vårt fokus framgick inte i missivet, utan det blev                    
ur ett större perspektiv. Anledningen till att vi endast använt oss av en kvalitativ metodform som                
innefattade intervjuer, har för oss som forskare varit relevant i och med att studien vill komma åt                 
pedagogernas erfarenheter och tankar inom området. Det hade inte synliggjorts på samma sätt med              
observationer eftersom det kräver en interaktion och ett samtal med informanten. Semistrukturerade            
intervjuer passar in för att komma åt informanternas egna erfarenheter i och med att frågorna går att hålla                  
mer öppna, än strukturerade. Ett annat sätt som kan påverka validiteten är om informanterna varit helt                
ärliga i deras uttalanden (Stukát, 2011). 
 

Etiskt ställningstagande 
Med de etiska aspekterna som råder för examensarbeten i åtanke har vi utgått från: Stukát (2011), Kvale                 
och Brinkmann (2009) och Vetenskapsrådet (2011) nämner om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och            
nyttjandekravet. Vi har kontaktat de behöriga förskolorna via ett missiv (se bilaga 1 & 2), telefonsamtal och                 
besök för på detta sätt synliggöra syftet med vår studie. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som                   
helst avbrytas om de medverkande personerna inte längre vill vara med. Innehållet i studien har               
behandlats konfidentiellt genom att pedagogerna och förskolans identitet inte går att urskilja i några namn.               
Vi har även varit tydliga att materialet i uppsatsen är endast till för detta forskningsändamål.  
 

Metoddiskussion 
En första tanke var att intervjuerna fungerat problemfritt, men när vi började diskutera insåg vi att det                 
fanns många utvecklingsmöjligheter. Vi förstår att ingenting kommer att bli helt perfekt, men det beror               
inte på oss som personer, utan hur anpassningsbara vi är vid varje situation (Eriksson- Zetterquist &                
Ahrne, 2015). I metoddiskussionen kommer det diskuteras vilka val som gjorts inför denna studie, utifrån               
metod, urval och analysmetoden. Texten utgår ifrån en tolkning av informanternas samtal angående             
studiens ämne, och bör därför analyseras noggrant för att anpassa syftet (Brinkmann & Kvale, 2009; Stukát,                
2011).  
 
Studiens resultat är uppbyggt utifrån semistrukturerade intervjufrågor, vilket gjorde det lättare att komma             
åt pedagogernas personliga erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009; Eliasson, 2013; Eriksson- Zetterquist &             
Ahrne, 2015). Samma resultat hade förmodligen inte visats om den istället hade utgått ifrån enkäter.               
Eftersom tiden för uppsatsen är begränsad kände vi att en kombination med enkäter, skulle ta för lång tid                  
och att svaren inte skulle bli tillräckligt djupa. Skulle pedagogernas innersta tankar synliggörs i en enkät,                
ställde vi oss frågande till och valde därför att endast använda oss av kvalitativa semistrukturerade               
intervjuer för att belysa det.  
 
Metodlitteraturen användes inte enbart för metodvalet utan även som inspiration till frågeställningarnas            
uppbyggnad. För att informanterna inte skulle känna sig obekväma under intervjusituationen var det             
väsentligt att frågorna inte var för utpekande. Målet för intervjun var att använda så öppna               
frågeställningar som möjligt som i sin tur skulle bjuda in informanterna till att vilja utveckla sina svar på                  
frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009; Eliasson, 2013; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015).            
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Semistrukturerade frågor blev det slutliga resultatet, eftersom det var elva fasta frågor, men de kunde               
utvecklas och diskuteras djupare (Stukát, 2011). 
 
För att få ut så mycket material som möjligt valdes tio stycken verksamma pedagoger, eftersom syftet var                 
att få veta deras erfarenheter kring barn som far illa. Om något av det insamlade datamaterialet skulle visa                  
sig vara ofullständigt, upplevde vi inte det som ett problem då det redan fanns tillräckligt. En del av                  
informanterna kände vi till sen innan och andra var helt okända för oss. Detta var en aspekt som vi redan                    
hade haft i åtanke innan genomförandet, för att se om svaren skiljde sig, vilket vi inte märkte av under                   
transkriberingen eftersom informanterna utvecklade sina svar. Det uppfattade vi som att de kände sig              
trygga med oss, vilket var vår tanke när vi tog kontakt innan intervjun. I form av missiv (se bilaga 1 och 2),                      
telefonsamtal och besök. Vi upplevde att relationen mellan oss och informanterna blev bekväm och              
förtroendeingivande (Löfdahl et al., 2014). Transkriberingen av intervjuerna tog längre tid än vi trott, men               
mycket intressant information kom fram under tiden. Vi sorterade ut och tolkade det insamlade              
datamaterialet som först blev till flera olika områden. Utifrån det växte det fram fyra större områden som                 
tillslut blev grunden till färgkodningen och det blivande resultatet. Efter varje intervju växte en säkerhet               
hos oss som intervjuare, vilket medförde att intervjusituationerna inte upplevdes lika främmande.            
Intervjuerna hamnade mellan 25-50 minuter, vilket resulterade i många transkriberingstimmar. 
 
Utmaningar som dök upp i studien var att ljudet på en inspelning krånglade vid transkribering, men då                 
var det tur att stödanteckningar fanns till hjälp. Dock gick det att urskilja det väsentliga som diskuterades                 
under intervju, trots att ljudet var lågt. Det påverkade ändå inte validiteten i studien. En annan aspekt var                  
att vissa intervjupersoner kom lite ifrån ämnet, men vi styrde tillbaka dem och fick ut bra material ändå.                  
Det gäller att vara skicklig som intervjuare och kunna leda tillbaka informanten till ämnet.  
 
I nästa avsnitt redovisar vi vårt resultat utifrån pedagogernas erfarenheter angående ämnet - barn som far                
illa.  
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Resultat och analys 

Resultatet av vår uppsats har utgått från semistrukturerade kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Vi             
har analyserat det empiriska materialet och tolkat fram områden utifrån texten. Efter det har materialet               
sorteras och färgkodas, som i sin tur har utvecklat det slutglitiga resultatet. Detta presenteras vidare i fyra                 
större områden som även har synkroniserats med syftet och det valda forskningsområdet, samt framhäver              
det pedagogerna samtalade om i våra intervjuer. Pedagogernas svar som vi citerar kommer att kursiveras               
samt skrivas in som blockcitat, vilket även tydliggörs i texten.  
 
Detta tecknet [ .. ] kommer att finnas med i resultatet, och beskriver de pedagoger som gör kroppsliga                  
gester i intervjuerna, för att kunna förstärka en central del av samtalet. 
 
Rubriker för det valda områdena är: 

● Relationen mellan pedagog och barn 
● Pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa. 
● Pedagogernas roll och ansvar gentemot barn som far illa 
● Anmälningsplikten med dess hinder  

Relationen mellan pedagog och barn 
Det första området “relationen mellan pedagog och barn” handlar om pedagogernas arbete i att upprätthålla               
både trygghet och tillit för barnen på förskolan. Pedagogerna belyser hur centralt det är med skapandet av                 
den första relationen till barn och vårdnadshavare. De framhäver även hur relationerna hjälper dem att               
komma närmare, framförallt barnen. 
 
Inskolningen - den första kontakten  
Den första kontakten mellan pedagog, barn och vårdnadshavare sker vid inskolningen. Majoriteten av             
pedagogerna nämner detta som en central aspekt vid det allra första mötet, och påpekar vikten av att                 
kunna knyta an till både barn och vårdnadshavare. Ett gemensamt synsätt för pedagogerna Emma, Hanna               
och Ines var att försöka känna in barnets signaler och känslor.  
 

- “Vid inskolningen är vi där och hjälper dem. Lotsar de framåt och vara en röst för dom som behöver det,                    
språkligt.” -Hanna 

 
- “Det allra första är att etablera en bra kontakt med barnet när det kommer och då kanske föräldrarna får stå                    

åt sidan, för dom kan man alltid prata med sen när barnen börja lekt.” -Emma 
 

- “Det börjar ju redan på inskolningen.. och just då här så har vi.. lagt två veckors inskolning. Just för att de                     
ska få.. en ordentlig trygghet och tillit tills, dom blir lämnade på heltid.” -Ines 

 
Enligt Fredrika och Carina framhävs kontakten med vårdnadshavarna, som en viktig del av den första               
relationen. Om vårdnadshavarna känner en trygghet och tillit till personalen på förskolan, blir det också               
lättare för barnet att erfara dessa känslor gentemot pedagogerna. En närmare tolkning på det är att                
vårdnadshavarna ger ifrån sig en bekräftelse på att de känner sig säkra med personalen, vilket vidare                
underlättar för barnet. Fredrika, Carina och Astrid förklarar också att om de vuxna inte skulle trivas i                 
förskolans miljö, skulle barnen känna av det. Det är något som skulle kunna bli en negativ spiral, vilket                  
kan upplevas svår att bryta.  
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- “Är det okej för mamma och pappa det här...så är det okej för mig med. Lite den känslan då va...Att man inte                      
blir lämnad, utan att dom vet vart man är…” -Carina 

 
- “…vi riktar in oss oerhört mycket på dom vuxna. Framförallt första dan så att dom ser att det blir positivt.”                    

-Fredrika 
 

- “... När föräldrarna är trygga så för dom över den känslan till barnet och så är det så det börjar på något                      
sätt.”-Astrid 

 
Eftersom personalen på förskolan möter nya individer vid inskolningarna, är det inte alltid självklart om               
de lägger sitt första fokus på barnen eller de vuxna. Pedagogerna anpassar sig efter situationen, vilket                
innebär att de har olika tillvägagångssätt. Ines till exempel, nämner i sin intervju att de har en pedagog                  
som bär ansvaret för det barnet som skolas in. Anledningen menar Ines är att: - “De får känna trygghet hos                    
en, och sen kan de utveckla sitt område.. bland barn och vuxna”. 
 
Metoder för vidareutveckling av relationer 
Vidare berättar pedagogerna om andra sätt som kan utveckla relationen till barnen, än det som beskrivs                
här ovan. Det handlar mer om att hitta olika metoder, som i sin tur kan skapa en trygg och tillitsfull                    
relation mellan sig och barnen. Dagny, Emma och Fredrika uttrycker att drama är ett sätt som kan                 
användas genom att skapa olika scenarion utifrån konflikter, integritet och kamratskap. Istället för att då               
använda barnen använder de sig av rekvisita, som en vante eller bondgårdsdjur. Tillfällena skapar              
möjligheter för samtal mellan varandra, för att synliggöra dilemman som kan uppstå utan att vara för                
utpekande. -“Så att man inte använder nå barn eller nå namn utan vi.. använder såhär.. ibland har vi använt                   
bondgårdsdjuren.. Å visa när nån puttar en, hur tror ni det känns? Vad kan vi göra istället?”- Fredrika.  

 
Drama kan va en grej som man också kan spela med för att barn ska känna sig trygga. Att man avpersonifierar det som                       
har hänt och kanske tar fram, det behöver inte vara.. Om det ska vara en teater, att man ställer upp en stor scen, det kan                         
va att man bara tar fram.. säg att du är ute och du gör om vanten till en liten kanin, eller vad som helst. -Emma 

 
Carina nämner ännu en metod som kan skapa en nära relation till barnen. Carina förklarar vidare hur                 
samtal tillsammans med barnen, om olika problem, utvecklar ett starkt förtroende för varandra. En del               
jobbiga händelser är kanske lättare att diskutera under inte så ansträngda former, eftersom det annars kan                
upplevas påtvingade. Därför går det, som professionell inom yrket, att använda sig av andra ingångar.               
Carina synliggör olika nätverk förskolan kan ha nytta av när det gäller att lättare kunna nå ut till barnet.                   
Främst gäller det att pedagogen verkligen samspelar med barnets känslor och försöker skapa en stämning               
där barnet känner sig bekväm.  
 

Jag kan använda mig av film, jag kan använda mig av böcker… teckningar. Prata om vad som är jobbigt för mig och hur                        
känner du… egentligen använda sig av alla dessa olika nätverk som vi har. Men jag kan inte göra någonting om vi inte                      
samspelar. Det är så himla noga på sättet vi samspelar… Men jag måste ge dom tid… Det är ju så för vem som helst. -                         
Carina 
 

Pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa 
I det andra området “pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa”, belyser vi just vad pedagogerna har                 
för erfarenheter kring detta. Vi går också in på pedagogernas definition av begreppet barn som far illa, och                  
vilka slags avvikande beteenden som de erfarit att dessa barn kan uppvisa.  
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Begreppet barn som far illa  
Vid intervjun med Emma diskuteras det vad begreppet barn som far illa innefattar, och det blir tal om den                   
fysiska kroppen, ingen sömn, mat, kläder, barnet blir sexuellt utnyttjad och så vidare. Emma blir tyst i                 
några sekunder och säger sen:  
 

Men sen kan det ju även va att man måste ha tid för sitt barn, du måste ju prata med ditt barn, det psykiska det                         
emotionella. … Att vi vågar prata om att stänga av mobiltelefonerna, va med ditt barn. Va ute i skogen med ditt barn, ge                       
det ett språk. Ge det begrepp, möt barnet.. Det är ju också vanvård kan jag tycka. - Emma 

 
Samtalet fortsätter i samma bana om mobiltelefon som en eventuell vanvård, och när det kan tänkas bli                 
det. Emma syftar på att barnen tolkar reaktionerna i sina föräldrars ögon och kroppsspråk. Men när de inte                  
blir bemött, vad händer då? Var gränsen går för exempelvis vanvård upplevs olika, märker vi under                
intervjuerna. Gerd och Dagny nämner exempelvis vanvård som att barnen ofta luktar illa av olika orsaker,                
på grund av att vårdnadshavarna inte tvättar dem. Andra tecken kan vara att barnen inte får mat, inte får                   
sova och att de har dåligt med kläder, både till att vara ute och inne. -”..föräldern då inte tvättar kläderna, eller                     
barnet.. så att barna alltid luktar kiss..”-Dagny. Det här med telefoner och sociala medier var något som lyftes                  
få gånger under alla samtal vi hade. Att barnen kan färger och siffror på engelska verkar nästan vara                  
viktigare, än att barn lär sig att läsa av andras kroppsspråk. Emma fortsätter med att säga: -”kanske viktigare                  
än att läsa och skriva är att förstå sammanhang, lära sig tolka signaler. 90% säger vi med kroppen och 10% med                     
orden”. -Emma 
 
Barbro upplever att de signaler vuxna ger upphov till, när det gäller vanvård är när de ger barnen alldeles                   
för lite tid. Fokus ligger istället på andra saker, påpekar Barbro. Vuxna blir mer självupptagna och                
prioriterar hellre annat än sina barn. Barbro uttrycker även att det kan synliggöras genom barnens hygien,                
i och med att deras kläder kanske är smutsiga. Carina menar att det går att identifiera barn som far illa                    
genom deras mående: -”För mig är det när jag ser att ett barn inte mår bra..att det är någonting.. att det är något                       
som påverkar barnet”.-Carina  
 

Jag tänker i första hand när de inte får den omsorgen hemma som de behöver.. att föräldrarna kanske inte riktigt har tid                      
med sina barn.. förstå att man ska tvätta deras kläder eller tvätta sina barn eller stötta, hjälpa dom.. liksom umgås med                     
sina barn.- Barbro 

 
De signaler barn uppvisar som indikerar att någonting är fel, ser olika ut. Pedagogerna nämner de tecken                 
som de vet om och kan se. Majoriteten är överens om att de behöver mer kunskap kring detta, eftersom de                    
är medvetna om att många barn går förbi dem osedda.  
 

- “Jag har ju aldrig efter alla dom här åren så.. har jag aldrig tyckt att det är nåt barn som jag har trott har                        
farit illa. Men troligtvis så har jag ju varit uppe i barn som har det.” -Dagny 

 
- “Och det värsta är att det är jättemånga som har gått förbi mitt framför näsan. … Och det känns                   

jättehemskt, med tanke på hur.. pass mycket barn det är än vad man tror att det är just med sexuella                    
övergrepp.” -Jessica 

 
De tecken som pedagogerna nämner är exempelvis att beteendet kan ändras, vilket är lättare att upptäcka                
vid de fall där man känner barnet. Barnet kan uppvisa aggressivitet eller tvärtom, att hen stänger in sig                  
själv och drar sig undan. Vissa blir fixerade, överdrivna eller har ångest, där pedagoger ibland inte får byta                  
blöja eller torka ett barn efter toalettbesök. Men det kan också uppvisa tecken som vanvård, där barnet                 
exempelvis inte har duschat, inte får mat och inte rena kläder. Det kan vara någon vuxen i barnets närhet                   
som kanske luktar alkohol, är drogpåverkad eller uppvisar ett konstigt beteende, det behöver alltså inte               
alltid synas på barnen.  
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Är det sexuella grejer så är det helt enkelt att det är överdrivet antingen åt det ena eller andra hållet… att de större                       
kanske börjar rita människor med en jättestor snopp eller liksom pratar om det på något vis… men små barn kan ju..                     
också vara tvärtom att man kanske inte alls får torka dom på toaletten, eller vill inte byta blöja eller om man märker att                       
det är en ångest över det eller fixering.  - Astrid 
 
Och det ser du inte på en människa att det är nån som till exempel utnyttjar nån eller att.. klart att du kan märka om                         
nån luktar alkohol eller kanske att ett barn är vanvårdat, det kan du se. Men just när det gäller den sexuella biten. Det                       
kan ju va en släkting. -Emma 
 
Jag kan tänka mig att antingen är det det barnet som går undan väldigt mycket.. eller det barnet som kanske eventuellt                     
är aggressiv, kanske har aggressiva beteenden eller utifrån olika… uttrycker sig på ett visst sätt - Carina 

 
Ines anser däremot att tecken som indikerar en utsatt situation för barnet, är helt och hållet                
individanpassat och kan därför vara svårt att upptäcka. Ines nämner vidare att det kan vara komplicerat                
som pedagog i de sammanhang, när det gäller att urskilja specifika tecken på barn som far illa. Pedagogen                  
menar att det skulle kunna vara att barnet har allmänna tillitsproblem till en annan vuxen, eller att man ser                   
en beteendeförändring . 

 
Jag tycker det är individanpassat faktiskt.. generellt kan ju det vara att man märker att barnen kan ha svårt att lita på dig                       
som vuxen.. Sen blir det ju en förändring om man är van att barnen är på ett specifikt sätt och man ser en tydlig                        
förändring. - Ines  

 

Pedagogernas roll och ansvar gentemot barn som far illa 
I det tredje området “pedagogernas roll och ansvar gentemot barn som far illa”, uttrycker pedagogerna vilka                
egenskaper personalen på förskolan bör ha. Detta för att kunna bemöta varje barn och bli en mer medveten                  
pedagog. Att barn får lära sig om sin integritet möjliggör att de får en ökad förståelse för var deras egen                    
gräns går. Vidare nämns det att pedagogerna är barnens språkrör, samt hur ett samarbete i arbetslaget kan                 
vara väsentligt. I synnerhet när det kommer till svåra beslut, som innefattar barn som far illa. 
 
En medveten pedagog 
En viktig aspekt som nämns av Fredrika är förmågan att kunna fånga upp och läsa av andra människor.                  
Fredrika syftar på att människan delvis kan ha den fallenheten naturligt. Om individen inte har den                
förmågan, kan den vara svår att träna upp. -“Att den där blicken och så dom där känselsprötena, det är.. det är                     
svårt om man inte har i grunden” - Fredrika. I många av våra intervjuer belyser pedagogerna förmågan att                  
kunna se och lyssna på barnen, exempelvis kunna känna av och känna in och finnas till för dem. Att som                    
pedagog vara trygg i sin roll och tydlig i det talade språket, samt kroppsspråket gör att det blir lättare för                    
pedagogen att etablera en god kontakt med barnet. Emma är en av de pedagoger som belyser betydelsen                 
av att gå in i olika roller vid bemötandet av barnen. Det innebär att pedagogen känner av vilken slags roll                    
som är angelägen att gå in i, beroende på situation. Ett blygt barn bör exempelvis inte mötas av en                   
påflugen vuxen, då det kan göra barnet mer inåtvänd. Det är därför angeläget att kunna bemöta barnet där                  
hen är, eftersom det möjliggör en trygghet. - “Jag måste va den jag är, men så samtidigt ska jag möta barnet där                      
den är, som den är” -Emma.  
 
Det framgår tydligt i intervjuerna, hur de benämner en närvarande pedagog som centralt, just för att bidra                 
till barns trygghet. Genom att vara deltagande i både aktiviteter och fri lek, hamnar pedagogerna på                
barnens nivå som skapar en gemensam relation. Denna gemensamma relation visar på att pedagogen finns               
nära till hands för barnen, eftersom det handlar mycket om att kunna läsa av ett barn som känner sig                   
obekväm under en utsatt situation. -“Vi är närvarande både kroppsligt och i sinnet. Vi pedagoger är ej någon                  
annanstans utan vi är med barnen.” - Hanna.  
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Att bekräfta barnens känslor är också en betydande aspekt som några pedagoger uttrycker, eftersom              
barnen får begrepp samt förståelse för sina upplevda känslor. Det gäller också att samtala med barnen, ge                 
dem möjligheter till att kommunicera och lära sig förstå. Då kan möjligheten till att lösa sina egna problem,                  
både själv och tillsammans med andra, vara ett alternativ om pedagogerna är med och vägleder barnen,                
vilket både Carina och Jessica påpekar.  

 
Sen så försöker vi och vara.. Att vi bekräftar barnen om de är ledsna och vi pratar om det där och då… i det svåra.. Hur                          
känner du nu? Vill du ha en kram? Alltså vi pratar med dom om det.. Inte att man tänker, äh hon/han är grinig eller så                         
utan man för en dialog med barnen kring känslan. Vet att du är ledsen nu men mamma och pappa kommer sen.. att man                       
förklarar lite. - Carina 

 
- “Jag bekräftar känslan, jag bekräftar.. Du, ja jag ser att du är ledsen, jag ser att du är arg. Känner du att du                       

vill komma eller kom.. Och ibland läser man ju av kroppsspråket också.” -Jessica 
 
Barns integritet 
Alla människor har olika typer av zoner när det gäller närhet som ska respekteras. Pedagogerna på                
förskolan bör därför vara lyhörda och hjälpa de barn som behöver extra stöd i att uppfatta gränser, anser                  
pedagog Barbro. Enligt Barbro och Gerd finns det en del barn som inte alls har en gräns, eller uppfattning                   
om hur andra barn upplever deras närhet, vilket kan yttra sig i att deras närvaro upplevs som                 
påträngande. 
 

Vissa barn är väldigt försiktiga och så ser man när någon kommer för nära...då kan man ju se på ett barn hur till exempel                        
liksom bara de blir så här [Barbro visar en bekymrad min] ...Vi lär ju barnen och tränar på att verkligen uppmuntra dom                      
att titta på den som kommer. -Barbro 

 
Man bryter ju självklart när man ser att ett barn tycker att ett annat barn kommer för nära eller gör nånting som den                       
inte känner sig bekväm med. Även.. även fast det andra barnet kanske bara vill väl, men det känns ju inte bekvämt för                      
den andra och då ska den ju inte behöva.. vara med om det. -Gerd 

 
Ines och Emma ger också exempel på toalettsituationen, som är en plats där barns integritet               
uppmärksammas eftersom de blottar en del av sin kropp. Pedagogerna på förskolan bör därför vägleda               
barnen i att stå upp för sig själva och markera var deras gräns går. Hjälpa barnet och uppmuntra hen till att                     
våga säga stopp och nej, om det känns obehagligt. -“Att våga säga nej om det är något man inte tycker är okej”                      
-Dagny  
 

 En del barn vill ha dörren stängd och en del vill ha den öppen…Men att vi pratar om det då… Vi  
gjorde inplastade hjärtan faktiskt som de får sätta på dörren och då visar att det är upptaget...just för att man inte ska                      
rycka upp dörren och komma in… För det är jätteolika.. För en del spelar det absolut ingen roll... och att det är helt okej                        
att vara olika där. -Ines 

 
Till exempel på det här kan vara att du går på toaletten så ska ingen rycka upp dörren, ingen ska skratta åt dig, ingen ska                         
peka, ingen ska göra saker… Då får man stå vid toaletten och det är olika där också, en del barn vet jag att den här                         
kommer att låsa, det är inga problem. Det här barnet bryr sig inte, det är inga problem. - Emma 

 
Redan i förskoleåldern går det att synliggöra barns integritet genom att samtala med barnen om vad det                 
innebär. Exempelvis påtalar Jessica vikten av att använda sig av drama som en metod, där barnen både                 
själva och tillsammans med andra får träna på att uttrycka sig. Barnen kan använda sig av en scen på                   
förskolan, där de blir uppmuntrade till att uppträda och stärka sin självkänsla utifrån ledorden: - “Jag vill,                 
jag vågar, jag kan”-Jessica. Carina påpekar hur pedagogerna kan lära barnen att alla människor kan ha olika                 
upplevelser om vad som känns rätt och fel. Pedagogen anser att det bör ske ett löpande samtal tillsammans                  
med barnen eftersom detta kan utveckla en ömsesidig förståelse, för hur andra tänker och känner kring sin                 
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egna kropp, samt förmågan att kunna försvara sig själv. -”Hur uttrycker jag mig - att detta är inte okej för mig,                     
det här är min kropp. Det här är jag… Detta är något måste vi prata om med barnen hela tiden”. -  Carina 
 
När barnen inte kan göra sig förstådd genom det talade språket, är det pedagogernas uppgift att föra                 
barnens talan. Som Gerd uttrycker sig, att även om det är med all välmening som barnen vill ge varandra                   
en kram, är det inte alltid ömsesidigt. - “Det var välmening men det kändes ändå inte bra för det barnet i alla                      
fall”-Gerd. Som pedagog innebär det att lyssna noggrant på varje barn för att uppmärksamma deras behov,                
och se till deras bästa. Att använda sig av en ursäkt när barn gör saker mot varandra, upplever Fredrika                   
som fel, eftersom barnet som blir utsatt kan uppleva det som oerhört tragiskt och kränkande. -“Det kan ju                  
vara oerhört kränkande och då tänker jag att det är nån som.. klär av eller nån som tar nånstans eller..” -Fredrika.                     
Barn överlag behöver lära sig att respektera varandra med tanke på hur samhället ser ut idag, vilket är                  
något som Fredrika också vidrör. Fredrika nämner angående respekt för andra, att de blivit mer               
uppmärksammade på att ett enkelt nej kanske inte räcker, så här uttrycker sig pedagogen: - “Det kanske inte                  
bara räcker att lära barna att ett nej är ett nej, utan att allt annat än ett ja, är ett nej” -Fredrika.  
 
Språklig stöttning och kommunikation 
Vissa barn har svårt när det gäller att våga uttala och stå för sin egna åsikt, vilket kan medföra att de lätt                      
blir överkörda. Av den orsaken är det viktigt att barn lär sig att veta hur de ska kunna uttrycka sig, utan att                      
bli missförstådda. Ines påtalar hur centralt det är att lyfta de barnen som behöver ett extra stöd, i att stå                    
upp för sina egna känslor och åsikter. Hanna poängterar, att barnen bör använda sin verbala förmåga                
istället för att slåss. -“Att använda ord istället för sin kropp. Att man pratar istället för att slåss”  -Hanna 
 

Att man då lyfter de barnen som kanske har svårt att säga ifrån...som kanske lätt blir nedtryckta på något sätt… att man                      
stärker och visar dom med kroppsspråket. Man jobbar då mycket med att man kan göra så här 
[Ines visar stopp med sin hand]. -Ines  

 
Fler pedagoger styrker den vuxnas roll som barns språkrör, där delvis barn som inte har ett verbalt språk,                  
ändå ska kunna bli förstådda och ha någon som står på deras sida. - “Vi är ju barnens språkrör blir det ju,                      
ibland så säger dom inte men dom agerar så att vi vuxna ska förstå.” -Jessica 
 

Det är att man då försöker se deras intentioner, nu jobbar vi med de yngre barnen så att de har ju inte alltid det talade                         
språket. Men de visar ju oftast väldigt tydligt vad de vill, liksom att de vill kanske ta och hämta något eller kanske hålla i                        
handen. De pekar kanske också på någonting och då sätter man ord på det. Vi använder tecken som stöd här där vi                      
jobbar. Det är väldigt intressant faktiskt, för det kan vara som i en matsituation att ett barn inte har det talade språket                      
ändå kan säga att, jag vill ha mjölk att dricka och då gör man såhär [B tecknar mjölk med tecken]. -Barbro 
 
Alltså, vi är ju.. vi försöker göra.. väldigt, väldigt mycket med den här närheten.. Samtala med barnen. Att det är viktigt                     
att man har en dialog, även om man är liten och är ett år, så är det viktigt att ha en dialog ändå. Man behöver                         
ögonkontakt, man behöver alltså tillit. - Carina 

 
När de barn som far illa, kommer upp i skolan anser pedagog Astrid och Barbro att de har lättare för att                     
uttrycka sig mer verbalt. Genom att de kan uttrycka sig mer kan det bidra till en ökad kommunikation, där                   
barnen känner att de kan sätta ord på vad de varit, eller är med om. De kanske läser i någon bok som gör                       
att de förstår att det som sker är fel, eller att det syns tydligare om barnet far illa i hemmet. Hur mycket                      
vårdnadshavarna bryr sig om sina barn blir då tydligare. Gör barnen läxorna, har de samma lortiga tröja                 
och kommer vårdnadshavarna på föräldramötet. Å andra sidan finns det färre vuxna att vända sig till i                 
skolan och därför blir barnen mer osynliga, menar Fredrika.  
 

- “Större barn kanske ändå kan uttrycka det själva och då kanske kan man mer kan börja prata med barnen” -                    
Astrid 
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- “ …När barnen blir större så.. ah förhoppningsvis kanske de kan prata mer och berätta på ett litet annat                   
sätt.. Att de kommer fram när man prata om någonting.. kanske relationer... eller att man läser någon bok i                   
skolan”. - Barbro 

 
Det kollegiala lärandet 
Vidare diskuterar pedagogerna betydelsen av sitt arbetslag och hur viktigt det är att kunna ha en rak och                  
ärlig kommunikation med varandra. Detta på grund av att det är olika personligheter och bakgrunder som                
tillsammans ska bilda en samsyn, vilket Emma vidrör. - “… och där pratar vi i arbetslaget då, hur vi ska göra så                      
även om vi är olika personligheter, har olika bakgrund så förhoppningsvis ska barna mötas av att vi gör på liknande                    
sätt.”-Emma. Arbetslaget ska kunna samtala tillsammans, lyfta varandra och finnas till vid olika tillfällen.              
Det är betydelsefullt att kunna samarbeta, som i detta fallet i allvarliga situationer, när barn far illa. Något                  
pedagogerna lyfter är innebörden av att ha ett gemensamt förhållningssätt. Detta vidareutvecklar en             
starkare och tryggare position inom arbetslaget. -“Det är ett väldigt speciellt arbete just att man är så … man                   
jobbar så tätt ihop så man är väldigt beroende av varandra för att det ska kunna fungera.” -Barbro. 
 

Vi har jobbat ihop så länge och jag tror att vi skulle tycka väldigt lika … jag känner mig trygg att jag vet att vi skulle                          
stötta varandra. I en sån situation är det viktigt att man som arbetslag står bakom detta, för man vill ju inte bli utpekad                       
… utan att man står för samma sak och är samspelta på avdelningen. Det är ju väldigt viktigt i en sån situation att man                        
verkligen kan hålla sig yrkesprofessionell, måste vara vara trygg i sin yrkesroll och inse att det här är inte emot mig som                      
person, utan det är ens yrkesroll. -Astrid 

  
Det är betydande enligt pedagogerna, att man har tillit till sig själv när det kommer till att se tecken och                    
signaler från barn som är utsatta, och att man vågar ta upp det i arbetslaget. Inte lägga locket på utan                    
istället ha öppna ögon och samtala med sina kollegor om vilka tecken och signaler som upplevts. 

Anmälningsplikten och dess hinder 
I det fjärde och sista området “anmälningsplikten och dess hinder”, behandlar vi pedagogernas erfarenheter              
kring anmälningsplikten på förskolan. Pedagogerna har erfarenheter som innebär olika utgångspunkter           
som kan ha en betydelse vid anmälan. Det betyder att de upplever olika rädslor inför denna process.                 
Kunskap är också en bidragande faktor som pedagogerna upplever att de saknar. Som en avslutande del                
har vi sammanställt pedagogernas idéer om hur de kan skaffa sig mer kunskap kring detta problematiska                
ämne. 
 
Under några intervjuer var det lättare att diskutera ämnet anmälan och vad pedagogernas funderingar              
kring det var, men i vissa fall var det lite mer känsligt. En del hade mycket att berätta och samtalen                    
handlade delvis om deras personliga erfarenheter. Med andra handlade samtalen mer allmänt om känslor              
kring anmälan. Pedagogerna är tydligt medvetna om att de har vissa skyldigheter inom yrket och att en av                  
dessa är anmälningsplikten. De är gemensamt överens i sina svar om att en anmälan ska ske vid minsta                  
lilla misstanke om ett barn far illa. Dock har inte alla intervjuade pedagoger varit med om en anmälan,                  
men de har alla olika teorier och funderingar kring varför det ser olika ut.  
 
Rädsla för att anmäla 
Det diskuteras om oron och rädslan inför att anmäla. I första hand handlar det mycket om att pedagoger är                   
osäkra, de sätter ingen tillit till sig själv utan ställer sig frågande om det verkligen var ett tecken som de                    
såg. “Ja men rädsla.. pedagogernas rädsla för att “tänk om jag gör en anmälan åsså är det ingenting”-Dagny.                  
Rädslan över att stå ensam vid en anmälan är också stor, vilket Barbro och Dagny berör, just att varken                   
chefen eller kollegorna står bakom. -”För man hur man än gör, så känns det som att jag pekar på dig” -Barbro.                     
Pedagogerna upplever att de vill ha mer stöttning vid situationer som dessa. 
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De upplever även att det är många olika aspekter att ha i beaktande, är det en engångsföreteelse eller är                   
det något som upprepas. Går det att samtala med föräldrarna och skapa en förståelse som gör att                 
situationen ändras, eller fungerar det inte alls. Pedagogerna uttrycker att de ska anmäla för barnens bästa                
och påpekar det starkt. Men när frågan om vad de anser att anledningen är, till att få anmälningar                  
uppmärksammas svarar många pedagoger att det upplever en rädsla över att skada relationen med              
vårdnadshavare. Astrid nämner exempelvis detta om relationen:  

 
… Om man tänker att man skulle anmäla någon på fel grunder… så skulle man kanske verkligen skada relationen                   
mellan förskola och föräldrarna… och att det är sådana saker som gör att man avvaktar.. att man är rädd för att anklaga                      
någon fel...liksom skapa en dålig relation. - Astrid 

 
Den största rädslan som vi uppfattar hos pedagogerna utifrån intervjuerna är att någon anmäls felaktigt,               
eftersom deras upplevelser är att den viktiga relationen med familjen förstörs. Dock är Ines av en annan                 
ståndpunkt: - “För det är ju ändå barnet vi har fokus på.. det är ju deras välbefinnande”. Ines menar med detta                     
uttalande att det är för barnen en anmälan utförs, relationen med vårdnadshavarna är inte högsta prioritet.                
Att vänta på grund av osäkerhet, menar Ines, kan innebära konsekvenser för barnen som far illa. Fredrika                 
har en annan upplevelse av relationen med vårdnadshavare vid en anmälan: -“Man tror att det ska bli dåliga                  
relationer, men min erfarenhet när jag har gjort det här är att det blir precis tvärtom. Att relationen stärks, otroligt.                    
Och att föräldrarna får ett jättestort förtroende för en.“ Fredrika har en mer positiv bild av att anmäla. Både                   
Fredrika och Ines har liknande synsätt när det kommer till att anmäla för barnens skull. De påtalar också                  
att en anmälan inte behöver innebära en stor och jobbig process, utan är positiv så länge barnet som blir                   
utsatt, får hjälp och stöd. 
 
Bristande kunskap 
Men det handlar inte bara om rädsla och osäkerhet hos pedagogerna utan även om okunskap. Det                
personalen behöver kunskap om är hur de ska gå till väga vid en anmälan, samt veta vilka tecken och                   
signaler barn som far illa kan uppvisa. Gerd nämner som exempel, barn som har blåmärken och att det kan                   
vara en sak som skapar en osäkerhet. Får barnet lätt blåmärken eller är det något som borde                 
uppmärksammas och undersökas? Gerd och Dagny berättar att de inte vet hur de ska bemöta dessa barn                 
som misstänks, vilka frågor som kan ställas utan att man trampar in på barnens territorium.  
 

- ”Jag har ingen aning om vad jag ska fråga, för man kan ju lätt ställa fel frågor så att det blir jätte                       
tokigt”-Dagny.  

 
- “För barnets bästa alltså. Så att jag inte klampar in och säger nånting och så tar barnet illa vid sig av det jag                        

säger också..”-Gerd.  
 
Bara att se barnens signaler, upplever många pedagoger som komplicerat eftersom det finns många sätt               
barnen kan uppvisa det på. Dagny uttrycker: -”Eller så har man sett de, men de kan va så att man.. Jag har inte                       
kunskap om de, att jag har sett de, men att jag inte har vetat om det själv”. Dagny ställer sig frågande till hur                       
barn kan upptäckas innan det går för långt. Astrid delar samma åsikt som Dagny när hen anser att                  
kunskapen borde utvecklas kring de barn som far illa. Under intervjun uttrycker Astrid sin oro över att                 
inse att hen förmodligen har missat utsatta barn på förskolan, eftersom forskning och statistik ger hen en                 
helt annan bild angående att få barn upptäcks: -“Vem var det jag inte såg”-Astrid. 
 
Pedagogernas okunskap ligger också i hur de ska gå tillväga när ett barn far illa. De upplever en bristande                   
kompetens och känner att de vill ha mer utbildning i anmälningsprocessen. Vad blir nästa steg. De flesta                 
pedagoger poängterar att man som pedagog inte får ta del av vad som händer i en anmälan, mer än att                    
processen är igång. De påpekar sin missnöjdhet och inflikar att detta kan vara en orsak till att en del                   
pedagoger kliver ett steg bakåt och blir osäkra. En annan orsak till varför pedagoger kan känna sig osäkra i                   
att anmäla framhåller två av dem såhär: 
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- ”Vad är fara illa. Vad är fara illa för mig, vad är fara illa för dig? … Men jag har ingen aning om vad det är                          

egentligen, utan det är min.. min syn på det hela.”-Dagny 
 

- ” … vad finns det mer för saker som är far illa? Vilka olika områden finns det? … Att man, att man lyfter de                        
och att man kanske pratar om vilka tecken man kan se, hur ska vi tolka det här?”-Emma  

 
De syftar på att pedagoger behöver samtala kring begreppet, vilket synsätt samt var gränsen ska gå vid en                  
anmälan. Emma ställer frågan, “vad är vårt ansvar och när är det föräldrarnas privatliv som vi inte ska lägga oss                    
i?”. Emma belyser därför vikten av att samtala om olika begrepp, speciellt barn som far illa, det kan då                   
bidra till en tydligare bild när det ska göras en anmälan. 
  
Några pedagoger nämner i intervjun att det är farligt att tänka att det inte finns några barn som far illa i                     
deras barngrupp, eftersom de inte sett någon. Samtidigt påpekar de för sig själva att det förmodligen har                 
att göra med deras brist på kunskap i att upptäcka barn som far illa. -“Man tror ju aldrig att det ska hända,                      
men när det väl händer så kanske man inte är så förberedd som man egentligen borde vara”-Gerd. Gerd anser att en                     
del av sitt ansvar som pedagog är att själv ta reda på viktig information. Men påtalar att det kan vara svårt                     
att ta reda på något som man inte tänker på, samt att det inte finns så mycket tid. Vilket är en aspekt som                       
även Astrid belyser, speciellt det med att tiden inte riktigt räcker till. Eftersom att det är andra punkter                  
inom förskolan som tar upp mer tid.  
 

Kraven ökar på alla som jobbar… inte bara med antalet barn.. utan allting som med läroplanen och mål som ska uppnås..                     
och allting som ska göras, så jag tror det tiden med barnen den blir ju mycket mindre liksom.. färre vuxen timmar per                      
barn.. och det gör att man upptäcker sånt här ännu mindre. - Astrid  

 
Fredrika, å andra sidan menar att vuxna behöver bli bättre på att upptäcka barns signaler tidigare. Redan i                  
förskolan, eftersom barnen blir ännu mer osynliga i skolan, där det dessutom finns färre vuxna. - “Ja alltså                  
jag tror ju att man måste bli bättre som vuxen att tyda dom här signalerna och jag tänker.. Ändå mer när dom                      
kommer upp i skolan när barn blir ändå mer osynlig och att det finns färre vuxna.” -Fredrika 
 
Som en avslutande reflektion kring bristande kunskap, delar Ines och Barbro med sig av en erfarenhet och                 
en tanke. Ines nämner att det finns en del familjer som försöker fly från problemet och vilken problematik                  
det kan bli om dilemmat kvarstår. Ines uttrycker det på följande sätt: -”De finns ju familjer som flyttar från                   
kommun till kommun… där brister ju Sverige kan ju jag tycka mellan kommunerna. Att man kan flytta ifrån sitt                   
problem, men det uppstår ju på nästa ställe också” - Ines. Barbro förklarar hur barnen kan utveckla en helt                   
annan verklighetsbild om de lever under utsatta situationer för länge. Pedagogen förklarar det som: - “De                
kanske tror att det blir normalt tillslut. Att alla andra i världen är upp och ner”-Barbro. Det blir en                   
normaliseringsprocess för dem till slut, eftersom barnen inte är medvetna om något annat.  
 
 
 
Olika bakgrunder 
Flera av pedagogerna påpekar att olika erfarenheter och bakgrunder kan vara en bidragande faktor till att                
det är skilda meningar kring en anmälan. Carina påpekar att det kan ha och göra med olika generationer.                  
De livserfarenheter varje människa bär med sig, bidrar till vilka signaler individen väljer att upptäcka.               
Gerd utvecklar detta resonemang genom att säga: -” … har man varit med om saker så vet man mer vad man                     
ska titta efter”. Carina nämner även att ämnet kan upplevas som tabubelagt och att det kan vara en del av                    
okunskapen: - “ För det första kanske det är utanför mitt sätt och tänka”. Hanna och Jessica uttrycker också att                    
olika bakgrunder kan vara avgörande för när personalen inom förskolan väljer att anmäla. De syftar på att                 
de som varit inblandade i flera anmälningar och arbetat i ett socialt tungt belastat område, erfarar en annan                  
vana av att anmäla.  
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- “Alla i arbetslaget har en bakgrund också.. Vi kommer alla från olika bakgrunder.. När det kommer till att                  

anmäla. Området kan vara tyngre och då kanske man har en annan vana att anmäla direkt”. - Hanna 
 

- “Som ja sa, jag har jobbat i ett socialt tungt belastat område och varit med om ganska många saker.” -Jessica 
 
Fortbildning och stöd i pedagogiska verktyg 
Det är bara en del av pedagogerna som har någon erfarenhet kring en anmälan. Samtliga upplever ändå att                  
kunskapen inte är tillräcklig. De är övergripande enig om att mer kunskap behövs för att kunna upptäcka                 
de barn som far illa i barngrupperna idag. Pedagogerna blir förvånade och illa berörd när vi samtalar om                  
antalet barn som blir sexuellt utnyttjad, och ger flera förslag på kunskapsutveckling. Deras ideér på hur de                 
ska kunna erfara kunskap kring anmälningsplikten är flera, det första exemplet är att använda sig av sitt                 
arbetslag. Dela med sig av erfarenheter och kunskap, som också diskuteras med jämna mellanrum. Våga ta                
hjälp och lyfta problem och frågor tillsammans. Att pedagogerna får sitta och diskutera i smågrupper               
under arbetsplatsträffar där chefen tar ansvaret att blanda sin personal. Samt utformar olika scenarion där               
pedagogerna får agera och diskutera möjliga lösningar på situationer. Astrid synliggör ett förslag som inte               
nämnts av de andra pedagogerna tidigare, vilket är lekterapi. Metoden kan vara utvecklande för              
personalen anser Astrid. Eftersom pedagogerna kommer närmare barnens erfarenhetsvärld, och kan           
utifrån leken samtala djupare med barnet. - “Tror att lekterapi hade varit något som varit användbart i arbetet                  
med barn”-Astrid.  

 
- “..ta upp såna här saker på apt och kanske även få sitta i små grupper och där tycker jag skulle vara ett                      

ypperligt tillfälle där chefen kunde blanda sina förskolor så att man inte bara sitter med dom som man.. är                   
med dagligen.”-Fredrika 

 
- “..eller att chefen har gjort ett scenario.. det här händer, nu ska ni agera. Så att man får låtsas kliva in i den                       

rollen.. ifall det skulle hända.” -Gerd 
 
Genom att fastställa begreppens betydelse får arbetslaget, kanske till och med hela förskolan, större              
förståelse och tydlighet i när en anmälan bör ske. Vilket innebär att någon slags “krispärm” där alla                 
nummer och kontaktnät finns tillgängliga, samt hur pedagogerna går tillväga. Den bör också hållas              
uppdaterad med jämna mellanrum. Angående kontaktnät nämns det också att vissa pedagoger önskar att              
de hade möjlighet att ringa till någon, som agerar stöd och finns till för att ventilera med. Någon som                   
pedagogerna känner till och har träffat. Stödteam anser pedagogerna bör vara mer tillgängliga. Att det               
sätts in mer personal i yngre åldrar till just denna typ av stöd, för både barn och pedagoger. Dels för att                     
barnen ska kunna få det stöd de behöver redan i förskolan, men också för att pedagogerna ska kunna få                   
underlag i hur de kan bemöta dessa barn. Föreläsningar är ett vanligt förekommande förslag där               
verksamma inom området kommer ut på förskolorna, och föreläser om ämnet. Sist men inte minst är om                 
det finns litteratur att tillgodose sig kunskapen med. Det är tydligt att pedagogerna kan behöva mer                
kunskap om ämnet och deras förslag är konkreta och möjliga att genomföra. Vilket innebär att cheferna                
behöver ta ett ansvar kring detta. Även om pedagogerna också är medvetna om att det är upp till dem, och                    
bör ligga i deras intresse, att finna information.  
 

- “Det optimala vore om det fanns en person så att om jag vänder mig med frågor så ska jag ha ett ansikte på                       
den här personen … Att jag ibland kan få känna att jag kan få gå till den här personen” -Fredrika 

 
- “Psykologer har vi inte haft tillgång till. Det frågade jag faktiskt.. det var inte så längesen...vissa saker tycker                  

inte jag är en specialpedagog-avdelning utan psykologers” - Barbro 
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Tycker jag är en av de riktigt bra sakerna när man ändå läser förskollärarutbildningen.. att vi kan inte allt.. Och det är                      
inte meningen utan vi har ändå tillgång till talpedagoger och logoped och specialpedagog.. och psykolog i den bästa                  
världar ska man ju ha det. - Astrid 

 
Majoriteten av pedagogerna går till sina chefer för att be om tips och råd, samt avgör i samråd med                   
varandra om en anmälan bör göras. De benämner sina chefer som huvudperson i anmälningsprocessen              
eftersom de anses ha det avgörande beslutet, anmälan eller inte. Det kan uppfattas som att pedagogerna                
gömmer sig bakom sina chefer, på grund av okunskap. Pedagogernas förslag på utvecklingsmöjligheter             
inom området innefattar som nämnts tidigare, en önskan om att få mer kunskap i ämnet. Vilket är                 
exempelvis genom föreläsningar, samt tillgång till nytt material i form av litteraturer. Det anses vara               
chefens ansvar i att vilja utbilda sin personal. Hanna förklarar hur hen vill ha ett mer specificerat                 
tillvägagångssätt: -”Man vill ha något mera, typ en uppdaterad plan om hur vi ska gå tillväga.. Därefter vet vi inte                    
så mycket”. Barbro samtycker:- “Nää.. det här skulle man nog egentligen behöva mer utbildning på ju mer jag                  
tänker på det”. Ines upplevs ändå ha mer kunskap om ämnet. Det framkommer dock en osäkerhet från Ines,                  
angående anmälningsprocessen och uttrycker sig på följande sätt: - “Chefen vet ju gången.. och som sagt i                 
första läget så kontaktar man ju henne”. Detta sätt att resonera är ett återkommande mönster som                
uppmärksammas hos de flesta pedagogerna under intervjuerna. Astrid är väl egentligen den enda som              
poängterar att hen får det stöd som hen behöver. Astrid upplever att chefens stöd finns med under hela                  
processen och belyser istället sitt förtroende:  
 
-Jag tycker att hon.. allting som hon har gjort hittills känns väldigt bra...Jag har ett förtroende för henne.. man vet att                     
man skulle ha en trygghet i att hon skulle hjälpa till… hur man skulle hantera situationen -Astrid. 

Sammanfattning av resultat 
Pedagogerna anser att den första kontakten med barnet är den viktigaste, i och med att det är då det gäller                    
att etablera en tillitsfull och trygg relation. Barnen är det centrala i förskolan och alla pedagoger arbetar                 
utifrån att se till deras bästa. Pedagogerna berättar om olika tillvägagångssätt som de använder för att                
skapa och bibehålla en trygg och tillitsfull relation med barnen. De går också in på att alla människor har                   
olika zoner som innebär att en del barn vill ha mer närhet, medan andra barn upplever de som jobbigt.                   
Vilket måste respekteras och därav är integritet en viktig del att lära barnen. Om de lär sig var deras gräns                    
går, kan de ha lättare att säga nej och känna av när någonting inte känns riktigt rätt.  
 
Barn som far illa är ett brett begrepp, vilket innebär att det är till stor fördel att samtala om och reda ut vad                       
det innebär för pedagogerna på förskolan. Var går gränsen för misshandel, vanvård eller sexuella              
övergrepp och vad innebär respektive ord? Pedagogernas roll handlar om att våga reflektera över sig själv                
och våga lita på sin yrkesroll. Finnas för barnen, bekräfta dem och vara uppmärksam på deras signaler,                 
eftersom pedagogerna är barnens språkrör. Att ursäkta barnen just på grund av att de är barn, när de gör                   
något som inte anses vara acceptabelt, är inte okej. En del pedagoger upplever det viktigt att lära barnen                  
att allt annat som inte är ett ja, är ett nej.  
 
Det finns olika sätt att uppmärksamma barn som far illa, det kan dock vara komplicerat att veta hur de                   
synliggörs då barn uppvisar det olika. En del barn visar det genom att ha ett avvikande beteende medan                  
andra blir aggressiva eller fixerade vid olika saker. Pedagogerna upplever att de behöver mer kunskap               
kring detta. Vilket belyser det kollegiala lärandet som innebär flera fördelar att ta vara på. Som att våga                  
diskutera problem och begrepp. Våga berätta och lyfta sånt som de upplever sig osäkra på. Ta stöd och                  
hjälp av varandra, speciellt vid dessa utsatta situationer. Vid anmälan kan det vara skönt att ha kollegor                 
som stöttar och står bakom beslutet tillsammans. Ändå kan det uppstå rädsla hos pedagogerna angående               
att anmäla. Till exempel kan det bero på att de inte är säker på sin sak, de tror att de kommer förstöra                      
relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna, eller att de står själva vid en anmälan. Att de inte får                 
något stöd eller att en familj förstörs på grund av deras anmälan. Pedagogerna nämner ofta att det grundar                  
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sig i okunskap och rädsla när det kommer till att det är färre barn som anmäls, än vad som blir utsatta. De                      
ger flera exempel på hur det går att utveckla det, och ser gärna att chefen tar detta på ett större allvar och                      
ser till att sin personal får den kunskap de behöver. Pedagogerna förlitar sig på sin chef när det handlar om                    
anmälan och vänder sig dit när de har frågor eller behöver råd.  
 
I nästa avsnitt kommer diskussionen, där vävs forskning syfte ihop med resultat för att problematisera och                
resonera kring pedagogernas erfarenheter inom ämnet - barn som far illa.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi, som nämnts ovan, redogöra och problematisera tidigare forskning och syfte               
med det som kommit fram i resultatet. Syftet med studien var att synliggöra vilka erfarenheter pedagoger i                     
förskolan hade om barn som far illa och hur de hanterade denna problematik. Upplägget ser ut som                             
resultatet och har samma temastruktrering, vilket innebär att vi även här utgår ifrån dessa fyra områden.                
En slutsats om förslag till fortsatt forskning angående området, kommer avsluta detta avsnitt.  
De fyra områdena: 
-Relationen mellan pedagog och barn. 
-Pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa. 
-Pedagogernas roll och ansvar gentemot barn som far illa.  
-Anmälningsplikten och dess hinder. 

Relationen mellan pedagog och barn 
Barn har alltid uppfattats som en sårbar grupp som vuxna har behövt tagit hand om, eftersom de inte                  
ansågs klara sig själva (Holmlund & Sandén, 2013). Förr i tiden ville man ta hand om och kontrollera de                   
barn som låg i riskzonen där de sågs som ett hot mot samhället, vilket var de barn vars behov inte blev                     
tillgodosedda (Holmlund & Sandén, 2013; Axelsson & Qvarsebo, 2010). Det var inte förens på senare tid                
som man har insett hur viktigt det är för barns utveckling att tillgodose deras behov (Holmlund & Sandén,                  
2013; Axelsson & Qvarsebo, 2010). Om barns behov blir bekräftat kan det innebära positiva förutsättningar               
för deras fortsatta utveckling (Broberg et al., 2012). Den första relationen barn skapar, är med               
vårdnadshavarna. När sedan barnen börjar på förskolan blir det pedagogernas roll att tillgodose deras              
omsorgsbehov. Brandtzaeg et al. (2016) framhäver förskolans roll som en betydande del av barns              
utveckling av trygghet och tillit. Pedagogerna i studien påtalar inskolningen som en central del av               
uppbyggandet av den första relationen, mellan pedagog och barn. De menar att där finns förutsättningen               
att skapa en trygg och tillitsfull relation, som kan bidra till att barn som far illa vågar anförtro sig mer åt de                      
vuxna. Ines lyfte en metod som används på deras förskola vid inskolning, där en av pedagogerna hade                 
huvudansvaret för barnet som skolades in. Det eftersom att de ansåg att barnet hade en större chans till att                   
lättare skapa en trygg relation till en pedagog först. Både Broberg et al. (2012) och Brandtzaeg et al. (2016)                   
nämner båda två anknytningen ur olika perspektiv. Det ena perspektivet framhäver anknytning som en              
process där barnen kan bearbeta sina svåra upplevelser (Brandtzaeg et al., 2016). Det andra perspektivet               
uttrycker anknytningen som en bidragande del till att lättare klara av de första årens utvecklingshinder,               
som exempelvis utforskande av omgivningen (Broberg et al., 2012). 
 
I resultatet fann vi att pedagogerna inte hade en gemensam syn på var det första fokuset låg vid                  
inskolningen. De pedagoger som nämnde att de fokuserade på barnen först, argumenterade detta med att               
om barnen känner sig trygga upplever vårdnadshavarna en trygghet. De andra pedagogerna upplevde             
tvärtom, angående sitt synsätt gentemot att lägga fokuset på vårdnadshavarna. De ansåg att om              
vårdnadshavarna upplever en trygg relation med pedagogerna, skulle den känslan avspegla sig hos             
barnen. Det kan jämföras med Broberg et al. (2012) och deras synsätt angående positiv och negativ                
anknytning. Om pedagogens bemötande gentemot barnet är positivt, bidrar det till en tillitsfull relation              
med både barn och vårdnadshavare. Det kan även vara avgörande för om barn och vårdnadshavare ska                
uppleva trygghet på förskolan. Juul och Jensen (2003) och Brandtzaeg et al. (2016) belyser betydelsen av en                 
bekräftande vuxen som finns och stöttar barnen i deras utveckling. Pedagogerna påpekar detta ofta i               
intervjuerna och berättar om olika metoder som fungerar att använda sig av vid utvecklingen av barns                
trygghet.  
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Pedagogernas erfarenheter kring barn som far illa 
Erfarenheterna kring barn som far illa upplevs inte vara så många hos pedagogerna, men de delar med sig                  
av de erfarenheter de har. Det som framkom i studiens resultat var att begreppet ansågs som oklart och                  
diffust, vilket även en del forskning också visar på. De ger många exempel på vad begreppet kan innefatta,                  
men bidrar inte till någon vidare klarhet, utan mer en övergripande förståelse (Sundell, 1997;Hwang &               
Nilsson, 2003;Hindberg, 2006; Mortensen & Barnett, 2016;Larsson & Svedin, 2001). Vanvård var den             
aspekten som vi uppfattade pedagogerna talade om mest, när vi berörde begreppet barn som far illa.                
Enligt Sundells (1997) studie kan tecken och signaler på barn som far illa visa sig på olika sätt, som både                    
inre och yttre tecken. Det kan vara en av anledningarna till att pedagogerna berättade mer om vanvård än                  
något annat, eftersom det kan vara tydligare och lättare att upptäcka tecknen på ett barn som är vanvårdat,                  
än till exempel sexuellt utnyttjad, vilket Emma nämner. Hon påpekar att det kan vara lättare att uppfatta                 
en vårdnadshavare som luktar alkohol, än att se om de är en förövare som förgriper sig sexuellt på barn. I                    
många fall är förövaren någon som står nära barnet och som har skapat sig en relation till barnet, vilket                   
både Grensman (2007) och Eidevald (2016) påtalar. Deras resonemang ligger i att det oftast inte är någon                 
okänd person från gatan som utnyttjar barn, utan alltför ofta är det någon som barnet har en nära relation                   
till.  
 
Som vi nämnde tidigare är begreppet barn som far illa väldigt diffust och brett. Beroende på vem man                  
samtalar med kan det ha olika innebörder. Vad innefattar begreppet, när är det vanvård och hur långt kan                  
pedagogerna gå innan de trampar in på vårdnadshavarnas zon. En intressant aspekt som ingen av oss har                 
haft en tanke på förens nu är att mobiler har kommit att bli en stor del i vår generation. Något som borde                      
finnas i alla vårdnadshavares åtanke, är att tiden ska räcka till för sina barn. De är otroligt viktiga för sina                    
barn och även Barbro förklarar hur vanvård kan yttra sig genom att vuxna väljer att prioritera andra saker,                  
än sina barn. Den närhet och relation som vuxna och barn ska skapa tillsammans, kan ha en viss tendens                   
till att förminskas. Det kan exempelvis vara att vårdnadshavarna inte ser till sina barns omsorgsbehov och,                
som nämns ovan, att mobilen tar tiden ifrån barnen. Korczak förespråkade barnen på sin tid, som enligt                 
honom var en värdefull generation. De skulle omges av närvarande vuxna som gav kärlek och omsorg,                
eftersom det ansågs bidra till en positiv uppväxt (Korczak, 2016). De vuxna behöver förstå sin centrala roll                 
i barnens liv och speciellt i deras utveckling, då barn är i behov av stöttande vuxna som kan ge dem                    
begrepp, bekräfta deras känslor och uppmuntra deras utforskande av världen (Juul & Jensen, 2003;              
Brandtzaeg et al., 2016).  
 
Astrid är en pedagog som berättar om sexuella signaler och tecken på barn som kan indikera på att de far                    
illa. Samtidigt som Larsson och Svedin (2001) upplyser om att barns sexuella beteenden inte nödvändigtvis               
behöver vara relaterade till övergrepp. De kan vara en indikation på att det kan röra sig om en annan                   
faktor, som till exempel att barn utforskar sig själv. Med det sagt så innebär det inte att pedagogerna ska                   
anta att det handlar om utforskande, utan ska istället alltid ha för vana att undersöka varför.  

Pedagogernas roll och ansvar gentemot barn som far illa 
I pedagogens roll innebär det att ta ansvar och både se till barnens bästa och deras intressen (Walsh et al.,                    
2006). Det är mycket en pedagog bör tänka på och ha kunskap kring för att kunna främja barnens alla                   
behov (Brandtzaeg et al., 2016; Hindberg, 2006). I resultatet av studien framkommer det tydligt att               
pedagogerna hade en gemensam syn om att barn behöver en närvarande och medveten vuxen, som kan                
stötta dem vidare i deras utveckling. Pedagogerna belyser det specifikt i situationer där barnen behöver               
hjälp med att våga uttrycka sina egna åsikter eller stå upp för sig själv. Ines är en av de pedagoger som                     
lyfter det när hon nämner hur väsentligt det är att stötta de barn som behöver få en egen röst, till att våga                      
berätta om deras känslor. Pedagogernas tankesätt går att koppla till Dewey, som såg på vuxna som                
vägledare, speciellt de som arbetade inom barnomsorgen, eftersom att de kunde observera mer noggrant              
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och förebygga eventuella hinder (Dewey, 2004). Sundell (1997), Hindberg (2006) och Toros och Tiirik (2016)               
bygger på samma tanke angående vikten av pedagogernas kompetens, samt närvaro när det handlar om               
barnen. De flesta barn går idag på förskolan och många av dem spenderar nästan mer vaken tid på                  
förskolan än vad de gör i hemmet. Det betyder att pedagogerna träffar barnen ofta och det i sig skapar mer                    
ansvar, för att upptäcka de indikationer barn uppvisar på att de far illa. Vi kan återkoppla detta till                  
Brandtzaeg et al. (2016) och Hindberg (2006) ovan, angående pedagogernas förmåga att tillgodose barnens              
omsorgsbehov. Enligt vår tolkning är det svårt att urskilja ifall pedagogerna tillgodoser barnens behov när               
de inte verkar ha tillräckligt med kunskap kring detta. Pedagogerna nämner själva att de är medveten om                 
att barn som farit illa har gått förbi dem osedda. Hindberg (2006) förhåller sig skeptisk till vuxnas                 
synliggörande av de barn som far illa, då hon upplever att pedagoger inte använder sin fulla kapacitet när                  
det gäller att upptäcka dessa barn. Kunskapen och arbetssättet verkar inte nå upp till samma nivå.  
 
Barns integritet kan vara en nödvändig grund att uppmuntra barnen i, som även studiens resultat visar på.                 
Pedagogerna uppmuntrar barnen till att kunna stå upp för sig själv, våga säga nej och stopp. Det i sin tur                    
kan vara en bidragande faktor till att barn som far illa, vågar berätta när någonting känns fel. Barn börjar                   
tidigt i förskolan, ibland innan de har det talade språket och uttrycker sig då genom signaler, vilket gör det                   
ännu mer angeläget att lyssna och vara nära barnen (Juul & Jensen, 2003). Brodin (2008) framhäver hur                 
pedagogen är en förebild för barnen och ska därför se till att vara uppmärksam på det barnen kan ge                   
uttryck för i olika situationer. Pedagogerna i studien, förklarar att de är barnens språkrör och det innebär                 
att de ska föra barnens talan, oavsett om barnen har ett språk eller inte. Om det är en familjemedlem som                    
utsätter barnet för övergrepp, som Emma belyser i intervjun, är det viktigt att pedagogen står på barnets                 
sida.  
 
Det handlar också om att bekräfta barnens känslor, som även framkommer i studien av delvis, Carina, som                 
påpekar hur hennes roll som pedagog innefattar att kunna samtala med barnet om just detta. Vidare                
nämner hon att barnen inte ska hånas och förminskas för hur de upplever sina känslor, utan istället lyftas                  
och bekräftas, oavsett vad det handlar om. Det är för att barnen ska lära sig att sätta ord på vad de                     
upplever och kunna hantera det, men också respektera andra människor och deras känslor. Inte kliva över                
någon annans gräns för sin egen vinning, utan respektera andras gränser. Vill barnet inte ha en kram ska                  
hen heller inte bli tvingad till det. Gerd har en samsyn med Svaleryd och Hjertson (2012) angående att det                   
inte är din upplevelse som bestämmer vad som är kränkande för mig, och avgör hur jag känner. Det är                   
enbart jag själv som kan bestämma om det du precis sa eller gjorde, upplevs kränkande för mig eller inte.                   
Barn ska inte ursäktas i dessa situationer bara för att de är barn, eftersom det ändå kan innebära en                   
kränkande handling, menar Fredrika. -“Det kan ju vara oerhört kränkande och då tänker jag att det är nån som..                   
klär av eller nån som tar nånstans eller..”. Vi tolkar det som att barn inte ska komma undan med sitt beteende                     
mot andra barn.  
 
Resultatet i studien visar på att pedagogerna framhäver en viktig del i sitt arbete som handlar om att vara                   
tydlig och trygg i sin roll, men också att de vågar se till sig själv, vilket även Hindberg (2006) bekräftar. Ett                     
exempel; vem är jag, vad står jag för och hur beter jag mig mot barnen. Trygg i sig själv handlar om att                      
kunna se till sig själv och reflektera över sitt tillvägagångssätt. Känner pedagogerna en osäkerhet kan               
arbetslaget vara en tillgång som borde utnyttjas och användas till samtal, funderingar och reflektioner. Är               
pedagogen trygg och tydlig i sin roll tillsammans med barnen, blir barnen trygga med pedagogen. Det är                 
också grunden till en bra och nära relation, och kan vara till fördel för barn som far illa, då detta ändå kan                      
ge barnet en möjlighet till en positiv uppväxt (Mortensen & Barnett, 2016).  
 
Det kollegiala lärandet är en central del som framkom i resultatet, där många av pedagogerna förklarade                
samsyn som en bidragande aspekt till uppmärksammandet av barn som far illa. Astrid förklarar sin               
upplevelse av det kollegiala lärandet. Hon uttrycker innebörden av att ha sitt arbetslag bakom sig, speciellt                
i en process där det handlar om att fånga upp och synliggöra barn som är utsatta. Barbro är också en av de                      
pedagoger som nämner arbetslaget som en viktig del när det kommer till att stötta varandra. Genom att ha                  
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flera i arbetslaget som styrker ens misstankar kring att ett barn far illa, gynnar och utvecklar pedagogernas                 
egna självförtroende. Sundell (1997) menar att ett vanligt fenomen som tydligt framkom i hans studie var                
att arbetslaget i förskolan upplevde sig osäkra. Deras osäkerhet kretsade kring ifall de hade tillräckligt med                
belägg för en anmälan, vilket bidrog till att de tvekade på sig själva och sin kunskap. Vilket är tvärtemot                   
vår uppfattning av vad pedagogerna i vår studie hade för upplevelser av sina arbetslag.  

Anmälningsplikten och dess hinder 
Som det tidigare nämnts ser antalet anmälningar olika ut hos pedagogerna i studien, samt vilken slags                
anmälan som utförts. De är medvetna om att de har plikter i förskolan och att anmälningsplikten är en av                   
dem. Kenny (2004) och Toros och Tiirik (2016) nämner dock att i deras studier framkom det att vissa                  
pedagoger inte hade vetskapen om anmälningsplikten. Vad det beror på är oklart, men det visar att                
pedagogerna i vår studie ändå är medvetna om den saken. Men eftersom det är drygt var femte barn som                   
far illa, innebär det förmodligen att det finns barn i varje barngrupp som inte uppmärksammas (Landberg                
et al., 2014). Både Bergenlöv (2009) och Toros och Tiirik (2016) poängterar att det är färre barn som anmäls                   
än vad det egentligen sker övergrepp. Det visar utifrån vår tolkning av resultatet att det kan bero på att                   
pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap för att upptäcka barns signaler. Vi upplevde även under               
intervjuerna att pedagogernas svar indikerade på osäkerhet och att ämnet var känsligt i vissa fall, trots att                 
de inte uttalade det specifikt. Detta kan bero på vad en del av pedagogerna sa i intervjuerna, att de inte vill                     
bli utpekade, förstöra relationer eller anmäla felaktigt.  
 
Hindberg (2006) påpekar vikten av att pedagoger är medvetna om vilka signaler barn som far illa, kan                 
uppvisa. Många forskares gemensamma syn på barn som far illa är att det ofta resulterar i negativa                 
påföljder under deras uppväxt (Hwang & Nilsson, 2003; Mortensen & Barnet, 2016; Kenny, 2004; Toros &                
Tiirik, 2016; Sundell, 1997). Det ska pedagoger försöka förhindra genom att öka sin kompetens kring detta                
ämne. Kenny (2004) belyser att en del pedagoger undviker anmälan, eftersom de upplever en osäkerhet               
kring att bli stämda av familjen och inte har tillräckligt med kunskap. Pedagogerna bör kanske fråga sig                 
om de gör anmälan för barnet eller för att bibehålla relationen med familjen. Barnet ska vara i fokus och                   
det ska även framgå tydligt i pedagogens arbetet. Kenny (2004) menar dock att fler anmälningar skulle                
kunna ske om pedagogerna fick vara anonyma. Pedagogerna var tydliga med att de arbetade utifrån               
barnen och såg till deras bästa. När de kom på tal om anmälan och varför de upplever att vissa vuxna                    
väljer att hitta andra anledningar till att barn far illa, nämnde de rädslan i att skada relationen med                  
föräldrarna. Detta upplevs som förvirrande och motsägande då pedagogerna tidigare nämnde att de             
förespråkar barnets bästa, men utifrån vår tolkning verkade de mer värna om relationen med              
vårdnadshavarna. 
 
En annan anledning som bidrar till att anmälningar kan se så olika ut, alternativt utebli, uttrycker                
pedagogerna kan vara på grund av deras olika bakgrunder. Varje individ har sin egna livserfarenhet eller                
bakgrund och det är något som avspeglas tydligt i arbetslaget på förskolan, och som behöver synliggöras                
för att delge varandra nya kunskaper. Carina förklarar hur det kan bero på människans olika generationer,                
och vilken vana man har kring anmälningsprocessen från tidigare. Några av pedagogerna som varit              
verksamma i ett tyngre område, som är mer socioekonomiskt utsatt, upplever sig ha en annan vana när det                  
kommer till att genomföra en anmälan. Carina återkommer till att det också kan vara så långt ifrån ens                  
egna tankar, att det är svårt att greppa om att ett barn verkligen blir utsatt. Detta är en aspekt som är                     
vanligt förekommande bland pedagoger, då de väljer att se andra orsaker till signalerna, lyfter Hindberg               
(2006) och Kenny (2004), som också går att koppla till Sundells (1997) studie. Där finns det förhoppningar                 
om att vårdnadshavarna löser det själva.  
 
I studiens resultat framkommer det att många pedagoger söker sig till chefen för att få stöd och råd vid en                    
anmälan. Pedagogerna har dock förslag kring fortbildning och pedagogiska verktyg som kan bidra till mer               
kunskap kring anmälningsprocessen. En del indikerar på att de vill ha ett bättre samarbete mellan de                
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instanser som behandlar anmälningar om barn som far illa och förskolan. Det verkar inte finnas något                
samarbete mellan dem i dagsläget som fungerar, eller var det fel frågor vi ställde till pedagogerna för att få                   
svar på hur deras samarbete såg ut. Vi ställer oss dock frågande till varför pedagogerna till exempel önskar                  
mer resurser i förskolan, stödteam, föreläsningar samt nätverk, om deras samarbete hade fungerat bra.              
Kanske hade vi fått ett annat svar om vi hade ställt frågor till förskolechefen om hens samarbete med de                   
berörda instanserna, dock hade studien fått ett annat syfte och andra frågeställningar, vilket gör att vi                
lämnar det till framtida forskning. 

Slutsats och vidare forskning 
Nu har vi kommit till slutsatsen i vår uppsats och det har varit en berg- och dalbana genom hela arbetet. Vi                     
har fått mycket kunskap från detta arbete som vi tar med oss vidare i livet. Det är tips och ideér, samt lite                      
insikt i hur det ser ut idag. Barn som far illa upplever vi som ett känsligt ämne som behöver belysas mer. 

Studien är en sammanfattning av pedagogers erfarenheter kring barn som far illa och är framtagen genom                
en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjufrågor. Efter intervjuerna transkriberade, tolkade och           
analyserade vi materialet där det växte fram fyra huvudområden utifrån intervjuerna, som belyste det              
pedagogerna berättade angående forskningsområdet. Det framkom genom det tolkade resultatet att           
pedagogerna är i behov av mer kunskap kring barn som far illa och tydliggjordes genom litteratur och                 
forskning. Vi förstår att pedagogernas arbete är komplext där det är mycket de ska och bör göra, men detta                   
handlar om barnens bästa och som pedagog ligger det i fokus att se till deras bästa.  

Genom forskning och litteratur fick vi en liten inblick i ämnet som skapade en större nyfikenhet hos oss,                  
om det stämde eller inte. Svaren vi fick från pedagogerna gick att koppla till tidigare forskning, vilket ökar                  
reliabiliteten i vår studie. Pedagogernas yrkeserfarenhet hade heller ingen betydelse för svaren i vår studie,               
de som arbetat länge hade inte mer kunskap än de som arbetat färre år. 

Slutsatsen vi har kommit fram till är att pedagogerna besitter för lite kunskap angående att upptäcka barn                 
som far illa. Trygghet och tillit anses vara en grundläggande och en viktig del i relationen med barnen, för                   
att kunna lägga grunden för barnens utveckling. Den första kontakten börjar vid inskolningen och              
fortsätter sedan livet ut. Pedagogernas erfarenheter är få, men de är medvetna om problemet som finns                
idag och vad de skulle kunna göra samt behöva för att erövra mer kunskap kring området. Frågan är bara,                   
vad händer sen? Vi ser det som problematiskt när pedagogerna inte har tillräcklig kompetens kring ämnet,                
men ställer oss samtidigt frågande till varför det ser ut som det gör och vad är chefens ansvar i det hela? 

Det är också en aspekt att forska vidare i, vad har förskolechefen för ansvar och erfarenheter kring barn                  
som far illa. Vi upplevde många gånger att vi gärna hade ställt frågor till cheferna, men arbetet hade blivit                   
alldeles för stort. Vad barn kan om integritet och barn som far illa, kan också vara en intressant                  
frågeställning att undersöka, för att få det ur barnens eget perspektiv. Ännu ett perspektiv skulle kunna                
vara att undersöka de barn som en gång varit utsatt, vad de hade önskat av pedagogerna. Det skulle                  
innebära mycket arbete i att försöka hitta dessa personer, men förhoppningsvis hade det varit en lärorik                
studie.  
Om pedagogerna visste att de kunde förhindra många skador, och tillochmed dödsfall hos barn, genom att                
bli mer medveten kring barn som far illa och deras signaler. Genom att få mer kunskaper och verktyg för                   
att kunna upptäcka barn som far illa, skulle det kunna bidra till fler anmälningar?   
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Bilaga 1: Missiv till förskolechefer   
 
Hej! 
Vi är två stycken studenter från förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall och vi är nu inne                
på den sjunde och därmed sista terminen vilket innebär fullt fokus på vårt examensarbete på 15 hp. 
Syftet med studien är att undersöka relationer mellan barn och förskola d.v.s hur fungerar              
förhållningssättet mellan pedagoger och barn i verksamheten samt även hur bemötandet sker mellan dem.              
Vi vill studera närmare vad pedagogerna bär med sig för uppfattningar och erfarenheter kring det. 
 
Vi har gjort en fördjupning i det berörda ämnet och har därmed läst forskning och litteratur, men vi                  
kommer behöva frivilliga, verksamma förskollärare och barnskötare som kan tänka sig att vara med.              
Trygghet och tillit är viktiga aspekter som vi kommer att bära med oss. Därför kommer vi ta hänsyn till de                    
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådets förmedlar när det gäller Information- Samtycke -           
Konfidentialitet och Nyttjande kraven. En tydligare förklaring är att deltagandet är helt frivilligt och det               
innebär att ni som medverkar har rätt att avbryta när som helst. Vi kommer behandla deltagandet                
konfidentiellt (inget röjande av någon identitet och förskolan kommer vara fiktiv) och resultatet kommer              
endast vara till för forskningsändamål för oss själva. Målet är att ni ska känna er trygga med mötet och vi                    
kommer har full respekt inför varje individs beslut. Vi vill endast kunna diskutera era kunskaper och                
erfarenheter inom verksamheten kring det valda ämnet på ett så avslappnat sätt som möjligt. 
Studien kommer att ske via intervjuer och den beräknade tiden kommer att vara mellan 30–45 minuter.                
Under intervjun kommer vi att använda oss av ljudupptagning, för att spela in materialet som senare                
kommer att raderas så fort som examensarbetet är godkänt. 
 
Har ni ytterligare några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss eller vår handledare för mer                
information.  Vi ser fram emot att ses! 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Studenter: 
Johanna Larsson            jola1410 @student.miun.se, 0706-xxx xxx 
Emilie Hägelmark         emha1300 @student.miun.se, 0702-xxx xxx 
 
Handledare: 
Jakob Billmayer              jakob.billmayer @miun.se  
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Bilaga 2: Missiv till pedagoger 
 
 
Hej! 
Vi är två stycken studenter från förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall och vi är nu inne                
på den sjunde och därmed sista terminen vilket innebär fullt fokus på vårt examensarbete på 15 hp. 
Syftet med studien är att undersöka relationer mellan barn och förskola d.v.s hur fungerar              
förhållningssättet mellan pedagoger och barn i verksamheten samt även hur bemötandet sker mellan dem.              
Vi vill studera närmare vad pedagogerna bär med sig för uppfattningar och erfarenheter kring det. 
Vi har gjort en fördjupning i det berörda ämnet och har därmed läst forskning och litteratur, men vi                  
kommer behöva frivilliga, verksamma förskollärare och barnskötare som kan tänka sig att vara med.              
Trygghet och tillit är viktiga aspekter som vi kommer att bära med oss. Därför kommer vi ta hänsyn till de                    
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådets förmedlar när det gäller Information- Samtycke -           
Konfidentialitet och Nyttjande kraven. En tydligare förklaring är att deltagandet är helt frivilligt och det               
innebär att ni som medverkar har rätt att avbryta när som helst. Vi kommer behandla deltagandet                
konfidentiellt (inget röjande av någon identitet och förskolan kommer vara fiktiv) och resultatet kommer              
endast vara till för forskningsändamål för oss själva. Målet är att ni ska känna er trygga med mötet och vi                    
kommer har full respekt inför varje individs beslut. Vi vill endast kunna diskutera era kunskaper och                
erfarenheter inom verksamheten kring det valda ämnet på ett så avslappnat sätt som möjligt. 
Studien kommer att ske via intervjuer och den beräknade tiden kommer att vara mellan 30–45 minuter.                
Under intervjun kommer vi att använda oss av ljudupptagning, för att spela in materialet som senare                
kommer att raderas så fort som examensarbetet är godkänt. 
Har ni ytterligare några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss eller vår handledare för mer                
information.  Vi ser fram emot att ses! 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Studenter: 
Johanna Larsson            jola1410 @student.miun.se,0706-xxx xxx 
Emilie Hägelmark         emha1300 @student.miun.se,0702-xxx xxx 
 
Handledare: 
Jakob Billmayer              jakob.billmayer @miun.se  
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
1. Hur många år har du arbetat i förskolan?  
 
2. Hur arbetar ni på förskolan för att stärka varje barns trygghet och tillit till pedagogerna?  
 
3. Vad innebär anmälningsplikten för dig/er? Vad är eran uppfattning? 
 
4. Hur känner ni pedagoger kring anmälningsplikten? Har ni i arbetslaget/förskolan specifika rutiner             
kring hur en sådan process går till? Vad/Vilka?  
 
5. Har ni haft behovet att göra någon form av anmälan? Vad blev dina funderingar, tankar och känslor i                   
den situationen? 
 
6. Hur går ni tillväga när det gäller en krishantering på förskolan? Känner ni er trygg i situationen eller                   
skulle ni behöva något mer för att uppnå den känslan?  
 
7. I barnkonventionen kapitel 36 står det att varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. Ett bra sätt                    
att skyddas från det skulle kunna vara att lära barnen om integritet. Arbetar ni med barns integritet och                  
hur/varför inte isåfall? 
 
8. Har ni i arbetslaget någon gång känt er rädda för att hamna i konflikt med vårdnadshavarna? 
 
9. Hindberg (2006) beskriver i sin litteratur “sårbara barn -att vara liten misshandlad och försummad” hur                
vuxna kan ha svårt att uppfatta barn som far illas signaler och i vissa fall väljer att finna andra                   
förklaringar? Vad tror du/ni det kan bero på?  
 
10.Har ni på förskolan upplevt specifika tecken på barn som far illa? T.ex. hur de agerar i barngrupp,                  
känslor, beteenden och hur det talar med andra?  
 
11.Toros och Tiirik (2016) har gjort en studie om förskollärares erfarenheter och uppfattningar kring barn               
som far illa och påpekar att det är färre barn som anmäls, än vad som egentligen blir utsatta. Vad tror ni att                      
det kan bero på? Hur tror ni att det ser ut idag? (Upplever ni att det finns något sätt att ändra på dessa                       
siffror? Har ni något exempel?) 
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