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Sammanfattning 

Våldsutsatta barn kan uppvisa en mängd olika beteendeförändringar, däribland social omogenhet, 

aggressivitet och kontaktsökning. Förskolan kan vara en trygg plats för utsatta barn där de får 

uttrycka sina känslor, men även en plats där deras situation kan uppdagas. Däremot följs inte alltid 

anmälningsplikten av yrkesverksamma i förskolan vilket kan resultera i att fallet går obemärkt hos 

socialtjänsten. Syftet med denna studie var att, med hjälp av intervjuer, undersöka hur förskollärare 

kan upptäcka och stötta barn som blir utsatta för våld i hemmet samt vilken betydelse förskollärare 

har för utsatta barn. Anknytningsteorin och Bronfenbrenners ekologiska systemteori användes i 

studien för att synliggöra vilken betydelse olika miljöer har för utsatta barn. Den tematiska analysen 

visar att pedagogerna ser sig själva och förskolan som otroligt viktiga, att förskolan kan bidra med 

en trygg och välkomnande miljö där utsatta barn kan uppmärksammas och få uttrycka sina känslor 

utan att det resulterar i negativa konsekvenser. Resultatet visar även att pedagogerna tenderar att 

föra loggbok över barns uttalanden och fysiska skador istället för att direkt göra en anmälan. En 

slutsats är att pedagoger saknar kunskap i ämnet, vilket kan bidra med svårigheter att skilja på 

utsatta barn och barn som uppvisar avvikande beteenden av andra orsaker. 
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1. Inledning  

År 2018 gjordes 3987 anmälningar gällande misshandel inklusive grov misshandel mot barn i 

åldern 0-6 år. Av dessa anmälningar skedde 3615 fall inomhus, vilket motsvarar 90,67 procent 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2018). Den främsta anledningen till att barn blir slagna av 

vårdnadshavare är i uppfostringssyfte (Socialstyrelsen, 2010). Även om våldet sker i hemmet 

känner omgivningen ofta till det, vilket synliggörs i BRIS fördjupningsstudie från 1998 där 160 

misshandelssamtal studerades och i hälften av ärendena var det någon vuxen utöver förövaren som 

hade vetskap om våldet, men endast 17 procent agerade tillräckligt för att få våldet att upphöra 

(Hindberg, 2006). 

Vi som skriver detta examensarbete är blivande förskollärare och vi ser allvarligt på den stora andel 

som inte agerar för att hjälpa utsatta barn då ett av våra uppdrag i förskolan är att förse barnen med 

trygghet och omsorg (Skolverket, 2018). Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är det vår plikt att 

anmäla oro vid minsta misstanke om att ett barn far illa (SFS 2001:453). I Barnkonventionen 

(Unicef, 2019) framkommer att man inte under några omständigheter får utsätta barn för våld, detta 

är även förbjudet enligt svensk lag då det står i föräldrabalken att man inte får utsätta barn för 

någon form av våld eller annan kränkande behandling (SFS 1949:381). Vi anser att det är av stor 

vikt att vuxna sätter gränser och samtalar med barnen istället för att ta till våld i uppfostringssyfte 

då det, enligt anknytningsteorin, riskerar att medföra en otrygghet och inte hjälper barnet att förstå 

varför en situation utmynnade på ett visst sätt (Klefbom, 2013). 

Barn som utsätts för våld kan reagera på många olika sätt och detta gör därför våldet svårt att 

upptäcka, därmed kan det vara svårt att sätta in rätt stödåtgärder. Majoriteten av informanterna vi 

träffat i arbetet med denna studie menar att förskolan har en oerhört stor betydelse för barn som 

utsätts för våld i hemmet då det finns vuxna som ser dem och bryr sig om deras välmående. Vår 

utgångspunkt är att hemmet och förskolan har en växelvis påverkan på barnet, det som händer 

hemma påverkar i sin tur barnet i förskolan. Med denna studie vill vi därför uppmärksamma hur 

förskollärare kan upptäcka och stötta barn som utsätts för våld samt vikten av att våga agera.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger i förskolan kan upptäcka 

och stötta barn som blir utsatta för våld i hemmet. Vi vill även få en fördjupad insikt om vilken 

betydelse förskollärare har för utsatta barn. Arbetet vägleds av följande frågeställningar:  

1. Hur upptäcker förskollärare att barn blir utsatta för våld? 

2. Hur beskriver verksamma i förskolan att de arbetar för att stötta barn som utsätts för fysiskt 

våld i hemmet? 

3. Vilken betydelse anser förskollärare att de har för barn som utsätts för våld i nära relationer? 

För att få svar på dessa frågor genomför vi intervjuer med förskollärare där de berättar om sin 

arbetsprocess och sina erfarenheter kring ämnet våldsutsatta barn.  
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2. Centrala begrepp 

2.1 Våld 

I detta examensarbete använder vi oss av begreppet våld när vi talar om det fysiska våldet, såsom 

slag, knuffar eller annan fysisk handling som orsakar smärta. 

2.2 Aga 

Begreppet aga innebär att en vuxen brukar våld gentemot ett barn i disciplineringssyfte 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

2.3 Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] är vanligt hos barn som utsätts för, eller bevittnar våld 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt Holmér (2018) innebär detta att man återupplever den traumatiska 

händelse man varit med om. Den posttraumatiska stressen kan triggas av olika sinnesintryck som 

påminner om händelsen, vilket leder till stark ångest och beteendeförändringar (Holmér, 2018). 

2.4 Attention deficit hyperactivity disorder 
Attention deficit hyperactivity disorder [ADHD] kan påverka koncentrationsförmågan och 

impulsivitetskontrollen där man i en del miljöer kan få svårt att behålla fokus i aktiviteter som inte 

känns motiverande (Holmér, 2019). 

2.5 Dissociation 
Dissociation innebär en blockering av obehagliga händelser som leder till en förändrad identitet 

(Nationalencyklopedin, 2019). 
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3. Bakgrund 

3.1 Våld mot barn - en historisk tillbakablick 

Redan under mitten av 1800-talet skedde lagförändringar för att skydda individer mot våld inom 

relationer (Modig, 2009). År 1864 blev det förbjudet för mannen att misshandla sin fru och i början 

på 1900-talet förbjöds även husbonden att slå sina anställda, däremot var det fram tills mitten på 

1900-talet lagligt att använda uppfostringsvåld i skolan. Modig (2009) skriver om en lag som fanns 

under 20-talet, där föräldrar hade befogenhet att bestraffa sina barn. 1923 antog Internationella 

Rädda Barnen Unionen en deklaration om barns rättigheter och diskussioner gällande fel med 

barnmisshandel påbörjades. Under 1930-talet uppdagades det hur omhändertagna barn som skulle 

uppfostras in i samhället, istället blivit systematiskt agade och genomgått svår misshandel under 

lång tid på de institutioner de befann sig. Tio år senare förbjöds all form av aga i ungdomsskolan. 

I mitten på 40-talet debatterades frågan om pedagogisk aga i skolan i riksdagen, förslaget som 

diskuterades var huruvida skolagan bör avskaffas eller ej. Modig (2009) skriver vidare att när 

debatten om barnuppfostran påbörjades efter andra världskrigets slut, stod familjerna i centrum. 

Det riksdagen ville uppnå var att familjerna skulle känna sig trygga och barnen skulle få rimliga 

uppväxtvillkor. År 1949 ändrades lagtexten som skrevs på 20-talet och föräldrar ges nu rätt att 

använda lämpliga uppfostringsmedel. Tanken med detta var att få föräldrar att avstå hårdhänt aga. 

År 1958 blev aga förbjudet i skolan och i den nya stadgan stod bland annat att läraren ska respektera 

eleverna och verka för arbetsglädje (Modig, 2009). 

Modig (2009) skriver om det tacktal som Astrid Lindgren höll när hon vann bokhandlarnas 

fredspris i Tyskland år 1978, hennes tal kom att bli en bidragande faktor till förbudet som trädde i 

kraft 1979. Talet var en berättelse hon fått höra av en dam, som lärt sig att det är behövligt att 

använda uppfostringsvåld. Berättelsen kallades för “Aldrig våld” och börjar med att damen bad sin 

son att hämta ett ris till bestraffningen: 

Den lille pojken gick och var borta länge. Till sist kom han gråtande tillbaka och sa: – Jag hittade 

inget ris men här har du en sten som du kan kasta på mig. Då började mamman också gråta för hon 

såg plötsligt alltihopa med barnets ögon. Barnet måste ha tänkt: – Min mor vill göra mig illa och då 

går det väl lika bra med en sten. Hon slog armarna om honom och de grät en stund tillsammans. Och 

sedan la hon stenen på en hylla i köket, och där fick den ligga som en evig påminnelse om det löfte 

hon gav sig själv i den stunden: aldrig våld! (Modig, 2009:12). 

Året efter Astrid Lindgrens tal blir barnaga helt förbjudet och genom en upplysningskampanj två 

år efter införandet visste över 90 procent av familjerna om det nya förbudet (Modig, 2009). 

Barnkonventionen tillkom 1989 (Svensson, 2013). Det skulle dröja till 1994 innan barn blev 
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tillfrågade om de någon gång blivit slagna, 35 procent uppgav att det hänt (Modig, 2009). År 2000 

gjordes undersökningen igen, då svarade 13 procent att de någon gång blivit slagen, av dessa var 

det en tiondel som ofta blev slagen och en lika stor del blev slagna med tillhyggen. Modig (2009) 

skriver vidare att det gjordes föräldraintervjuer under 2006 och att det då framkom att kroppslig 

bestraffning av barn minskat avsevärt. 

3.2 Styrdokument och lagar 
För att kunna studera hur pedagoger i förskolan kan upptäcka och stötta barn som blir utsatta för 

våld i hemmet behöver vi gå igenom de skyldigheter som finns för yrkesverksamma i förskolan. 

Barns rätt till trygghet och ett liv utan våld är tydligt framskrivet i både internationella och 

nationella styrdokument och lagar. 

Barnkonventionen poängterar att barns bästa ska komma i första hand och varje beslut ska tas i 

enlighet med det (Unicef, 2019). Det står även att det är skolans uppgift att lära barnen om de 

mänskliga rättigheter som finns. Vidare skriver Unicef att “barn ska skyddas mot alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 

eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp” (Unicef, opaginerad källa). Barn som farit illa ska 

rehabiliteras i en trygg miljö som verkar för barnets bästa (Unicef, 2019). 

I Läroplanen för förskolan framkommer det att verksamheten ska vara en trygg plats där pedagoger 

ser till barnets välbefinnande samt att omsorg, tillsammans med lärande och utveckling, ska bilda 

en helhet i verksamheten. Det är av stor vikt att barnets bästa ska prägla utbildningen i förskolan 

och utvärderingar ska ske kontinuerligt för att kunna synliggöra när åtgärder ska vidtas för att 

förbättra barns förutsättningar i förskolan (Skolverket, 2018). I föräldrabalken 6 kap. 1§ står det 

skrivet att barn inte får utsättas för varken kroppslig bestraffning eller annan form av kränkande 

behandling (SFS 1949:381). Den som är verksam i förskolan är, enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 

1§, skyldig att anmäla till socialnämnden vid minsta misstanke eller vetskap om att ett barn far illa 

(SFS 2001:453). Om detta inte följs begår personen i fråga tjänstefel och kan därmed riskera 

fängelse upp till sex år (SFS 2001:453). För att kunna hjälpa barn som misstänks fara illa har 

förskolan tillstånd att överlämna sekretessbrytande information till en annan myndighet enligt 

offentlighet- och sekretesslagen 10 kap. 2§ (SFS 2009:400).  

3.3 Teorier 

För att bättre förstå hur olika miljöer kan påverka barn som utsätts för våld, kommer vi att använda 

oss av anknytningsteorin och Bronfenbrenners ekologiska systemteori. 
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3.3.1 Anknytningsteorin 

John Bowlby studerade vilken betydelse anknytningen har för människan samt för dess utveckling 

och kom fram till att människan behöver sociala samband med andra människor för att leva 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Författarna menar vidare att anknytningsteorins process är det 

band som skapas mellan barnet och dess anknytningsperson, vilket kan vara någon i barnets 

närmaste krets och behöver därmed inte vara vårdnadshavaren, utan kan till exempel vara en 

pedagog i förskolan. Anknytningen är ett biologiskt grundat behov som gör att spädbarn inte kan 

avstå från att knyta an till sin förälder, även om denne anses olämplig som vårdare (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012). Det framkommer i Klefbom (2013) att barnets anknytning kan skadas 

allvarligt ifall anknytningspersonen utgör ett hot när den egentligen ska representera trygghet. Om 

en vårdnadshavare orsakar sitt barn skada tvingas barnet att “söka skydd hos den det samtidigt 

söker skydd ifrån” (Klefbom, 2013, opaginerad källa). Anknytning är en form av känslomässig 

relation, vilket innefattar allt från nära vänner till kärleksrelationer. En sak dessa relationer har 

gemensamt är bland annat att “den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson” (Broberg, Hagström & Broberg, 2012:36).  

Barn har ingen specifik trygg plats, utan det är barnets anknytningspersoner som blir deras trygghet 

och barn som utsätts för våld i nära relationer riskerar att få problem med anknytningen (Rösare, 

2015). Oavsett om barnet utsätts för våld av sin anknytningsperson kommer barnet att fortsätta 

söka skydd hos denne person. I förskoleåldern utvecklas barnets anknytningssystem i relation till 

hur denne uppträder vid säkerhet eller fara, därför är det av stor vikt att utveckla en trygg 

anknytningsrelation till barnet för att det ska kunna utveckla ett bra socialt samspel samt en trygg 

självkänsla (Rösare, 2015). 

Det finns fyra olika anknytningsmodeller för anknytning, dessa är trygg anknytning, otrygg 

undvikande anknytning, otrygg ambivalent anknytning och otrygg desorganiserad anknytning. 

Trygg anknytning innebär att barnet känner sig trygg i sitt utforskande och känner tillit till att 

vårdnadshavarna finns där som stöd i besvärliga situationer (Rösare, 2015; Utterbäck, 2013). 

Rösare (2015) skriver att otrygg undvikande anknytning ofta förekommer i familjer där det finns 

våld. Denna anknytning innebär att barnet lär sig att inte söka närhet från sin anknytningsperson 

då de förutsätter att de ska bli avvisade när de söker stöd (Rösare, 2015; Utterbäck, 2013). 

Utterbäck (2013) skriver vidare att dessa barn sällan söker stöd utan att de ofta tänker fram svaren 

för sig själv. Utterbäck menar att otrygg ambivalent anknytning ofta gör att barnen känner sig 

oroliga och känslostyrda. Dessa barn har svårt för separationer då de bär med sig en osäkerhet kring 

ifall de ska bli avvisade eller omhändertagna på grund av tidigare erfarenheter. Beteendet Utterbäck 

beskriver styrks av Rösare (2015), som även tillägger att dessa barn har svårt för att bli tröstade. 
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Det fjärde och sista anknytningsmönstret är otrygg desorganiserad anknytning. När ett barn 

upplever rädsla för sin/sina vårdnadshavare skapas en förvirring hos barnet och gör att barnet kan 

dissociera då den inte vet hur den ska gå tillväga för att söka närhet från sin vårdnadshavare 

(Rösare, 2015). Rösare menar dock att anknytningsmönster inte är något fast, utan att det kan 

förändras över tid både till det positiva och negativa genom förändrade livssituationer. 

3.3.2 Bronfenbrenners ekologiska systemteori  

Bronfenbrenner har genom systemteorin gjort sin egen tolkning och skapat den ekologiska 

systemteorin som innebär att alla individer är en del av olika system (Nilholm, 2016). 

Bronfenbrenner ansåg att det är av stor vikt att se barnets utveckling i samband med de olika 

systemen. De system som Bronfenbrenner skiljer på är makro-, exo-, meso-, och mikrosystemet 

(se figur 1). Det system barnet är närvarande i, exempelvis familjen eller förskolan, kallas för 

mikrosystemet. Mesosystemet görs av de samband som existerar mellan mikrosystemen, 

exempelvis inskolning. Exosystemet är något som barnet påverkas av även om den inte är 

närvarande i det, exempelvis massmedia. Makrosystemet är det största systemet som innefattar 

bland annat kulturella värderingar, lagar och politik. Systemen påverkar och samverkar med 

varandra då det som händer på makronivå, exempelvis lagförändringar, kan påverka andra system. 

Två tillägg Bronfenbrenner gjorde i sin teori var den biologiska nivån som kopplas till 

mikrosystemet och en tidsaspekt som kallas för kronosystemet, vilket innebär att systemen 

förändras över tid (Nilholm, 2016). 
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Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska systemteori (baserad på Nilholm, 2016) 
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Motivering till val av teorier:  

Med hjälp av anknytningsteorin kan vi förstå vilken påverkan barnets anknytningsmönster har för 

dess sociala utveckling, och då barn som utsätts för våld oftast kommer i kontakt med olika system 

som påverkar barnets närmiljö såsom socialtjänst, polis och sjukvård har vi valt att använda oss av 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori. 

3.4 Litteraturöversikt 

I denna studie om hur förskollärare kan upptäcka och stötta barn som utsätts för våld i hemmet 

bygger vi vidare på tidigare kunskap och försöker relatera våra resultat till denna kunskap. Nedan 

presenterar vi först kunskap om hur våld mot barn kan upptäckas i förskolan samt vilka svårigheter 

som kan finnas med det, efter det presenterar vi vilken roll förskolan kan ha för utsatta barn och 

slutligen vilken betydelse verksamma förskollärare har för dessa barn. 

3.4.1 Hur våld mot barn upptäcks 

Hindberg (2006) skriver att våld mot barn oftast sker i hemmet och därför finns sällan vittnen. 

Hindberg understryker även att alla skador från misshandel inte är synliga. Socialstyrelsen 

(2010) listar olika beteendeförändringar för att barn råkat ut för fysiska övergrepp, några av dem 

är: 

• Social omognad i samspel med andra barn och vuxna, vilket gör att andra barn kan undvika dem och 

att de här barnen tyr sig till betydligt yngre barn. 

• Okritiskt kontaktsökande med vuxna, som ibland kan upplevas som intensivt men som samtidigt blir 

kortvarigt. De här barnen söker kontakt och kärlek. 

• Koncentrationssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet och aggressivitet (Socialstyrelsen, 2010:26). 

I en svensk studie från 2010 undersökte forskare ifall elever blivit slagna av vårdnadshavare. Av 

de 8494 elever som deltog i undersökningen var det 15,2 procent som uppgav att de blivit slagna 

en gång och 6,4 procent uppgav att det hänt fler gånger (Annerbäck, Wingren, Svedin & 

Gustafsson, 2010). Socialstyrelsen (2010) skriver att skolbarn som blir slagna i hemmet oftast blivit 

det redan i förskoleåldern. Utvecklingsförsening och inlärningssvårigheter är enligt Hindberg 

(2006) inte ovanligt för barn som blivit utsatta för misshandel, orsaker kan bland annat vara kraftigt 

våld mot huvudet och brist på stimulans. Socialstyrelsen (2010) understryker svårigheterna med att 

upptäcka våldsutsatta barn som inte har några synliga tecken i sin bok Barn som utsätts för fysiska 

övergrepp, där gavs även ett exempel på en fyraåring som blev feldiagnostiserad. Barnet hade 

bevittnat våld i hemmet gentemot sin mamma och vid några tillfällen blev de tvungna att sova 

utomhus under en gran innan de vågade sig hem igen. Flickan blev feldiagnostiserad med ADHD 
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när det i själva verket handlade om PTSD som följd av de traumatiska händelserna, eftersom PTSD 

och ADHD ter sig lika är det därför svårt att skilja dessa diagnoser från varandra (Socialstyrelsen, 

2010). Detta styrks även av Socialstyrelsen (2013), som menar att det är vanligt för barn att drabbas 

av olika psykiska besvär genom att bevittna och utsättas för våld i nära relationer.  

I Estland gjordes en studie (Toros & Tiirik, 2016), som innehöll både kvalitativ och kvantitativ 

data, där 108 förskollärare deltog. Resultatet visade att förskollärares kunskap kring att upptäcka 

och stödja utsatta barn är bristande. Ett liknande resultat framkommer i Münger & Markströms 

(2018) studie där de besökt 10 förskolor och 24 skolor för att intervjua bland annat förskollärare, 

lärare och specialpedagoger. Resultatet visar att majoriteten ansåg det svårt att koppla barnets 

beteende till våld i hemmet på grund av deras bristande kunskap i ämnet, därmed var det vanligare 

att dra paralleller mellan barnets beteende och inlärnings- eller relationssvårigheter. Rösare (2015) 

skriver att det är vanligt med beteendeförändringar hos barn i förskolan som upplevt traumatiska 

händelser då de inte har lika lätt för att uttrycka sig som äldre barn, vilket även Socialstyrelsen 

(2010) skriver. Barn som utsätts för fysiskt våld kan agera på många olika sätt, därav kan det vara 

svårt att upptäcka misshandeln (Tindberg & Otterman, 2014). Beteendeförändringarna kan enligt 

Rösare (2015) ta sig i uttryck på många olika sätt, däribland tillbakadragenhet, utåtagerande, 

kontaktsökande och hyperaktivitet, det är även vanligt att barn iscensätter sina erfarenheter genom 

lek. Om ett barn plötsligt blir tillbakadraget, tystnar och håller sig undan kan det vara ett tecken på 

dissociation.  Detta är vanligt hos barn som upplevt traumatiska händelser och innebär att barnet 

stänger av sina känslor och har efteråt svårt för att minnas händelseförloppet (Rösare, 2015). 

3.4.2 Förskolan som en stöttande arena 

Rösare (2015) skriver att förskolan kan bistå med en trygg plats där det finns fungerande rutiner 

och barnen kan inhämta trygghet och respekt. De kan få känna sig betydelsefulla och få vara sig 

själva. Socialstyrelsen (2010) skriver om en långtidsstudie som gjordes av Emmy Werner där hon 

studerat 210 barn som levt i svåra förhållande och övergrepp. Det visade sig att en tredjedel av 

dessa barn fungerade bra som vuxna. Majoriteten av de utsatta barnen har inte kunnat berätta om 

våldet för någon vuxen (Socialstyrelsen, 2010). Hindberg (2006) skriver om hur barn som utsätts 

för våld vanligtvis tror att det är normalt eftersom dem inte vet att det är brottsligt. För att 

socialtjänsten ska kunna skydda ett barn som far illa, menar Svensson (2013) att anmälningsplikten 

bör följas. Uppmaningen om att anmälningsplikten ska följas styrks även av Socialstyrelsen (2014). 

Barn vars misshandel inte uppmärksammas riskerar med stor sannolikhet att utsättas för våld igen 

(Tindberg & Otterman, 2014). Vidare redogör Svensson (2013) för resultatet ur en studie där det 

framkommer att i mindre än hälften av fallen där man misstänker att barn far illa anmäls i Sverige, 

detta på grund av att förskolepersonalen inte tror att socialtjänsten har möjlighet att hjälpa barnet 



 

14 

 

eller familjen. Efter en uppföljning av studien, tre år senare, kunde Svensson se att de fall som inte 

anmäldes fortfarande var i socialtjänstens ovetskap. 

För att lättare kunna hjälpa och stötta utsatta barn och deras familjer, är det bra att känna till de tre 

huvudsakliga anledningarna till varför vårdnadshavare agar sina barn: ”1. Fysisk bestraffning, som 

del i barnuppfostran. 2. Stressutlöst våld. 3. Våld till följd av föräldrars psykiska problem” 

(Socialstyrelsen, 2010:18). Vidare framkommer det att majoriteten av de vårdnadshavare som 

utsätter sina barn för våld eller vanvård ofta gör det i affekt, de är utslitna eller stressade. 

Vårdnadshavarna skäms ofta över sitt beteende men de flesta visar tacksamhet till pedagogerna när 

situationen uppdagas och de kan få hjälp (Socialstyrelsen, 2010). En studie har gjorts där Svensson 

& Janson (2008) undersökte hur anställda i förskolan ställde sig till att anmäla oro för barn som far 

illa. Det skickades ut enkäter till 189 avdelningar varav två avdelningar inte kunde delta. Resultatet 

visar att 70 procent av pedagogerna som misstänkte att ett barn for illa avstod från att göra en 

anmälan eftersom de ansåg sig själva kapabla till att hjälpa det utsatta barnet i förskolan. Detta är 

även något som framkommer i Brottsförebyggande rådets statistik (BRÅ, 2019) där det synliggörs 

att det finns ett stort mörkertal gällande barn som utsätts för våld i hemmet trots att en del 

yrkesgrupper har anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. I Svensson & Jansons studie 

(2008) framkommer vidare att pedagogerna inte ville skada den redan bristande tilliten till 

vårdnadshavarna genom att göra en anmälan. Socialstyrelsen (2010) menar att det bästa man kan 

göra för barnet, är att förstå och våga ingripa utan att förolämpa vårdnadshavaren.  

Skyddsfaktorer för att kunna stötta barn i svåra förhållanden är att de har en trygg anknytning till 

någon utanför familjen, att de får professionell hjälp att bearbeta sina upplevda händelser, att de 

får stöd för att kunna hantera sin situation samt att de ”får uppleva kontinuitet och sammanhang i 

livet” (Socialstyrelsen, 2010:17). Rösare (2015) belyser vikten av att kommunicera med barnen för 

att lära dem gränssättning och vad som är rätt och fel. Socialstyrelsen (2010) skriver att förskolan 

kan kompensera otrygga förhållanden i hemmet med en trygg bas på förskolan, detta kan göras 

genom att arbeta förebyggande och exempelvis ha en bestämd kontaktperson som barnet trivs med 

och litar på. 

3.4.3 Pedagogernas betydelse för utsatta barn 

Rösare (2015) skriver att barn i förskolan har möjlighet att gå till en pedagog för att få kärlek och 

tröst, samt att det är en plats där de får uttrycka sina känslor. Detta anser Strander (2008) vara 

betydelsefullt för barn som lever i utsatta miljöer, att få komma till en varm och välkomnande 

atmosfär på förskolan där pedagogerna både visar glädje och engagemang. Strander menar vidare 

att barnet då kan få en livskraft som gör att det känns bättre. Broberg, Hagström & Broberg (2012) 
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poängterar vikten av att ha engagerade förskolepedagoger som på olika sätt använder sin kunskap 

för att främja barns lek och lärande.  

Sousa, Herrenkohl, Moylan, Tjima, Klika, Herrenkohl & Russo (2010) har gjort en studie där de 

undersökt vilka effekter barn kan få av att bli utsatta för våld i hemmet samt hur deras anknytning 

påverkas. 108 förskollärare från sexton olika förskolor deltog i undersökningen. Resultatet visade 

att de utsatta barnen hade en mindre anknytning till sina föräldrar i ungdomsåren än de barn som 

inte blivit utsatta (Sousa m.fl., 2010). Denna studie indikerar behovet av förtroendefulla relationer 

till andra vuxna, som exempelvis förskollärare. Barn behöver någon de kan lita på för att våga tala 

om sina upplevelser och en avgörande förutsättning för att barn ska träda fram är att hjälpen finns 

där barnen befinner sig (Hindberg, 2006). Broberg, Hagström & Broberg (2012) benämner en 

annan förutsättning, vilket är att få varje enskilt barn att känna trygghet hos en pedagog, i 

barngruppen samt i den fysiska miljön. Detta styrks även av Rösare (2015) då respektive författare 

menar att förskolan kan vara av stor betydelse för ett barn och därmed komplettera det som är 

bristande hemma. Socialstyrelsen (2010) skriver att barn berättar om deras livssituation när de inte 

längre klarar av att hantera det själv, eller när tillfälle ges. Det framkommer vidare att barn oftast 

börjar med att berätta det lindrigaste för att kunna studera hur vuxna reagerar, beroende på 

reaktionen väljer de att berätta mer eller vara tysta. Socialstyrelsen (2010) skriver att det visar på 

stor tillit när barn väljer ut en person att anförtro sin berättelse åt. Socialstyrelsen (2013) belyser 

vikten av att lyssna och att det är avgörande att ta till sig det någon i en svår situation berättar, för 

att därefter kunna hjälpa barnet. 

3.5 Sammanfattning av litteraturöversikt 
Utifrån det vi presenterat ovan är förskolan otroligt viktigt för våldsutsatta barn då det kan vara en 

plats där de bemöts med kärlek och omsorg, men även en plats där deras situation kan uppdagas. 

Barn som utsätts för våld kan ge uttryck för detta på en mängd olika sätt, däribland genom att bli 

kontaktsökande, utåtagerande eller tillbakadragen. Studier visar att förskollärare har svårt för att se 

ett samband mellan barnets utsatthet och dess beteendeförändringar eftersom deras kunskap i ämnet 

är bristande. För att barn ska våga berätta om sin utsatthet är en grundläggande faktor att de har 

förtroende för pedagogen, det finns därför ett behov av ytterligare kunskap när det gäller att 

upptäcka och stötta våldsutsatta barn för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. 
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4. Metod 

För att få en ökad transparens och höja trovärdigheten samt tillförlitligheten kommer vi under detta 

avsnitt förklara utförligt hur vi gått tillväga i arbetet för att ta reda på hur förskollärare arbetar med 

de svåra och viktiga frågorna som vår studie utgår från. 

4.1 Datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar 

Begreppet intervju innebär att utbyta erfarenheter där syftet är att få ta del av andra människors 

upplevelser (Dalen, 2015), därför kändes det logiskt för oss att träffa och samtala med erfarna 

förskollärare där vi gavs möjlighet att ställa följdfrågor. Vi ansåg att detta kunde ge oss en mer 

fördjupad bild jämfört med om vi gjort enkäter där personerna endast kunnat svara på de 

färdigformulerade frågorna. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018) vilket 

innebär att man utgår från ett tema, i vårt fall fysiskt våld. Temat konkretiseras sedan från 

forskningsfrågor till intervjufrågor i form av en intervjuguide (se bilaga 2). Med denna intervjuform 

ges informanten större frihet i sitt svar då den som intervjuar har möjlighet att både lägga till och 

ändra ordning på frågorna beroende på vilket svar som ges. Vi valde semistrukturerade intervjuer 

för att enklare kunna följa intervjun, om någon fråga blivit besvarad kan vi ta bort den och även 

lägga till följdfrågor om det behövdes. Ett exempel på en följdfråga var då en informant talat om 

att barn slutat komma till förskolan efter en anmälan gjorts, vi ställde då frågan om de tror att 

orsaken var att familjen bytt förskola/kommun i syfte att undkomma socialtjänsten. 

För att hitta rätt personer att intervjua valde vi att använda oss av målstyrt urval som innebär att 

man har ett syfte med varför man väljer just dessa personer (Bryman, 2018; Ritchie, Lewis & Elam, 

2003). Det finns ett flertal tillvägagångssätt inom målstyrt urval, men vi utgick från urval av ett 

typiskt fall vilket innebar att vi valde ut individer med kunskap kring fysiskt våld i hemmet 

(Bryman, 2018; Ritchie, Lewis & Elam, 2003). För att snabbare hitta förskollärare med erfarenhet 

kring barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet, valde vi att ringa flertalet förskolor i en medelstor 

kommun i Sverige. Det visade sig vara svårt att hitta informanter då många vi pratade med inte 

sade sig ha erfarenhet på deras arbetsplats, men efter samtal till fyrtio förskolor fick vi tag på åtta 

förskollärare från olika förskolor, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 20 procent. Vi mailade vårt 

missivbrev till informanterna med information gällande vårt syfte, forskningsetiska aspekter samt 

en förfrågan om inspelning (bilaga 1). Respektive informant godkände inspelning av samtalet. 

Hälften av våra informanter har cirka 30 års erfarenhet som verksamma förskollärare, den andra 

hälften har cirka 10 års erfarenhet. Informanterna hade spridd erfarenhet kring barn som utsätts för 

våld i hemmet. Personerna i texten är namngivna till Simon, Helen, Frida, Wilma, Zoe, Diana, 

Elina och Ulla. Namnen är fiktiva då vi utlovat konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.2 Analysmetod 

Det första vi gjorde för att kunna analysera vår data var att transkribera alla åtta intervjuer. Vi 

bestämde oss för att använda tematisk analys eftersom man med hjälp av denna metod kan 

strukturera upp insamlad data i teman och därmed skapa en helhet (Langemar, 2008). Ett tema kan 

vara något gemensamt mellan intervjupersonernas berättelser.  

Tematisk analys sker stegvis (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2018) och här följer en redogörelse 

för hur vi gick tillväga. Första steget var att noggrant läsa igenom materialet för att få en helhetsbild. 

Under steg två letade vi gemensamma nämnare utifrån likheter och skillnader samt repetitioner 

som förekom i transkriberingarna. I det tredje steget delade vi in data i större övergripande teman. 

Under steg fyra gick vi igenom vår data ytterligare en gång för att se vad som var relevant och inte. 

I steg fem namngav vi alla teman utifrån fokusområde. Till sist, i steg sex, presenterade vi våra 

slutgiltiga huvudteman som resulterade i ett antal underteman (se figur 2 i resultatdelen).  

Ett huvudtema är övergripande, exempelvis hur våld mot barn upptäcks, medan ett undertema är 

mer precist. I vårt datamaterial framkommer att upptäckandet sker genom antingen 

beteendeförändringar eller plötsliga uttalanden, vilket i sin tur får pedagogerna att prata med 

varandra om misstankar eller direkt anteckna i en loggbok innan en anmälan görs. 

4.3 Forskningsetiska övervägningar 
Vi är medvetna om att de forskningsetiska principerna ständigt förändras (Vetenskapsrådet, 2017) 

men vi utgår från formuleringarna som skrevs 2002 eftersom de fungerar som vägledning för vår 

begränsade och förhållandevis traditionella intervjustudie. Individskyddskravet innefattar fyra 

huvudkrav på forskningen, dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla dessa fyra krav formulerade vi ett 

missivbrev (bilaga 2) där vi informerade om vårt syfte med arbetet och intervjun, men även att de 

hade rätt att avbryta och att det var frivilligt att ställa upp. Innan intervjuns början fick informanten 

tillfälle att läsa igenom missivbrevet en gång till och därefter frågade vi om det var okej att spela 

in samtalet eller om de föredrog att vi antecknade. 

4.4 Fördelning av arbete 
Under arbetets gång har vi valt att göra allt förutom transkribering tillsammans. Då transkribering 

är en tidsödslande process (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) valde vi att göra detta på kvällstid 

men såg till att göra fyra transkriberingar var. Då vi ville minimera risken av att något glöms bort 

eller förvrängs valde vi även att genomföra respektive intervju tillsammans och ifall informanten 
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skulle föredra att vi antecknade. Vi hade särskilt ansvar för fyra intervjuer var, där uppgiften var 

att ställa frågorna och leda intervjun framåt.  

5. Resultat och analys 

I denna del redovisas studiens resultat och analyseras med hjälp av tidigare forskning och teorier. 

Utifrån vår tematiska analys kom vi fram till tre övergripande teman med tillhörande underteman, 

dessa presenterar vi nedan samt i figur 2. Som en påminnelse är dessa teman inte kategorier med 

tydliga gränser utan kan överlappa och gå in i varandra. 

Temat hur våld mot barn upptäcks handlar om hur svårt pedagoger anser det vara då det kan visa 

sig på många olika sätt och att loggboken används som en informell kartläggning för att synliggöra 

huruvida det krävs en anmälan eller inte. Under pedagogers osäkerhet synliggörs deras bristande 

tilltro till barns uttalanden samt vilken betydelse pedagogerna anser att god kommunikation i 

arbetslaget har. Under förskolan som en stöttande arena går vi igenom vilken betydelse 

informanterna anser att verksamma i förskolan och förskolan som plats, har för barn som utsätts 

för våld. Vi synliggör även en del arbetssätt pedagogerna uppgav sig använda för att stötta utsatta 

barn och slutligen om vikten att anmäla. 

 

 

5.1 Hur våld mot barn upptäcks  

Samtliga informanter uttrycker svårigheter med att upptäcka barn som utsätts för våld i hemmet. 

De berättar vidare att det är svårare att upptäcka hos mindre barn då de inte kan uttrycka sig verbalt 

men även för att små barn vanligtvis har blåmärken, till exempel när de lär sig att gå.  

Hur våld mot barn 
upptäcks 

Pedagogers 
osäkerhet 

Förskolan som en 
stöttande arena 

Plötsliga 
uttalanden Beteendeförändringar 

Anmäla Loggbok 

Kommunikation Pedagogers 
arbetssätt 

Figur 2. Tematisk analys, kartläggning av teman 
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Elina berättar att det kan vara en lång process för att komma fram till att barn utsätts för våld: 

“antingen bekräftar föräldrarna, eller så blir det en annan väg om dom förnekar det, men det är i 

alla fall barnet som är i centrum i allt det här”. Tindberg och Otterman (2014) belyser svårigheten 

med att upptäcka barn som utsätts för fysiskt våld då det kan ta sig i uttryck på många olika sätt. 

Wilma och Helen uttrycker också svårigheten då utsatta barn visar olika beteendeförändringar. 

Helen berättar: “Det är ju speciellt svårt att avgöra i förskolan där vi varken ska sätta diagnoser, 

döma eller bedöma”. Wilma uttrycker att det är en svår balansgång och poängterar att pedagogerna 

inte ska vara några detektiver utan att anmälan ska göras direkt man känner oro.  

5.1.1 Beteendeförändringar 

Beteendeförändringar är ett av flera varningstecken som våldsutsatta barn kan uppvisa i varierande 

utsträckning vilket synliggjordes av pedagogerna som berättar att en del barn blir utåtagerande och 

andra blir inåtvända. Detta menar också Hindberg (2006) som understryker att alla skador från 

misshandel inte är synliga. Zoe berättar om en situation där ett barn främst tappade glimten i ögat 

och att ena vårdnadshavaren hade konstiga kommentarer. Socialstyrelsen (2010) listar bland annat 

koncentrationssvårigheter, kontaktsökande, undvikande och utåtagerande som 

beteendeförändringar hos våldsutsatta barn, dessa var något som till viss del framkom under de 

olika intervjuerna, bland annat uttryckte Frida att hennes oro stärks om ett barn uppvisar ett 

avvikande beteende i kombination med oroväckande uttalanden. Det är vanligt att det sker 

beteendeförändringar hos barn i förskolan då de inte kan uttrycka sig verbalt i samma utsträckning 

som äldre barn (Rösare, 2015; Socialstyrelsen, 2010). Informant Simon upplever att barn som 

utsätts för fysiskt våld ofta blir mer tystlåtna och tillbakadragna: “de vill ofta bara ha en person 

som lyssnar [...] ofta slutar det med att de vill sitta nära någon”. Hindberg (2006) skriver att en 

del av barnen som utsätts för våld ofta är kontaktsökande och vill ha kärlek. Diana upplever 

däremot att utsatta barn är utåtagerande och fysiskt närmande mot andra barn, även Frida upplever 

att dessa barn är “ganska vilda barn, om jag säger så, svåra att liksom hantera, utåtagerande”, 

samt att de får personlighetsförändringar. Frida berättar vidare om ett fall där barnets beteende 

förändrades drastiskt, barnet blev väldigt våldsam och hade ett extremt grovt språk vilket 

Socialstyrelsen (2010) menar är vanligt för barn som utsätts för våld. Något Frida och Diana har 

gemensamt är att det främst varit i efterhand som de förstått sambandet mellan barnets beteende 

och dess hemsituation. Ulla menar att det är normalt för barn i förskoleåldern att putta varandra, 

men säger att ett varningstecken är då barn ger örfilar eftersom det kan vara något de upplevt 

hemma. Hon pratar även om att en del av de utsatta barnen upplevs ängsliga samt att de är 

strykkänsliga och reagerar när man kommer nära.  

 



 

20 

 

Ulla tycker att något som är extra svårt att skilja på är ifall flyktingbarn har PTSD på grund av att 

de upplevt krig i hemlandet, eller om de blir utsatt för våld i hemmet då symptomen kan utspela 

sig likadant. Socialstyrelsen (2013) menar att barn kan få olika psykiska besvär genom att antingen 

bevittna eller uppleva olika traumatiska upplevelser. Rösare (2015) menar att det är vanligt att barn 

återspeglar deras erfarenheter genom lek för att bearbeta händelsen. Detta är något Wilma reagerat 

på då barnen lekt våldsamt med dockorna som finns på förskolan och uttrycker en svårighet med 

att avgöra om det är något barnet bearbetar eller om leken är inspirerad från en film.  

Elina upplever att utsatta barn har svårt att känna empati för andra då de inte är medvetna om att 

deras handlingar kan påverka andra samt att det kan vara svårt att avgöra ifall 

beteendeförändringarna sker på grund av våld eller ifall det har med barnets utveckling att göra. 

Hindberg (2006) belyser det faktum att utveckling- och inlärningssvårigheter är vanligt hos barn 

som blivit utsatta för misshandel, vilket kan vara på grund av slag mot huvudet. Pedagogers 

bristande kunskap gör det vanligt att missförstå orsaken till barns beteendeförändringar (Münger 

och Markström, 2018). Både Elina och Frida berättar att utsatta barn ofta är utåtagerande på 

förskolan och tror att det kan bero på att barnen kan få utlopp för sina känslor utan att de får farliga 

konsekvenser. 

 
5.1.2 Plötsliga uttalanden 

Samtliga åtta informanter angav under intervjuerna att blåmärken och fysiska skador sällan var 

orsaken till oro då barn ofta kan ha blåmärken av andra orsaker än våld.  Den största faktorn till att 

en anmälan görs, enligt informanterna, var däremot när barn talar om vad de utsätts för. 

Socialstyrelsen (2010) understryker att det är svårt att upptäcka barn som utsätts för våld om de 

inte har synliga tecken. Informanter tyckte även att det var svårt att göra avvägningar till när en 

anmälan krävs. En av våra informanter, Frida, beskriver att hon generellt lyssnar mer på ett tystlåtet 

barn som uttrycker att den blir slagen.  

Är det ett barn som sällan pratar, till exempel, som skulle komma och säga en sån här sak, då skulle 

jag väl kanske också lyssna lite mera för det är nån som inte normalt tycker om att berätta saker. 

Både informant Diana och Elina menar att vuxna alltid måste tro på det barnen säger, särskilt om 

det är detaljerade berättelser. Informant Elina berättar vidare att barn är lojala mot sina pedagoger 

vilket leder till att de vågar berätta vad de utsätts för. För informant Wilma hör det inte till 

vanligheten att barn spontant berättar när de utsätts för våld, utan att barnen ofta uttrycker sina 

upplevelser i samband med bokläsning som berör ett känsligt ämne. Hon menar att bokläsning kan 

göra att fler barn öppnar upp sig kring deras erfarenheter och att det fungerar som en inkörsport, 
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men att det oftast kommer i enskilt samtal med barnen. Detta är något som både Hindberg (2006) 

och Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar är vanligt; att barn behöver få befinna sig i en 

trygg miljö för att de ska våga berätta om deras upplevelser. Ulla förklarar att böcker kan vara ett 

verktyg för att väcka samtal med barn man känner oro för och menar att barn som öppnar upp sig 

under bokläsningen kan göra detta för att se om de händelser de utsatts för är okej eller inte.  

5.1.3 Loggbok 

Fem av våra informanter anser att en loggbok både kan vara bra för att undersöka om det ligger 

någon sanning i det barnen säger men även att den kan fungera som underlag när en anmälan görs. 

Loggboken blir därmed att verktyg för att både upptäcka våld i hemmet och för att kunna anmäla 

det till Socialtjänsten. Enligt Socialstyrelsen (2010) uttrycker barn sina känslor först när de inte 

längre klarar av att hantera upplevelserna själv, då väljer de ofta att berätta det lindrigaste först för 

att se hur omgivningen reagerar. Ulla säger att man bör vara försiktig med att anmäla och istället 

bör anteckna vad som hänt och när, hon säger vidare:   

Det kan man ju göra när det inte känns bra liksom i magen, man känner att det här är ju någonting 

speciellt [...] Du skriver i den här anteckningen att du är fundersam. För det är ju viktigt, om de börjar 

ha mycket yttre tecken. 

Ulla anser att arbetslaget är observanta och har väckt en tanke om de skriver i loggboken, men 

säger samtidigt att man inte får vänta för länge innan en anmälan görs. Simon belyser vikten av att 

dokumentera för att veta när något liknande sas sist. Elina refererar till loggboken som en informell 

kartläggning av barnets eventuella situation. Wilma säger att “det vi ser och det vi hör, det ska vi 

dokumentera och sedan ska vi göra en orosanmälan”, men berättar även att hennes chef ibland 

sagt att de ska avvakta tills barnet uttrycker något liknande igen. Svensson (2013) menar att en 

anledning till att förskolepersonalen inte gör en anmälan gällande barn som far illa är på grund av 

deras bristande tilltro till socialtjänsten, vilket leder till att många utsatta barn går obemärkta. 

5.2 Pedagogers osäkerhet 

Informanter uttryckte en stor osäkerhet kring när en anmälan bör göras på grund av barnets 

trovärdighet och valde främst att dokumentera under en tid när barnet uttryckt sig oroväckande 

eller haft oförklarliga blåmärken. Zoe berättar:  

Sen har man ju haft barn som säger att "mamma slår mig" men, och då.. vi har ju inte tänkt på det 

innan men vi är ju skyldiga att agera. Men jag tror, det kan va mer att dom vet inte vad dom ska säga. 

Det kan va att mamma kanske är högröstad och så upplever dom att det är otäckt så då kan de inte 

säga vad det är utan dom säger att dom slår istället, fast det är inte fysiskt våld utan det är mer såhär 

verbala, det kanske var otäckt eller nått sånt där.  
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Majoriteten av de barn som blir utsatta för våld har inte haft någon vuxen att anförtro sig till 

gällande sina upplevelser (Socialstyrelsen, 2010). Tindberg & Otterman (2014) skriver att risken 

med att inte uppmärksamma barn som säger sig bli misshandlad leder till att barnen med stor 

sannolikhet blir utsatt för våld igen. Diana berättar att hon i början av hennes arbetsliv, hade svårt 

att ta till sig det faktum att barnet utsätts för våld, men att hon nu har mer arbetslivserfarenhet och 

därmed hade agerat snabbare i samma situation. Även Ulla uttrycker en osäkerhet kring utsatta 

barn: “ibland så är jag rädd att jag kan blunda”.  

Frida säger att hennes arbetslag direkt gör en anmälan om barnen uttrycker att de utsätts för våld, 

men säger samtidigt att det är en svår balansgång beroende på om det är ett barn de haft oro för 

eller inte. Hon menar vidare att det är svårt att veta vad ett barn räknar som att bli slagen och 

berättar: 

Ifjol så hade vi två fall faktiskt där två barn sa att dom blev slagna hemma och då var det ena där vi 

tänkte "hm! ja.. inte så att jag blir jätteförvånad över det här just nu". Men det andra barnet, där var 

det liksom.. "jaa.. fast är det här verkligen.." det kändes jätte välfungerande. 

Anledningen till hennes osäkerhet säger hon är för att hon mött barn som skriker “Aj!” vid 

beröring. Även Diana säger att barn kan uttrycka saker som man kan genomskåda som osanning, 

men uttrycker senare i intervjun att hon kan klandra sig själv för att inte agerat snabbt nog med en 

anmälan. För att kunna hjälpa ett utsatt barn menar Socialstyrelsen (2013) att det är av största vikt 

att lyssna på ett barn som befinner sig i en svår situation. Både Ulla och Frida pratar om den 

osäkerhet de känner när ett flertal barn gör plötsliga uttalanden om våld under en bokläsning då de 

har svårt att avgöra ifall det händer samtliga barn eller om övriga barn tycker att det är spännande.  

Wilma berättar att hon brukar delta i barns lek i ett försök att få barnet att öppna upp sig, men 

uttrycker en svårighet i att veta om barnets uttalanden är sanna eller inte och säger att det oftast blir 

den andra gången ett barn uttrycker sig oroväckande som de gör en orosanmälan, trots att hon 

sekunder innan nämner att en anmälan ska göras vid första misstanke. Även Simon berättar att de, 

trots anmälningsplikten, ibland kan avvakta för att istället hålla ett öga på barnet och anmäla om 

barnet kontinuerligt uttrycker sina upplevelser i närheten av en pedagog. Enligt Svensson & Janson 

(2008) är den främsta anledningen till att pedagoger avstår från att göra en anmälan då de anser sig 

själva kapabla till att hjälpa det utsatta barnet. Wilma säger att även fast verksamma i förskolan ska 

anmäla från första misstanke, kan det vara bra att ha en grund innan en orosanmälan görs.   
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5.2.1 Kommunikation 

Våra informanter belyste vikten av att ha en fungerande kommunikation i arbetslaget; samtliga 

berättar att de pratar med varandra direkt vid misstanke om att ett barn far illa. Wilma berättar att 

arbetslaget brukar avsätta tid för att prata med varandra om barnen under deras avdelningsmöten. 

Wilma och Ulla menar att de brukar prata med sina kollegor för att ta reda på om de känner likadant 

eller om de eventuellt uppfattat en situation fel. Både Simon och Frida uttrycker att de tar upp 

misstankar i arbetslaget för barn som utsätts för våld, oavsett om det handlar om förändrat beteende 

eller blåmärken. För att kunna skapa en uppfattning ett barns situation, menar Elina, att de vid 

misstankar brukar prata i arbetslaget och därefter hjälpas åt att observera barnet under ett par dagar. 

Simon belyser vikten av att ha en bra kommunikation med vårdnadshavarna för att kunna göra 

avvägningar och hjälpa familjen på bästa sätt. Det bästa man kan göra enligt Socialstyrelsen (2010), 

är att våga hjälpa barnet utan att förolämpa vårdnadshavaren. Helen berättar att de inte gör någon 

skillnad på vårdnadshavare som utsätter sitt barn för våld och de som inte gör det, och menar att 

de har en nära relation med familjerna oavsett situation.  

Kommunikation är inte bara ett verktyg för att hantera osäkerhet, utan kan användas för att få hjälp 

och stöttning av olika instanser vilket Frida och Diana belyser då de berättar att förskolan kan 

kontakta bland annat BVC, rektorer, psykolog och vårdnadshavare för att träffas och diskutera vad 

orsaken till problemet kan vara. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det av stor vikt att utsatta barn får 

professionell hjälp för att kunna bearbeta sina upplevda händelser, det är också viktigt att barn får 

stöd för att hantera sin situation. Frida berättar om en situation där arbetslaget tog stöd av elevhälsan 

genom att diskutera hur de skulle gå tillväga för att stötta ett utsatt barn. Även Elina menar att de, 

på hennes förskola, alltid har tillgång till specialpedagog som kan handleda pedagoger i svåra 

situationer. 

5.3 Förskolan som en stöttande arena 

Samtliga informanter uttryckte att förskolan och pedagogerna har en stor betydelse för barn som 

blir utsatta för våld samt att de anser sig vara den största tryggheten för barn som far illa. 

Genom att pedagogerna i förskolan erbjuder kärlek och tröst kan utsatta barn få en livskraft de 

annars kanske inte har (Rösare, 2015). Helen uttrycker att de på hennes avdelning inte gör någon 

skillnad på utsatta eller icke utsatta barn och menar att de alltid ser till barnets behov vare sig det 

handlar om att barnet behöver närhet eller mindre grupper. Frida, Ulla, Simon och Wilma uttrycker 

vikten av att försöka vara barnets trygghet. Simon menar att förskolan kan vara en tillflyktsort där 

utsatta barn får ta del av en vardag utan våld. Rösare (2015) och Strander (2008) menar att det är 
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betydelsefullt för barn som utsätts för våld att få möta vuxna som visar glädje och engagemang i 

en varm och välkomnande plats som förskolan är. Wilma förklarar att pedagogerna i förskolan kan 

synliggöra för barnen att oavsett om de är utåtagerande kommer de få ett trevligt bemötande av de 

vuxna. Hon säger även att barn är duktiga på att dölja att de är utsatta för våld och förklarar att det 

är viktigt att arbeta mycket med vad som är okej eller inte för att barnen ska våga öppna upp sig. 

En förutsättning för att barn ska våga berätta om sina traumatiska upplevelser är att de känner sig 

trygg i barngruppen och den fysiska miljön (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Ett bevis på 

stor tillit är när ett barn väljer ut en pedagog att berätta sina upplevelser för (Socialstyrelsen, 2010). 

Simon uttrycker att barnen behöver känna tillit till en specifik pedagog för att våga berätta.  

5.3.1 Pedagogers arbetssätt 

Pedagoger arbetar på olika sätt för att upptäcka och stötta barn som lever i en miljö där det finns 

våldsproblematik. Wilma berättar att hennes arbetslag arbetar mycket med barnkonventionen för 

att belysa barns rättigheter och både Wilma och Ulla förklarar att de pratar med barnen om rätt och 

fel samt belyser vikten av att barnen ska känna sig trygga och respekterade. Rösare (2015) menar 

att det är av stor vikt att kommunicera med barnen för att synliggöra vad som är rätt och fel. Wilma 

tror att utsatta barn inte vill bli påminda om deras situation och hon tänker därför att man måste 

vara lite finkänslig, skapa ett förtroende och ge barnet den trygghet som behövs. Informanter 

belyser vikten av att förklara för barnet varför man agerar på ett visst sätt, Wilma berättar:  

Att förklara för barnet när man höjer rösten, att berätta "jag är inte arg, men nu måste ni vara tysta". 

Visa att jag är inte farlig, men jag måste också få bli arg. Det kanske blir så att man förklarar mer för 

barn som blir utsatta, att det inte är dig jag är arg på. A och O är att barnen är trygga, är man inte 

trygg hemma, vart ska man då vara trygg? 

Olika tillvägagångssätt för att stötta utsatta barn som framkom under intervjuerna var vikten av att 

finnas där för barnet, erbjuda närhet och vara förstående. Men även att verksamma i förskolan är 

goda förebilder som visar hur man får bete sig och inte, enligt Hindberg (2006) vet vanligtvis inte 

utsatta barn att det som händer dem är brottsligt. För att främja barns lek och lärande, menar 

Broberg, Hagström & Broberg (2012), att en förutsättning är att pedagogerna är engagerade och 

använder sin kunskap på olika sätt för att nå barnen. Simon uttrycker svårigheterna med att 

behandla alla barn likadant och säger: 

Vi ska ju behandla alla lika, men alla kan inte behandlas lika. Det är totalt omöjligt, det är inte rättvisa 

att behandla alla lika. Så de barn som har det jobbigt, de får en större stöttning, de får betydligt friare 

tyglar. Man väljer vilka konflikter man går in i, de får sitta i knäna mer i större utsträckning. Mer 

närvarande pedagog, de kan få en som följer dom, en som alltid är i närheten. Så det är väl främst de 

grejerna, att vi lyssnar, är närvarande, vi försöker visa dom att vet du, vuxenvärlden har inte gett upp 
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på er, det finns fortfarande människor i världen som är goda, fastän du inte känner så, vi är här för 

dig!  

Simon menar också att vissa barn däremot kan behöva strängare tyglar och att förhållningssättet 

gentemot barnen beror på utsträckningen av barnets utsatthet, hur deras hemförhållande ser ut och 

vad de har för behov. Han avslutar meningen med att säga att de utgår mycket från individen. 

Socialstyrelsen (2010) skriver att förskolan bör arbeta förebyggande för att kompensera de otrygga 

hemförhållandena med en trygg bas på förskolan. Simon berättar att de brukar punktmarkera och 

guida barnet under dagen för att undvika situationer som kan vara jobbiga för barnet. Detta 

tillvägagångssätt kan göra att barnet får uppleva kontinuitet på förskolan (Socialstyrelsen, 2010). 

Frida berättar om en påfrestande situation som deras arbetslag upplevt där ett barn kunde få 

raseriutbrott, blev väldigt våldsam samt kastade saker runt omkring sig. Medan detta pågick var 

barnet i affekt, okontaktbar samt hade väldigt svårt för att minnas händelseförloppet efteråt. Detta 

menar Rösare (2015) är ett tecken på dissociation, som är vanligt om barn varit med om en 

traumatisk händelse. Dissociation innebär att barnet stänger av sina känslor och har svårt för att 

minnas händelseförloppet. Lösningen för dem var att arbeta med lågaffektivt bemötande då det 

kunde få barnet att känna ett lugn. Just detta barn associerade konflikter till den pedagog som var 

närvarande vid konfliktens start och för att möjliggöra en stor rotation i arbetslaget vid konflikter 

valde chefen att sätta in extrapersonal. En annan lösning som fungerade väldigt bra var att involvera 

barnet i de flesta beslut, exempelvis fick barnet välja själv om den orkade äta tillsammans med 

andra barn eller inte. Rösare (2015) menar att förskolan kan vara en plats där barnen får känna sig 

betydelsefulla, bli respekterade och inhämta trygghet. Frida anser att förskolan är en stor trygghet 

för utsatta barn där de får möjlighet att vara utåtagerande och uttrycka sina känslor, vilket det oftast 

inte kan göra hemma. 

5.3.2 Anmäla 

Diana menar att man vid minsta misstanke måste anmäla, oavsett vad det är och belyser att de har 

anmälningsplikt, “det är ju bara att anmäla” säger hon vidare. Ulla belyser vikten av att anmäla 

och anmärker på att man begår tjänstefel om ingen anmälan görs. Helen berättar att de inte bedömer 

situationer, utan gör en anmälan direkt de upptäcker något och därefter släpper de det, säger hon. 

Frida berättar också att de inte gör några bedömningar, utan att de alltid kontaktar sin chef vid 

misstankar då det är chefen som gör alla anmälningar. Wilma säger att hon anmäler direkt om ett 

barn kan berätta i detalj vad som hänt, men att hon avvaktar om det är luddiga berättelser. För att 

socialtjänsten ska kunna hjälpa de barn som utsätts för våld krävs det att anmälningsplikten följs 

(Svensson, 2013; Socialstyrelsen, 2014). Simon förklarar att de inte har en handlingsplan för i 
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vilket skede de ska göra en anmälan och vem de ska kontakta, utan säger att de alltid går direkt till 

chefen som berättar för dem hur de ska gå tillväga. 

En av anledningarna till att vårdnadshavarna agar sina barn är, enligt Socialstyrelsen (2010), på 

grund av stressutlöst våld. Frida beskriver en situation där de gjort en anmälan efter att ett barn sagt 

att den blir slagen hemma och pappan själv berättade för arbetslaget att han skämdes över att han 

tappat tålamodet och smällt till barnet, men att han nu går i terapi och var tacksam över att de 

agerat. Det är vanligt att vårdnadshavare blir tacksamma när en sådan händelse uppdagas eftersom 

de då kan få hjälp (Socialstyrelsen, 2010). Simon hade varit med om en liknande händelse, men 

där var det hans chef som inte ville göra en anmälan, utan tyckte att han skulle samtala med 

vårdnadshavarna först. Pappan berättade i deras samtal att han tagit tag i mammans arm men att 

han skulle tänka på hur de agerar inför barnet i framtiden, detta resulterade i att de inte gjorde en 

anmälan. Svensson & Janson (2008) skriver att det är vanligt att pedagoger väljer att inte göra en 

anmälan på grund av att inte skada den redan bristande tilliten till vårdnadshavarna. 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys  

Svårigheterna med att upptäcka barn som far illa framkommer tydligt i vårt resultat då pedagoger 

verkar sakna kunskap gällande våldsutsatta barns beteenden. En tolkning vi gör är att detta kan 

vara en bidragande faktor till deras osäkerhet i relation till barns uttalanden. De vanligaste sätten 

att upptäcka utsatta barn, var enligt informanterna, genom antingen beteendeförändringar eller 

plötsliga uttalanden. Beteendeförändringar hos barn gör att pedagogerna känner osäkerhet kring 

vad som framkallat det då det bland annat kan bero på att barnet är i ett utvecklingsstadium, har en 

diagnos eller att barnet utsätts för våld. Plötsliga uttalanden sker antingen under bokläsning som 

berör ett sårbart ämne eller vid ensamtid med pedagog. Oftast väljer pedagoger att föra loggbok 

över barns uttalanden och synliga tecken i form av en informell kartläggning då de vill säkerställa 

informationens trovärdighet innan en anmälan görs. Vårt resultat visar att pedagoger känner en stor 

osäkerhet i när en anmälan bör göras. Våra informanter belyser vikten av att ha en fungerande 

kommunikation i arbetslaget för att tillsammans upptäcka och stötta våldsutsatta barn, genom detta 

kan de antingen komma överens om att skriva ner sina misstankar i loggboken eller direkt anmäla 

sin oro till socialtjänsten. Det framkommer i vårt resultat att förskolan kan bidra med en 

betydelsefull roll för utsatta barn då pedagoger både kan stötta dessa barn och, i bästa fall, bidra 

med en anmälan som kan leda till att våldet upphör. Genom vår tematiska analys (figur 2) vill vi 

synliggöra hur komplext och svårt detta ämne är och att det kan ta väldigt lång tid innan en anmälan 

görs då pedagoger ofta vidtar andra åtgärder, trots att de är medvetna om anmälningsplikten.  
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6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att kritiskt granska och diskutera vårt resultat i relation till teorier 

och tidigare forskning. Utgångspunkten för diskussionen är studiens tre frågeställningar. 

6.1 Hur våld mot barn upptäcks 

Resultatet visar att samtliga förskollärare vi intervjuat på olika sätt uppmärksammade och 

upptäckte barn som utsätts för våld. Vi kunde dock se att pedagogerna hade svårt för att veta när 

de skulle ta barnets agerande och uttalanden vidare till en anmälan. Pedagogerna kunde 

uppmärksamma barnets situation vid plötsliga uttalanden, antingen vid högläsning eller andra 

situationer när barnet var ensam med en pedagog. Vi förstår varför förskollärare tycker det är svårt 

att avgöra när ett barns uttalande bör tas på allvar då barn kan ta till sig saker som visas i filmer, 

eller som de hör andra säga. Trots detta anser vi det ändå otroligt viktigt att ta varje barn på allvar, 

dels då vi har anmälningsplikt och dels då det kan vara vår anmälan som gör skillnad. 

Barns beteendeförändringar kan visas genom tillbakadragenhet, hyperaktivitet eller att barnet är 

kontaktsökande (Rösare, 2015). Våra resultat tyder på att pedagoger har svårt för att se skillnad på 

om barnets beteendeförändringar beror på barnets utveckling, utsatthet eller diagnos. Münger & 

Markström (2018) visade i sin studie att pedagoger har en bristande kunskap gällande våld i 

hemmet och att det därför är vanligt förekommande att dra paralleller mellan inlärnings- eller 

relationssvårigheter och barnets beteende, vilket även framkom i Toros & Tiirik (2016) studie där 

deras resultat visar att pedagoger har bristande kunskap kring att upptäcka och stötta utsatta barn. 

PTSD är en form av psykiska besvär som kan vara svårt att skilja från ADHD, menar 

Socialstyrelsen (2010). Resultatet belyser svårigheten med att skilja på PTSD hos krigsdrabbade 

barn och ifall symptomen beror på traumatiska händelser i hemlandet eller om det beror på 

pågående våld i hemmet. Om vi ser på ett krigsdrabbat barn utifrån Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori kan vi anta att krig skapas på makronivå på grund av meningsskiljaktigheter inom 

politik och/eller olika kulturella värderingar (Nilholm, 2016), vilket i sin tur påverkar barnet då de 

får vara med om en traumatisk händelse och kan få PTSD (Nilholm, 2016; Socialstyrelsen, 2010). 

Då hemlandet är oroligt och familjen inte kan bo kvar tvingas de flytta till ett annat land, vilket 

påverkar barnets exo-, meso- och mikrosystem då vårdnadshavarna måste byta arbetsplats och 

barnet byta förskola. Detta innebär att familjen tvingas anpassa sig till nya förhållningssätt och 

lagar, men även tvingas bygga upp nya relationer till både pedagoger och andra personer i dess 

omgivning. Det vi beskriver ovan är kronosystemet som innebär stora livsförändringar som 

påverkat barnet över tid (Nilholm, 2016). Om vi däremot antar att den beskrivna situationen handlar 

om ett barn som blir utsatt för våld, kan barnets anknytning ha påverkats och till följd av det kan 
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barnet uppvisa beteendeförändringar (Rösare, 2015; Utterbäck, 2013). Med stöd av 

anknytningsteorin kan vi anta att barnet har en otrygg anknytning vilket innebär att barnet kan avstå 

från att söka närhet hos sin anknytningsperson, barnet kan vara orolig, känslostyrd och ha svårt för 

att bli tröstad. Vid extremt svåra förhållanden kan barnet utveckla en desorganiserad anknytning, 

vilket innebär att barnet kan dissociera (Rösare, 2015; Utterbäck, 2013). Vi tror att det är svårt att 

göra en avvägning mellan krigsdrabbade barn och våldsutsatta barn ifall förskollärare inte har 

kunskap kring olika faktorer som kan påverka barns beteende, exempelvis olika diagnoser och 

tecken på våld i hemmet. För att kunna sätta in rätt stödåtgärder, anser vi att det är viktigt att 

verksamma i förskolan får kunskap i dessa ämnen då det kan leda till en förbättrad livssituation för 

barnet. 

Resultaten indikerar att utsatta barn kan ha svårt för att känna empati för andra då de inte är 

medvetna om att deras handlingar påverkar andra. En tanke som uppstod hos oss var att det måste 

vara svårt för utsatta barn att utveckla sin empatiska förmåga om de befinner sig i en miljö där de 

kontinuerligt möts av negativitet och aldrig får uppleva känslan av att bli tröstad. Genom att relatera 

detta till Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Nilholm, 2016) kan vi se att förskolan är en 

betydelsefull plats för barnet då den ingår i barnets mikrosystem och tillsammans med 

anknytningsteorin, blir det tydligt att även en pedagog kan agera som anknytningsperson och 

därmed vara en person som barnet kan inhämta trygghet ifrån (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003).  

Majoriteten av informanterna belyser svårigheterna med att upptäcka barn som utsätts för våld då 

beteendeförändringarna är individuella och symptomen kan likna diagnoser, till exempel PTSD 

eller ADHD. Enligt Münger och Markström (2018) blir det därför vanligt att pedagoger missförstår 

orsaken till barns beteendeförändringar. På grund av kraftigt våld mot huvudet menar Hindberg 

(2016) att det vanligt att barn utvecklar utveckling- och inlärningssvårigheter. Vår uppfattning är 

att detta kan bidra till att pedagoger vanligtvis kopplar barnets utvecklingssvårigheter till en 

diagnos snarare än till våld i hemmet, vilket kan leda till att barnets situation går obemärkt längre 

än nödvändigt. Vidare framkom det under intervjuerna att det är svårare att upptäcka små barn som 

utsätts för våld i hemmet då de kan ha blåmärken av andra orsaker än våld, samt att de inte är lika 

verbala som äldre förskolebarn och har därför svårt att uttrycka sig i ord, vilket även Rösare (2015) 

och Socialstyrelsen (2010) menar. Enligt anknytningsteorin är det viktigt att utveckla en positiv 

anknytningsrelation till barnet under dess första år då det är under den tiden de utvecklar sin 

självkänsla och sociala samspel (Rösare, 2015). Trots att vi kan förstå varför det är svårare att 

upptäcka små barn som utsätts för våld anser vi ändå att det är problematiskt då första tiden i ett 

barns liv är viktigast för utvecklingen av anknytningssystemet. Vi tror att pedagogers bristande 

kunskap i ämnet kan leda till att de letar efter fysiska tecken såsom blåmärken ifall de misstänker 
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att ett barn utsätts för våld, vilket i sin tur kan leda till att de missar att barnet uppvisar oroväckande 

beteendeförändringar och att de inte heller tar plötsliga uttalanden på lika stort allvar om barnet 

saknar fysiska skador. En informant gav uttryck för detta då hennes oro stärktes om ett barn 

uppvisar en kombination av beteendeförändringar och oroväckande uttalanden. Det verkar alltså 

som att det krävs en kombination av förändringar hos ett barn för att få personalen på förskolan att 

agera med en orosanmälan, och det räcker inte med att barnet endast uppvisar en enskild förändring 

genom antingen beteendeförändringar, plötsliga uttalanden eller fysiska tecken. Då Socialstyrelsen 

(2010) menar att det är svårare att upptäcka utsatta barn som inte har synliga tecken, anser vi det 

betydelsefullt att förskollärare tar samtliga förändringar hos barn på allvar och inte alltid söker efter 

en kombination. Många informanter beskrev våldsutsatta barn som utåtagerande och vilda, en 

informant upplevde däremot att barn som utsätts för fysiskt våld ofta blir mer tillbakadragna, tysta 

och gärna vill sitta nära någon vuxen. Detta stärks av Hindberg (2016) som menar att en del av de 

utsatta barnen ofta söker kontakt och kärlek, men vi kan även tolka det som att en pedagog på 

förskolan blivit barnets anknytningsperson. Två av våra informanter uttryckte att det främst varit i 

efterhand som de kunnat förstå sambandet mellan barnets beteende och dess hemsituation. Vi tolkar 

detta som en konsekvens av ämnets komplexitet då det utsatta barnet kan uppvisa en mängd olika 

beteendeförändringar i kombination med att pedagoger inte haft kunskap i ämnet då 

förskollärarutbildningen inte djupdyker i ämnet. 

En förutsättning för att barn ska våga berätta om sina upplevelser är att de befinner sig i en säker 

miljö (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Vår tanke är att bokläsningen kan vara en trygg och 

lugn stund under dagen, där barnen ges chans att dela med sig av sina erfarenheter. Informanter 

menar att det oftast är i samband med bokläsning som barnen öppnar upp sig och berättar om sina 

upplevelser, men säger att det är svårt att förstå allvaret i barns uttalanden om det är fler än en som 

uttrycker samma sak. Vi anser att det är viktigt att våga beröra känsliga ämnen på förskolan för att 

normalisera alla olika situationer barn kan uppleva, då det annars kan bli utpekande ifall man endast 

pratar om exempelvis våld när någon är utsatt. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det av största vikt 

att lyssna på utsatta barn för att kunna hjälpa på bästa sätt. Majoriteten av våra informanter berättar 

att de dokumenterar barns uttalanden i en loggbok för att säkerställa att barnets information är 

sanningsenlig. Vi kan utifrån anknytningsteorin tolka det som att loggboken används i en större 

utsträckning av pedagoger som blivit anknytningsperson till ett utsatt barn då vi tror att detta 

medför att pedagogen blir känslomässigt involverad i barnet och därför väljer att både föra loggbok 

kring sina misstankar och anpassa verksamheten i ett försök att hjälpa barnet. Då pedagoger ser sig 

själva som kapabla att hjälpa det utsatta barnet är det vanligt att de avstår från att göra en anmälan 

(Svensson & Janson, 2008). En tolkning vi gör är att pedagoger avvaktar med att koppla in 
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socialtjänsten då det kan resultera i att barnet tas från förskolan. Barn avvaktar oftast med att berätta 

om sina känslor tills de inte längre klarar av att hantera det själv och berättar därför det lindrigaste 

först för att se omgivningens reaktion (Socialstyrelsen, 2010). Vi anser därför att det är av stor vikt 

att ta barns uttalanden på allvar och göra en anmälan för att hjälpa barnet i dess utsatta situation då 

hjälpen måste finnas där barnen finns (Hindberg, 2016). 

6.1.1 Pedagogers osäkerhet 

Samtliga informanter hade svårt för att avgöra när en anmälan krävs på grund av deras bristande 

tilltro till barns uttalanden. Ett exempel från resultatet är då ett barn berättat för en pedagog att det 

blivit slagen av sin mamma, där pedagogen antog att barnet missförstått situationen och att 

mamman i själva verket varit högröstad. Idag får man som förskollärarstudent inte mycket kunskap 

gällande våldsutsatta barn och varningstecken, inklusive beteendeförändringar. Vårt resultat 

indikerar att utsatta barn som är lugna och välfungerande ofta går obemärkta förbi hos pedagogerna 

då det, enligt dem, hör till vanligheten att utsatta barn är utåtagerande och svåra att hantera, vilket 

bidrar till en minskad tilltro till lugna barns uttalanden. Münger & Markström (2018) visade i sin 

studie att pedagoger har bristande kunskap i området. En möjlig tolkning är att den bristande 

kunskapen ligger till grund för pedagogernas bristande tilltro till barn, då vår uppfattning är att det 

krävs kunskap i dessa ämnen för att kunna lokalisera och hjälpa utsatta barn. Eftersom 

förskollärarstudenter inte får den kunskapen i utbildningen anser vi att det är av stor vikt att 

pedagoger erbjuds kompetensutveckling i området våldsutsatta barn på arbetsplatsen, detta för att 

minska risken att utsatta barn inte upptäcks eller att fel resurser används i ett försök att hjälpa 

barnet, exempelvis specialpedagog vid misstanke om ADHD.  

Resultatet visar att informanter oftast gör en anmälan andra gången ett barn uttrycker sig 

oroväckande, trots att verksamma i förskolan har anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 

1§ vid första misstanke att ett barn far illa (SFS 2001:453). Vidare i resultatet uttrycks även 

svårigheten med att veta när ett barn talar sanning och är därmed rädd att de förbiser 

varningssignaler och kan i efterhand klandra sig själv för att inte agerat snabbt nog med en anmälan. 

Då varningssignaler är det enda pedagoger har att gå på för att hjälpa utsatta barn, anser vi återigen 

att det är av stor vikt att pedagoger får kunskap i ämnet då det annars kan vara svårt att upptäcka 

barns varningssignaler om de inte har förkunskaper i kombination med att de inte varit med om ett 

barn som utsatts för våld tidigare. Om vi däremot ser på pedagogers rädsla utifrån Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori kan vi anta att pedagoger avstår från att göra en anmälan då de inte vill 

riskera att skada relationen mellan förskola och hem, alltså mesosystemet. Om en anmälan inte 

görs, kan det påverka barnets mikrosystem då familjen inte får hjälp med sin våldsproblematik, 
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vilket kan leda till att barnets självkänsla påverkas negativt genom att barnet inte får känna sig 

betrodd. 

En strategi som framkom i resultatet var att pedagogen deltar i barns lek för att få barnet att öppna 

upp sig, detta anser vi är en god idé då Rösare (2015) menar att barn återspeglar sina erfarenheter 

genom lek för att bearbeta upplevda händelser. Utifrån anknytningsteorin kan strategin vara bra då 

det kan bidra till en mer positiv anknytningsrelation till barnet då det är i förskoleåldern som barnet 

utvecklar det sociala samspelet och självkänslan (Rösare, 2015). Vår tolkning är att barnet, genom 

leken, kan göra berättelsen mindre personlig genom att leksakerna gestaltar individerna i barnets 

närhet, vilket kan resultera i att barnet har lättare för att öppna upp sig. Annerbäck m.fl. (2010) 

skriver i sin studie att 6,4 procent av de utsatta eleverna uppgett att de blivit slagna fler än en gång. 

Socialstyrelsen (2010) menar att skolbarn som blir slagna i hemmet ofta blivit det redan i 

förskoleåldern, en av anledningarna till att barn inte berättat om våldet är för att de inte haft någon 

vuxen att anförtro sig till. Vi anser att inget barn ska behöva uppleva den känslan och vi anser att 

det är av yttersta vikt att bygga en förtroendefull relation till barnen för att de ska våga berätta ifall 

något hänt dem. Tindberg & Otterman (2014) belyser risken med att inte uppmärksamma barn som 

uttrycker sig bli utsatta för våld då de troligtvis kommer att utsättas för våld igen. 

6.1.2 Kommunikation 

Informanter belyste vikten av en fungerande kommunikation i arbetslaget för att kunna prata med 

varandra om barn som misstänks fara illa. Däribland brukar de under avdelningsmöten diskutera 

med varandra för att se om kollegan upplevt en situation likadant eller om det varit ett missförstånd, 

på så sätt kan de skapa en uppfattning om situationen och därefter diskutera hur de ska gå tillväga 

för att hjälpa det eventuellt utsatta barnet. Vi anser att kommunikation i ett arbetslag är A och O 

eftersom dålig kommunikation kan bidra till att verksamma i förskolan avstår från att göra en 

anmälan då de inte har någon att prata med. I vissa fall kanske pedagogen ständigt får mothugg om 

sina misstankar vilket leder till att denne håller det för sig själv och istället väntar på att någon 

annan gör en anmälan. I resultatet belystes även vikten av att ha en fungerande kommunikation 

med vårdnadshavarna oavsett om de slår sina barn eller inte, detta för att kunna göra avvägningar 

och hjälpa både barnet och familjen på bästa sätt. Det bästa man kan göra för ett utsatt barn, enligt 

Socialstyrelsen (2010), är att våga ingripa utan att förolämpa vårdnadshavaren. Utifrån 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Nilholm, 2016), kan detta bidra till en förbättrad relation 

i mesosystemet, alltså mellan hem och förskola då familjen kan få stöd och hjälp av bland annat 

socialtjänsten. I resultatet framkom att pedagoger kan kontakta olika instanser för att få vägledning 

i hur de kan hjälpa och stötta ett utsatt barn, däribland BVC, barnpsykolog och specialpedagog. En 

skyddsfaktor för att kunna stötta utsatta barn är att de får professionell hjälp för att hantera och 
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bearbeta sin situation (Socialstyrelsen, 2010). Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

tänker vi att de olika instanserna ingår i exosystemet som är barnets indirekta miljö, där instanserna 

genom samverkan med förskolan kan bidra till ett bättre mikrosystem för barnet.  

6.2 Förskolan som en stöttande arena 

Resultatet indikerar att pedagoger arbetar på olika sätt för att stötta barn som utsätts för våld. 

Barnkonventionen används som stöd för att belysa barns rättigheter och något som var centralt 

bland informanterna var vikten av att prata med barnen kring vad som är rätt och fel, vilket även 

Rösare (2015) belyser. Hindberg (2006) menar att utsatta barn oftast inte förstår att det de utsätts 

för är brottsligt. Ett sätt att förstå detta kan vara då de fått växa upp i en miljö där våld är 

normaliserat och därför inte har någon annan referensram angående vad som är okej och inte. 

Därför menar vi, i enlighet med informanterna, att det är viktigt att pedagogerna agerar som goda 

förebilder kring vad som är rätt och fel. Resultatet indikerar att det är viktigt att pedagoger skapar 

förtroendefulla relationer till utsatta barn för att möjliggöra att barnen öppnar upp sig. Informanter 

menar även att det är viktigt att vara finkänslig i arbetet med utsatta barn och att man måste närma 

sig försiktigt då de tror att barn oftast inte vill påminnas om deras upplevda situation. Resultatet 

indikerar även att det är viktigt att förklara för utsatta barn varför en situation utmynnade på ett 

visst sätt då detta kan göra att barn får en förståelse för varför pedagogen exempelvis höjde rösten 

i en situation. Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar att en förutsättning för att nå barn är att 

man som pedagog är engagerad. Detta är något informanter instämmer med och berättar att det är 

betydelsefullt att finnas för barnet, vara förstående och erbjuda närhet för att kunna stötta utsatta 

barn. Ett annat tillvägagångssätt som framkom i resultatet för att stötta ett utsatt barn var 

punktmarkering för att kunna avvärja situationer som kan vara jobbiga för barnet, vilket 

Socialstyrelsen (2010) menar kan vara bra för att barnet ska få uppleva kontinuitet.  

Rösare (2015) menar att dissociation är vanligt för barn som varit med om en traumatisk händelse 

och en informant berättade att de använde sig av lågaffektivt bemötande för att komma i kontakt 

med ett barn som visat tecken på dissociation. Utifrån anknytningsteorin kan vi anta att detta barn 

mest troligt har en desorganiserad anknytning då dissociation är vanligt vid denna anknytning 

(Rösare, 2015). Vi anser att en grundläggande förutsättning för att barn ska utveckla en trygg 

anknytning är att denne får befinna sig i en omsorgsfull miljö med människor som bryr sig om 

barnet. Enligt Rösare (2015) är anknytningsmönstret föränderligt, därmed anser vi att det är 

betydelsefullt att våga göra anmälan kring våldsutsatta barn då det kan bidra till en positiv 

förändring för familjen då de kan få hjälp och barnets anknytning kan förändras till det positiva. 

En positiv förändring som framkom i resultatet var att ha en stor rotation i arbetslaget när det finns 
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barn som associerar konflikter till den pedagog som var närvarande vid konfliktens start, men också 

att involvera utsatta barn i de flesta beslut som rör dem. Vi anser att det är viktigt att låta barn delta 

i beslut som rör dem själva då de kan få känna sig respekterade, vilket även Rösare (2015) menar 

då förskolan kan vara en plats där barnen får känna sig betydelsefulla, respekterade och trygga. 

Informanter uttrycker att förskolan kan vara en plats där barn kan få uttrycka känslor som de kanske 

inte får göra hemma.  

En informant belyser svårigheterna med att behandla alla barn likadant då varje barn är unikt och 

har olika behov på grund av deras olika upplevelser. Informanten säger att en del barn behöver 

friare tyglar där man som pedagog väljer vilka konflikter man går in i, medan andra behöver 

strängare tyglar där de inte får lika mycket att tycka till om, men förklarar att de utgår mycket från 

individen. Socialstyrelsen (2010) skriver att förskolan ska arbeta förebyggande och kompensera 

för det som är bristande hemma med en trygg bas på förskolan. Vår uppfattning är i enlighet med 

informanten, att en del barn kan behöva närhet medan andra behöver avskildhet och att det därför 

inte är rättvist att påtvinga närhet till de barn som kräver avskildhet och vice versa.   

6.3 Pedagogernas betydelse för utsatta barn 

Samtliga informanter anser att de har stor betydelse för utsatta barn men resultatet indikerar att 

pedagoger har svårt för att tro på barns berättelser, vilket vi anser vara oprofessionellt och ett svek 

mot barnet då våldsutsatta barn söker en annan anknytningsperson i förskolan och det krävs tillit 

för dem att kunna berätta om sin situation. Därför anser vi att det är av största vikt att tro på barn, 

men även agera utifrån deras berättelser. Om vi ser på pedagogers betydelse för utsatta barn utifrån 

anknytningsteorin, kan vi anta att barnet känner ett svek när den inte blir betrodd eftersom barn 

berättar om en traumatisk situation först när den känner sig trygg. Vårt resultat indikerar att barn 

kan vara duktiga på att dölja att de utsätts för våld och Broberg, Hagström & Broberg (2012) menar 

att en förutsättning för att barn ska våga berätta om sina traumatiska upplevelser är att de måste 

känna förtroende. Vår tolkning av Rösare (2015) & Utterbäck (2013) är att barn kan känna sig 

säkra i sitt utforskande och våga söka stöd i svåra situationer ifall pedagoger utvecklar en trygg 

anknytning till barnen. En informant säger att barn behöver förtroende till en specifik pedagog för 

att våga berätta och detta menar Socialstyrelsen (2010) är ett bevis på stor tillit. I förskolan är det 

betydelsefullt för utsatta barn att få mötas av glädje och engagemang (Rösare, 2015; Strander, 

2008), vilket även resultatet indikerar då förskolan kan agera som en tillflyktsort för utsatta barn 

där pedagoger kan vara barnets trygghet och de får ta del av en vardag utan våld. Rösare (2015) 

menar även att barn kan inhämta en livskraft genom att pedagoger erbjuder kärlek och tröst.  
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6.3.1 Anmäla 

Informanter uppger att de i olika skeden gör en anmälan till socialtjänsten, en del anmäler vid 

minsta misstanke och därefter fortsätter vardagen som vanligt utan särskilt stöd för det utsatta 

barnet, medan andra dokumenterar ett tag för att sedan anmäla och sätta in stödinsatser för barnet. 

En informant berättar att anmälan sker direkt om ett barn detaljerat kan berätta vad som hänt och 

vi undrar då vad som sker med de barn som eventuellt inte kan uttrycka sig verbalt. Resultatet visar 

att pedagoger begår tjänstefel, enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§, när de avvaktar med att göra en 

anmälan när de misstänker att ett barn far illa, trots att de är medvetna om anmälningsplikten (SFS 

2001:453). Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori, kan vi tolka det som att det är 

makronivån som påverkar vad barnet kan tänkas utsättas för i sin barndom gällande lagar och 

samhälleliga värderingar (Nilholm, 2016). I och med att barnaga blev förbjudet blev det även lag 

på att alla som är verksamma med barn är skyldig att anmäla vid misstanke om att barn far illa 

(Modig, 2009). Klefbom (2013) belyser att anknytningen hos våldsutsatta barns kan skadas 

allvarligt om de tvingas söka skydd hos en anknytningsperson som utgör hot istället för att 

representera trygghet. Vår uppfattning är att barnkonventionen, lagen gällande barnaga och 

anmälningsplikten har påverkat barnet i en positiv utsträckning då barnet, utifrån 

anknytningsteorin, kan utveckla en trygg anknytning genom att vara i en miljö där misshandel inte 

pågår. Därför tänker vi att det är viktigt att anmälningsplikten följs för att otrygga barn ska få en 

chans att ändra sitt anknytningsmönster till det positiva vilket bidrar till en bättre självkänsla hos 

barnet och dess sociala samspel. Att anmälningsplikten följs är även något som Svensson (2013) 

och Socialstyrelsen (2014) belyser för att socialtjänsten ska kunna hjälpa barn som utsätts för våld 

i hemmet.  

Att pedagoger avstår från att göra en anmälan beror oftast på att de inte vill skada den redan 

bristande tilliten till vårdnadshavarna (Svensson & Janson, 2008). Enligt (Socialstyrelsen, 2010) är 

en av anledningarna till att vårdnadshavarna slår sina barn på grund av stressutlöst våld, samt att 

de ofta blir tacksamma när en händelse uppdagas då de kan få hjälp att hantera situationen. Detta 

framkom även i vårt resultat där vårdnadshavare, i olika situationer, visat tacksamhet efter att en 

situation uppmärksammats och själva vidtagit åtgärder i form av terapi eller att de tänkt över sitt 

beteende. Enligt Rösare (2015) och Utterbäck (2013) utvecklar våldsutsatta barn en otrygg 

anknytning, vilket medför att barnen känner sig otrygga, oroliga och blir känslostyrda samt att det 

kan skapas en förvirring hos barnet som i värsta fall kan leda till dissociation. Utifrån 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori kan vi anta att det är den goda kommunikationen på 

mesonivå som gjort att vårdnadshavaren sökt hjälp och fått verktyg till att hantera orsaken till 

våldet, vilket påverkar barnets mikronivå positivt då hemmet inte längre utgör ett hot mot barnet 
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(Nilholm, 2016). Genom att barnet inte längre utsätts för våld kan dennes anknytningsmönster 

utvecklas till det positiva och en trygg anknytning kan upprättas mellan vårdnadshavare och barn, 

detta kan medföra en gynnsam utveckling för barnets självkänsla och sociala samspel (Rösare 

2015; Utterbäck 2013). Vi anser att kommunikation är ett grundläggande verktyg inom förskolan 

då det används i alla situationer som kan bidra till en positiv miljö både för barnet och arbetslaget. 

En annan anledning till att pedagoger inte gör en anmälan är på grund av deras bristande tilltro till 

socialtjänsten (Svensson, 2013). Det framkom i resultatet att både pedagoger och chefer valt att 

avvakta med en anmälan för att säkerställa barnets trovärdighet och att själva ha en grund innan 

orosanmälan görs. En tolkning vi gör utifrån pedagogers användande av loggboken som en 

informell kartläggning, kan vara att de känner en misstro till socialtjänsten och vill därför ha belägg 

för sina påståenden för att garantera att det utsatta barnet får hjälp efter att en anmälan är gjord. Vi 

anser det motsägelsefullt att samtliga informanter uppger att de ska göra en anmälan vid minsta 

misstanke, men samtidigt belyser vikten av att dokumentera barns uttalanden för att säkerställa 

trovärdigheten. Enligt egna erfarenheter kan förskolan emellertid vara en stressfylld plats där det 

inte alltid finns möjlighet att lämna barngruppen, vi tror att en konsekvens av detta kan bli att 

förskollärare väljer att anteckna kortfattat i loggboken för att vid ett senare tillfälle göra en anmälan. 

Vi ser det dock som betydelsefullt att göra en anmälan vid minsta misstanke, utan att skriva i 

loggboken, då det kan bidra till en förbättrad levnadsstandard för ett utsatta barnet. 

6.4 Sammanfattning av diskussion 

Vårt syfte med arbetet var att undersöka hur förskollärare kan upptäcka och stötta barn som utsätts 

för våld i hemmet samt vilken betydelse de tror att de har. Vårt resultat visar att det finns olika sätt 

att upptäcka våldsutsatta barn, men att det vanliga sättet var genom plötsliga uttalanden från barnen. 

Vidare visar resultatet att en anmälan inte alltid görs vid minsta misstanke trots att det är 

anmälningsplikt i förskolans verksamhet, samt att pedagogerna har en bristande tilltro till barnets 

uttalanden och därför väljer att göra en informell kartläggning av barnets verbala och fysiska tecken 

i en loggbok. Pedagogerna ser sig själv och förskolan som otroligt viktiga för utsatta barn men 

majoriteten väljer ändå att i andra hand anmäla till socialtjänsten, för att i första hand underlätta för 

barnets situation på förskolan. Vi tolkar det som att det i huvudsak finns två anledningar till att 

pedagoger avvaktar med en anmälan; dels då de vill undvika att skada förtroendet mellan 

vårdnadshavare och förskola och dels på grund av att de inte har tillräckligt med kunskap i ämnet 

vilket gör det svårt att avgöra när en anmälan krävs. 
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7. Metoddiskussion 

Både Hedin (2011) och Justesen & Mik-Meyer (2012) menar att en kvalitativ studie ofta omfattar 

ett mindre antal personer, däremot skriver Hedin att man genom ett färre antal intervjuer kan 

analysera dessa desto djupare. Holme & Solvang (1997) skriver att det i kvalitativa metoder är 

forskarens tolkning av data som står i centrum för innehållet. Detta var något vi ansåg viktigt att 

ha i åtanke och valde därför att ha ett färre antal informanter för att ha större möjlighet att försäkra 

oss om att vi uppfattat informanten på rätt sätt. Genom vår arbetsprocess har vi gått från enskilda 

iakttagelser genom data, till att kunna få en förklaring av företeelsen, vilket är något Hedin (2011) 

beskriver som en induktiv forskningsprocess. Då det saknas svensk forskning gällande våldsutsatta 

barn var det en fördel att använda kvalitativ metod då vi med hjälp av intervjuer som 

undersökningsmetod kunde få en helhetsbild av förskollärares erfarenheter och därmed en ökad 

förståelse (Holme & Solvang, 1997; Justesen & Mik-Meyer, 2012).  

Vår önskan var att komma i kontakt med förskollärare med erfarenhet kring barn som utsätts för 

våld i hemmet. För att komma i kontakt med dessa, valde vi att använda oss av målstyrt urval när 

vi sökte informanter då vi ville vara säkra på att de hade erfarenhet kring våra forskningsfrågor 

(Bryman, 2011). Vi tror att det hade varit svårare att komma i kontakt med nyckelinformanter om 

vi använt oss av bekvämlighetsurval då det innebär att man intervjuar de som finns nära tillhands, 

och därmed inte lägger någon större vikt kring personens erfarenhet gällande forskningsfrågorna 

(Bryman, 2018). Vi tänkte att en nackdel med målstyrt urval kunde vara att det är tidskrävande att 

komma i kontakt med rätt informanter, därav påbörjade vi sökandet i god tid.  

Vid intervjuerna valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi ser det som en fördel 

att kunna styra intervjuns innehåll med utgångspunkt i våra forskningsfrågor (Bryman, 2018). Om 

vi istället använt oss av enkäter hade vi kunnat få ett större antal informanter (Johansson & Svedner, 

2010), däremot hade vi varken kunnat säkerställa att informanten är utbildad förskollärare eller att 

den har erfarenhet kring ämnet (Bryman, 2018). Ifall informanten ansett vårt ämne för privat för 

en intervju hade enkäter kunnat vara att föredra. Under intervjuerna upplevde vi däremot att 

informanterna kände sig trygga med oss och kunde delge sina erfarenheter, detta kan bero på att vi 

i början av intervjun ställde vänliga frågor och visade tacksamhet över att vi fick komma och ta del 

av deras erfarenheter, vilket även Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) belyser som en viktig del 

vid intervjuer för att få den intervjuade att öppna upp sig. Vi visade även intresse för informanternas 

svar genom att nicka instämmande och ställa följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
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Efter att ha övervägt både för- och nackdelar med målstyrt urval och semistrukturerade intervjuer, 

anser vi det ändå positivt att vi tog de beslut vi gjorde då vi kunde uppnå vårt syfte med studien. 

Vi såg det som en fördel att använda oss av tematisk analys då vi lättare kunde strukturera upp 

materialet och få en överskådlig bild av datainsamlingen, dock var det svårt att konkretisera och 

välja ut information då helhetsbilden av materialet blev överväldigande. 

8. Slutsats 

I vår inledning framkommer att det år 2018 gjordes strax under fyra tusen anmälningar gällande 

barnmisshandel i åldern 0-6 år och med stöd av tidigare forskning, statistik och vår datainsamling 

tyder mycket på att det fortfarande finns ett mörkertal i Sverige gällande barn som utsätts för våld 

i hemmet. Vi skulle här vilja återkoppla till uppsatsens inledande citat: “Jag tror att, ibland så 

kanske det är det som är räddningen. Att det finns någon vuxen som lyssnar”. Genom att skriva 

detta arbete har vi fått ta del av många olika förskollärares erfarenheter och sätt att tänka kring 

våldsutsatta barn. Förskolan är en viktig och betydelsefull plats för dessa barn. Vi anser att 

förskollärare genom åren har fyllt en viktig funktion genom att lyssna och stötta våldsutsatta barn, 

men vad som nu behövs är att de i växande utsträckning agerar utifrån vad de hör och ser. För detta 

anser vi att samverkan mellan förskola och socialtjänst måste stärkas för att lättare upptäcka och 

stötta barn som utsätts för våld i hemmet. Vi anser även att en större förändring bör ske inom 

förskollärarutbildningen där studenterna bör ges en större kunskap om hur man upptäcker att ett 

barn far illa, när en anmälan ska göras och därefter vad man kan göra för att stötta barnet. Slutligen 

anser vi att arbetslaget kontinuerligt bör kompetensutvecklas i ämnet barn som utsätts för våld. 

9. Vidare forskning 

Vi anser att det behövs mer svensk forskning gällande hur förskollärare kan arbeta för att stötta 

våldsutsatta barn då majoriteten av forskningen är från utomeuropeiska länder.  
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Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Umeå Universitet, vi heter Sara Oja och 
Jennie Gjendahl. Vi är nu inne på vår sjunde och sista termin, och ska skriva ett examensarbete 
som handlar om barn som utsätts för våld i hemmet. Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen 
om hur förskollärare kan upptäcka och stötta barn som blir utsatta för våld i nära relationer. 
Därför undrar vi om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju om dina erfarenheter inom 
området. Intervjun kan ske på er arbetsplats, dvs vi kommer till er. Vi uppskattar att intervjun tar 
max 30 min.  
 
Vi utgår från de forskningsetiska principerna, vilket innebär att deltagandet är frivilligt och du 
som informant har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Insamlade uppgifter kommer 
endast att användas i studiesyfte.  
 
Om det är okej för dig spelar vi gärna in samtalet, detta för att underlätta vårt arbete. Du har rätt 
att neka inspelningen, då antecknar vi istället. I arbetet kommer varken kommun eller förskola att 
framgå, vi kommer även att använda fiktiva namn. All datainsamling kommer att raderas efter 
genomförd studie. 
 
 
Vid frågor når du oss via mail: jenniesara_ht19@hotmail.com  
 

Vänliga hälsningar 
Sara Oja & Jennie Gjendahl 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 
 

● Hur länge har du arbetat i förskolan?  
 

● Vad har du som förskollärare för erfarenhet kring barn som blir utsatta för fysiskt våld i 
hemmet?  

 
● Vad är det som fått dig att reagera på att något inte står rätt till? (varningstecken) 

o Hur upplever du att utsatta barn agerar i samspel med andra barn på förskolan? 
o Hur upplever du att utsatta barn agerar i samspel med vuxna på förskolan? 

 
● När insåg du/ni att det som händer barnet är återkommande och inte något slumpartat, till 

exempel att barnet bara ramlat?  
 

● I vilket skede pratar ni med varandra om misstankar? 
 

● När bedöms en sådan situation som allvarlig? 
 

● Hur stöttade ni barnet? 
 

● Hur arbetar er förskola med att stötta barn som blir utsatta för våld i nära relationer? 
 

● Har ni någon specifik handlingsplan? (Finns det möjlighet för oss att ta del av den?) 
 

● Vad är det första ni gör för barnet efter det att socialtjänsten är inkopplad? 
 

● Vilken betydelse tror du att förskolan kan ha för barn som far illa? 
 

● Vad tänker du att din betydelse kan vara för det enskilda barnet som blir utsatt för våld?  
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