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1 Inledning 

Enligt Rädda Barnen (n.d) utsätts barn varje dag för fysisk misshandel i hemmet. Polisen tar 

emot cirka 11 000 anmälningar varje år men förmodligen finns det fler barn som far fysiskt 

illa och därför är det viktigt att de personer som möter dessa barn har kunskap om vad fysisk 

misshandel innebär och vad de ska göra. 

Enligt Socialtjänsten har alla som arbetar med barn i sitt yrke har anmälningsplikt, det vill 

säga, är skyldiga att göra en anmälan till Socialtjänsten om de vet eller misstänker att ett barn 

blir fysiskt eller psykiskt misshandlat, sexuellt utnyttjat, utsätts för bristande omsorg eller på 

något annat vis blir kränkt (Socialstyrelsen, n.d).   

Denna studie handlar om vilken beredskap förskollärare har för att möta barn som far fysiskt 

illa i hemmet, för att göra en avgränsning i arbetet. Med beredskap menar vi hur förskollärar-

na förbereder sig för att möta barn med eventuella diskussioner, utbildningar med mera i ar-

betslaget och enskilt. Med far illa i hemmet menas att barnet blir slaget av sina föräld-

rar/vårdnadshavare.  

Under utbildningens gång, både här på Högskolan för lärande och kommunikation och under 

våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi märkt att det inte diskuteras mycket om 

hur förskollärare ska göra när de möter de barn som blir slagna, och vad som är bra att veta 

innan de upptäcker att ett barn far illa. Detta ser vi som ett problem, att det uppmärksammas 

för lite. Därför vill vi med denna studie poängtera och upplysa vikten av kunskapen och för-

beredandet inför möten med barnen som far fysiskt illa. 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis handlar bakgrunden om förbudet mot aga. Därefter kommer ett avsnitt som de-

finierar vad barnmisshandel är. Sedan följer avsnitt som handlar om anmälningsplikt, anmäl-

ningsprocessen och vad förskolans uppdrag är när ett barn far fysiskt illa. 

Förbudet mot aga 

Som första land i världen införde Sverige år 1979 ett förbud för föräldrar att ge sina barn fy-

sisk bestraffning. 

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall be-

handlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Ur: Lag (1983:47).  

Syftet med lagen var att visa på att även barn har rätt till skydd mot våld från människor. La-

gen förbjuder inte enbart våld utan även annan form av kränkande behandling. Förbudet om 

aga mot barn är inte straffbart. Men personen som utfört agan kan bli dömd för misshandel 

som kan leda till att personen döms till fängelse i högst 10 år (Socialstyrelsen, 2010). 

Sedan mitten av 1960-talet har det bedrivits attitydmätningar av Statistiska centralbyrån 

(SCB) om vuxnas uppfattning kring barnaga och resultatet visade att hälften ansåg att det var 

tillåtet med barnaga. De positiva attityderna till barnaga har med åren gradvis eliminerats och 

resultatet för år 2007 visade att endast sju procent var positiva till barnaga. Till följd av lagens 

uppkomst ökade polisrapporteringen angående barnmisshandel och ökningen var markant un-

der 1990-talet (Lundberg, 2005). Med anledning av de ökade polisanmälningar tillsatte reger-

ingen år 1998 Kommittén mot barnmisshandel som bestod av personer med aktuell utbildning 

och erfarenhet (Regeringskansliet, 2006) . Deras uppdrag var att göra en undersökning där 

föräldrar och barn fick svara på frågor angående deras uppfattning kring fysisk bestraffning. 

Resultatet av undersökningen var klar år 2001 och visade på en minskning av fysisk bestraff-

ning av barn och att antalet anmälningar till polisen hade ökat. Minskningen kan bero på att 

vuxna har blivit mer vaksamma och har mindre tolerans för barnmisshandel. En senare studie 

gjord 2006 visar att fysisk bestraffning av barn fortfarande minskar (Socialstyrelsen, 2010). 
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Definitioner  

I detta avsnitt har vi valt att definiera viktiga begrepp som vi använder oss av. Begreppen är 

barnmisshandel, fysisk barnmisshandel och tecken på fysiskt misshandel. I en beredskap ingår 

det att veta hur fysisk misshandel upptäcks och därför har vi valt att definiera det djupare. 

Barnmisshandel 

Enligt Regeringen (SOU, 2001:71) innebär begreppet barnmisshandel att ett barn (människa 

under arton år) utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp eller kränkning-

ar av en vuxen person. Det kan också vara att barnets grundläggande behov inte blir tillgodo-

sedda. Enligt Socialstyrelsen (2010) definierar World Health Organisation (WHO) barnmiss-

handel som misshandel som sker i situationer där en förälder eller annan tillförlitlig person 

inte kan behärska sig vid en specifik situation eller vid regelbundna händelser. Barnmisshan-

deln ska medföra en konstaterad eller eventuell skada. 

Fysisk barnmisshandel 

Regeringen (SOU, 2001:71) beskriver att fysisk barnmisshandel är när en vuxen utsätter ett 

barn för skador på kroppen, smärta, sjukdom eller sätter barnet i hjälplösa situationer. Lund-

berg (2005) skriver att World Health Organisation (WHO) menar att fysisk misshandel är när 

ett barn får fysiska skador eller där fysiska skador kunnat uppstå i samspelssituationer där en 

vuxen borde kunnat kontrollera sig. Händelsen kan både ha skett en gång men också upprepa-

de gånger. 

Tecken på fysisk misshandel 

För att uppmärksamma barn som far fysiskt illa finns det enligt Hindberg (2006) olika tecken 

att vara extra uppmärksam på. Tecken kan vara både fysiskt synliga och fysiskt osynliga. De 

fysiskt synliga tecknen kan vara blåmärken eller andra hudrodnader, bitmärken, bränn-, stick-, 

skärskador, men också bortfall av hår från luggningsskador. Andra sådana tecken kan vara 

tillväxthämning och minskad viktuppgång. Enligt Hindberg (2006) kan synliga tecken även 

upptäckas genom att barnet har dålig hygien, ovårdade kläder, försenad eller stillastående 

språkutveckling eller att barnet har social omognad tillsammans med andra barn och vuxna. 

Vidare skriver Hindberg att de fysiskt osynliga tecknen kan vara beteendestörningar, koncent-

rationssvårigheter, depressivitet eller aggressivitet. Det kan också vara att barnet söker en nära 

och intensiv närkontakt med en vuxen, men kontakten blir kortvarig (Socialstyrelsen, 2010). 

Att kontakten blir kortvarig kan bero på att barnet har dåliga erfarenheter av relationer med 
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vuxna (Killén, 2000). När något av dessa tecken uppmärksammas av en förskollärare har den 

anmälningsplikt. Det kommer nästa avsnitt att handla om. 

Anmälningsplikt 

Enligt socialtjänstlagen (5:e kapitel, § 1) har varje kommun ett övergripande ansvar för att alla 

barn och ungdomar ska få en trygg och god miljö att växa upp i. Får inte barnen/ ungdomarna 

det, är det kommunens ansvar att se till att de får det. De myndigheter, till exempel hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, skola och förskola som möter barn har enligt socialtjänstlagen (kapitel 

14. § 1, andra stycket) skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Detta ska göras om de miss-

tänker eller vet om att ett barn/ en ungdom far illa så att socialtjänsten kan hjälpa bar-

net/ungdomen. Vid minsta misstanke om att ett barn/ en ungdom far illa måste den anställde 

göra en anmälan, det är en skyldighet. En anmälan måste göras omgående, det får alltså inte 

dröja innan socialtjänsten får kännedom om att ett barn far fysiskt illa. Om den anställde vill 

får den gärna diskutera ärendet med arbetsledaren eller socialtjänsten, men då utan att nämna 

de berördas namn. En anmälan görs skriftligt men om det är brådskande så är det tillåtet att 

den görs muntligt men ska då kompletteras med en skriftlig anmälan senare (SFS 2001:453). 

Avsnittet som följer handlar om vad som händer efter att en anmälan gjorts. 

Anmälningsprocessen 

En anmälan till socialtjänsten ska enligt Ekelund och Dahlöf (2005) innehålla beskrivande 

information om vad misstankarna grundas på, vilka iakttagelser som har gjorts och den ska 

inte vara tolkande. När en anmälan har kommit in till socialtjänsten har de möte med de be-

rörda föräldrarna och ibland deltar även anmälaren. Mötet har de samma dag eller några 

veckor senare. Vid första mötet gör Socialtjänsten en bedömning om de ska utreda anmälan. 

En utredning av barnets situation görs tillsammans med föräldrar. För att socialtjänsten ska få 

bra kunskap om barnet får de tala med andra myndigheter även om föräldrarna känner mot-

stånd till det. Föräldrarna kan däremot bestämma om socialtjänsten får tala med personer som 

finns i barnets omgivning och om anmälaren ska få tillgång till mer information under utred-

ningens gång och därefter. Föräldrarna har också rätt att ta del av utredningsmaterialet och får 

i slutet av utredningen en sammanfattning av vad socialtjänsten kommit fram till. Utredningen 

kan avslutas på olika sätt. Antingen klarar familjen av situationen på egen hand eller så får 

barnet eller familjen hjälp med åtgärder av socialtjänsten. Åtgärderna kan vara att familjen får 

stöd, avlastning med hjälp av kontaktfamilj släkt eller vänner till familjen. De kan också få 

stöd av familjepedagoger eller få familjeterapi. Vid vissa fall omhändertas barnet om inte 
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misshandeln avslutas (Ekelund & Dahlöf, 2005). Eftersom förskollärare ibland möter de barn 

som far fysiskt illa kommer nu ett stycke som behandlar vad förskolans uppdrag är när de mö-

ter de barnen. 

Förskolan och deras beredskap 

Som lärare inom förskolan finns det Läroplan för förskolan (Lpfö-98) att följa och få stöd av. 

Den beskriver vilket förhållningsätt som ska möta barnen i förskolan. Varje barns behov ska 

tillgodoses och de ska också känna trygghet och att de är värdefulla (Utbildningsdepartemen-

tet, 1998). 

Förskolan ska ha ett nära samarbete med föräldrarna för att kunna möta alla barn så bra som 

möjligt eftersom föräldrarna är de som känner barnet bäst. Därför är det bra att kontakten mel-

lan förskolan och föräldrarna är öppen, ömsesidig och att det finns respekt mellan parterna 

(Skolverket, 2005). Teveborg, Nilsson och Polzer (1996) anser att föräldrakontakten är en 

förutsättning för att samverkan mellan personal och föräldrar ska fungera. De menar att för-

skollärarna finner tillsammans med föräldrarna ett gemensamt synsätt om barnet. Det med-

verkar till att barnet får en bra utgångspunkt i livet. Förskollärarens samspel med föräldrar och 

barn har en stor betydelse, därför är det viktigt att regelbundet diskutera och klargöra samt 

vidmakthålla de grundläggande värdena (Skolverket, 2005). 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Försko-

lan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbe-

te med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen (Utbildningsdepartementet, 1998. Lpfö s.11) 

Det är förskolans uppdrag att ge barnet det stödet som den behöver i olika situationer. De barn 

som kan behöva extra stöd kan ha, som nämnts i kapitlet innan, koncentrationssvårigheter, 

språk- och talsvårigheter (Skolverket, 2005).  

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (Utbildningsde-

partementet, 1998. Lpfö s. 5). 

Enligt Killén (2000) är det viktigt att förskollärarna vid en misstanke om att ett barn far fy-

siskt illa kan diskutera sin oro med varandra för att skapa en bra grund för arbetslaget att gå 

vidare med. Hon menar också att rätt förebyggande insatser skapar bättre samarbete bland 

olika yrkesgrupper så att de kan hjälpa barnet. Författaren menar vidare att det inte är lätt att 
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motivera barnet och föräldern att själva försöka få hjälp utan då är det bra om förskolan har ett 

bra samarbete med andra, som till exempel socialtjänsten.    

Föräldrakontakt 

Sandberg & Vuorinen (2007) skriver att samverkan mellan förskolans personal och föräldrar 

är positivt för barnets lärande och utveckling. De hänvisar till Ekholm och Hedin, vilka menar 

att det är bra med samarbete. Föräldrar kan då uppleva en ökad tillit och trygghet till förskol-

lärarna men även till verksamheten i sin helhet.  

För att vara en professionell förskollärare menar Killén (2000) att det är viktigt att vara närva-

rande med föräldrarna vilket innebär att förskolläraren kan förstå och ha ett respektfullt för-

hållningssätt till föräldrarna i deras oro, känslor, upplevelser och behov. Likaså menar Killén 

att barn ska känna välmående och då är det viktigt att förskolläraren fokuserar på att skapa en 

bra stämning mellan förskolläraren och föräldern. Enligt Jönköpings kommun (2010) under-

lättar samverkan mellan föräldrar och förskola att förskolan får insyn i föräldrarnas ansvarta-

gande över sitt barn och speciellt där ett barn riskeras att fara illa. Handlingsplikten är nöd-

vändig här och det innebär att förskolan och rektorn måste göra något och även förebygga nya 

situationer eller händelser där barnet blir utsatt. 

Rektorns ansvar 

Enligt Jönköpings kommun (2010) är det rektorn som ansvarar för att motverka olika former 

av kränkande behandling. Varje år samarbetar rektor och en utvecklingsgrupp med att faststäl-

la en plan, göra en utvärdering och utarbeta en ny plan. För att målen ska uppfyllas i planerna 

har förskollärare ett uppdrag att noga studera planerna.  

Vidare menar Jönköpings kommun att rektorn har ansvar att undersöka kompetensbehovet 

hos sin personal och ska tillhandahålla ekonomiska resurser för detta. Ansvaret innebär att 

undersöka hur stort behovet av kompetensutveckling är hos personal och det gör rektorn med 

sina medarbetare från arbetslaget, sin utvecklingsgrupp eller med enstaka medarbetare. I an-

svaret ingår också att inspirera medarbetare att regelbundet öka sin individuella kompetensut-

veckling.     

Förskollärares  agerande 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är det viktigt att det på förskolan finns en utarbetad, nedskriven 

plan. Den vägleder pedagogerna hur de ska agera när de misstänker eller vet om att ett barn 
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far fysiskt illa. Planen kan innehålla hur förskolan ska agera, vem pedagogen ska tala med och 

vilket stöd det finns att tillgå.  

Om en förskollärare misstänker att ett barn far illa är det enligt socialstyrelsen (2010) också 

vikigt att inte drabbas av försvarstankar som att det blir nog bättre om några veckor eller att 

de har det nog tufft i familjen just nu. Att stå emot sådana tankar och se till verkligheten och 

det som har hänt. Att lita på det som har upptäckts är bättre för att kunna hjälpa barnet på bäs-

ta sätt. Socialstyrelsen säger också att förskollärare ska agera snabbt i samråd med någon erfa-

ren person eller chef vid misstanke. Det är också bra att diskutera det som har iakttagits med 

kollegor och närmsta chef eftersom arbetslaget kan ha sett samma saker. Det kan också vara 

så att det tillkommer ytterligare information och då kan det bli lättare att göra en anmälan. 

Killén (2000) menar att det är ett stöd att få diskutera sin oro i grupp, det kan ge en bra grund 

för senare skeden i utredningen. Socialstyrelsen (2010) menar också att det är bra att skriva 

upp det som har observerats för då kan en eventuell anmälan göras så korrekt som möjligt. 

När en anmälan ska göras är det viktigt att någon av förskollärarna berättar det för föräldern, 

att förskollärare är skyldiga att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Samtalet med föräldern ska vara fokuserat på barnet, vara ärligt, tydligt och det ska visas re-

spekt mot föräldern. Under samtalet kan föräldern försvara sig med hårda ord, anklagelser el-

ler klaga på förskollärarens kompetens. Då är det bra att som förskollärare behålla lugnet och 

berätta för föräldern att det är en skyldighet att som förskollärare anmäla vid misstanke om 

missförhållanden. 

Det är också viktigt att ge barnet tillfälle att prata om det som har hänt i lugn och ro om barnet 

vill. Barnet måste ges möjlighet till att någon lyssnar på det den berättar och att någon visar 

intresse. Då är det bra att finnas tillhand för barnet som förskollärare (Socialstyrelsen, 2010).  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken beredskap sex förskollärare beskriver att de har 

inför eventuella möten med barn som far fysiskt illa i hemmet. 

Frågeställning  

 Hur beskriver förskollärare att deras beredskap är i arbetslaget inför möten med barn 

som far fysiskt illa i hemmet? 

 Hur beskriver förskollärare att de uppfattar tecken på att ett barn far fysiskt illa i 

hemmet? 
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4 Metod 

Detta kapitel beskriver vilken metod som har använts och redogör hur respondenterna valdes. 

Avsnittet genomförande innehåller hur intervjuerna genomfördes och i avsnittet etiskt 

förhållningssätt finns de fyra etiska grundkraven beskrivna från Vetenskapsrådet. Efter det 

följer ett avsnitt som behandlar hur materialet analyserades och slutligen ett avsnitt om studi-

ens reliabilitet och validitet.  

Intervju  

För att få svar på frågeställningar och syfte användes den kvalitativa forskningsintervjun. Den 

metoden ansågs passande eftersom syftet med undersökningen är att undersöka vilken bered-

skap förskollärare beskriver att de har inför eventuella möten med barn som far fysiskt illa i 

hemmet. Enligt Trost (2005) är en kvalitativ studie när respondentens synpunkter och hand-

lingsmönster ska undersökas. Bell (2006) skriver att intervjumetoden är flexibel vilket kan 

vara en fördel för intervjuaren som kan vidareutveckla frågorna ifall det skulle behövas. En-

ligt Trost (2005) är kvalitativa intervjuer när det är enkla och raka frågor som ger innehållsri-

ka svar. Eftersom undersökningen är kvalitativ söks finna erfarenheter som respondenten har. 

Genom att använda oss av intervju blir det inte lika många bortfall som om en enkät skulle ha 

använts, detta styrker Kylén (2004) i sin bok där han menar att bortfallet är störst i en enkät-

undersökning.   

Enligt Bell (2006) är det bra att göra en pilotintervju innan intervjuerna genomförs. Hon me-

nar att det är bra för att kontrollera om frågorna fungerar eller om de måste ändras. Därför  

genomfördes en pilotintervju innan respondenterna intervjuades. Pilotintervjun utfördes med 

en handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. Pilotintervjun visade att frågorna 

var relevanta men att ordningen på frågorna skulle ändras. Lantz, (2007) styrker också att det 

är en fördel att intervjufrågorna har provats på någon annan för att skapa en skicklig intervju-

situation. Pilotintervjuns svar används inte i uppsatsen. Vidare menar Lantz att respondentens 

uppfattning av frågorna har en stor betydelse om det som det önskas få svar på.  

Urval 

Till intervjuerna valdes sex pedagoger i förskolan. Utifrån studiens syfte var det ett rimligt 

antal för undersökningen för att få en mättnad i den. Kvale (1997) beskriver att en mättnad 

uppstår i undersökningen när nya intervjuer inte tillför någon ny information. Eftersom inter-

vjuns ämne kan upplevas obekvämt av respondenterna valdes förskollärare från tidigare kon-
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takter. Det kan då få dem att känna sig trygga och då kunna besvara frågorna lättare. Förskol-

lärare intervjuades vars barngrupper vi inte varit i kontakt med. Kännedom om barngrupperna 

hade då kunnat hindra respondenternas berättande på grund av sekretesslagen. Risken kunde 

bli att vi blivit ofokuserade under intervjuns gång och börjat tänka på vilket barn/ situation det 

berättades om. Frågorna lämnades inte till respondenterna i förväg eftersom att vi ville ha svar 

av dem som de inte hade läst på. När förskollärare tillfrågades om att bli intervjuade var svårt 

att få några av dem motiverade till att vara med i undersökningen. Detta kan ha berott på att 

ämnet kan upplevas som svårt och jobbigt. Därför berättades frågornas innehåll för respon-

denterna när de tillfrågades, att frågorna skulle beröra barnmisshandel, anmälningsplikten och  

hur förskolan förbereder sig. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på platser där den kunde ske ostört men också där respondenten 

kunde känna sig bekväm. Detta styrker Trost (2005), att platsen ska vara lugn, ostörd och att 

respondenten ska känna sig trygg.  

Respondenterna intervjuades av en intervjuare. Eftersom det är ett ämne som kan uppfattas 

som svårt tror vi att intervjusituationen kanske skulle upplevas obehaglig för respondenten om 

det var med två intervjuare under intervjun. Trost (2005) menar också att om det är två inter-

vjuare och en respondent kan respondenten känna sig i underläge. Detta undveks för att re-

spondenten skulle känna sig bekväm i intervjusituationen.  

Intervjuerna spelades in av diktafoner och en respondent intervjuades åt gången. Det gjordes 

för att kunna ha möjligheten att gå tillbaka i det inspelade materialet och lyssna på det igen. 

Det ses som en styrka eftersom respondenternas svar kan kontrolleras igen. En annan fördel 

med ljudinspelning är enligt Bell (2006) att intervjuaren kan ägna maximal koncentration på 

vad respondenten förmedlar och att det finns möjlighet till att korrigera sina anteckningar.  

Till intervjuerna användes en intervjuguide med färdiga frågor för att våra respondenter skulle 

få samma frågor ställda till sig. Enligt Kylén (2004) används en intervjuguide om intervjuaren 

vill använda sig av en mer styrd intervju. Intervjun blir då mer inriktad på fråga-svar än ett 

vanligt samtal. 

Innan respondenterna börjades intervjuas blev de informerade om vad som menas med barn 

som far fysiskt illa i hemmet, att de blir misshandlade av sina föräldrar. Detta gjordes för att 
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förtydliga det och för att minska missförstånd. Medan intervjuerna genomfördes och när de 

analyserads var vi medvetna om att det kunde vara lätt för oss att övertolka respondenternas 

svar. Detta gjorde att fokus var på det som hade sagt under intervjun i vår analys.  Detta skri-

ver Lantz (2007) om, att det är lättare för oss som intervjuare att övertolka eller tolka in annat 

än det som sägs.  

I Bryman (2002) står det att det är viktigt att inte prata för mycket eller för lite under intervju-

erna utan intervjuaren ska vara balanserad. Om intervjuaren pratar för mycket kan det göra att 

respondenten inte säger så mycket och om intervjuaren pratar för lite kan det göra att respon-

denten känner sig osäker. Detta tänktes det på under intervjuerna. Vi pratade när vi märkte att 

det behövdes och var då tydliga i det som sades för att missförstånden skulle minskas så 

mycket som möjligt.   

En sak som märktes var att det kanske hämmade våra respondenter att intervjuerna spelades 

in. Vissa av dem berättade mycket efter att diktafonen stängts av. För att inte förvränga det 

som sades utanför inspelningen användes inte det i analysen.  

Efter att analysen av intervjuerna genomförts upptäcktes att det behövdes mer material till re-

sultatdelen. Några respondenter kontaktades då igen för att besvara några några ytterligare 

frågor för att på så vis få mer material till analysen. 

Etiskt förhållningssätt 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav som ska följas vid genomförandet 

av en undersökning. 

I Informationskravet menar Vetenskapsrådet (2002) att det handlar om att respondenterna ska 

bli informerade om vad undersökningen handlar om. Att deras deltagande är frivilligt och de 

kan välja att avbryta sin medverkan när de vill. Studiens syfte och frågornas innehåll berätta-

des för de tillfrågade respondenterna. Respondenterna informerades om att deras deltagande 

var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. De informerades också 

om att det insamlade materialet enbart används till uppsatsen. 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ska lämna sitt samtycke för att delta i under-

sökningen (Vetenskapsrådet, 2002). De har också rätten att bestämma på vilka villkor deras 

deltagande ska ske. Förskollärarna tillfrågades om de ville medverka i en intervju, de hade då 
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rätten att bestämma om de skulle delta i undersökningen. De fick också bestämma var inter-

vjun skulle ske. 

Konfidentiallitetskravet handlar om en nära anknytning till sekretess och offentlighet (Veten-

skapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om att de skulle förbli anonyma. Resultatet 

kommer att skrivas på ett sådant sätt att det inte går att spåra respondenternas identiteter. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart används till uppsatsen enligt Vetenskapsrå-

det (2002).  Det insamlade materialet kommer att raderas efter tre månader. 

Vetenskapsrådet rekommenderar också att respondenterna ska informeras om var de kan hitta 

rapporten. Respondenterna har blivit erbjudna att få uppsatsen skickad sig. 

Efter datainsamlingen gjordes en analys. Hur den gick till står det beskrivet i kommande av-

snitt. 

Analys 

Analysen av det insamlade materialet är inspirerad av den hermeneutiska cirkeln. Den herme-

neutiska cirkeln beskriver Kvale (1997) är att koppla ihop analysens olika delar och återkom-

mer till dem gång på gång och på så vis bildas en helhet. Genom att komma tillbaka till de 

olika delarna i analysen menar Olsson och Sörensen (2001) att det bildas en större förståelse 

av texten som ska tolkas varje gång den läses. Vidare menar Kvale att analysen sker när inter-

vjutexterna skapas. De texterna tolkas sedan, och kan liknas vid en dialog med texten när läsa-

ren går tillbaka till den flera gånger. Kvale menar vidare att kategorier skapas utifrån textens 

innehåll. 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Detta menar Bryman (2002) är en fördel för att in-

tervjupersonens uttryck behålls och på så vis ökar trovärdigheten. Det som respondenten sa 

transkriberades, men det skrevs inte ut korta pauser, tänkande och uttryck som ää, öö eller 

liknande. När intervjuerna hade transkriberats lästes de igenom av intervjuarna var och en för 

sig. Då gjordes markeringar utifrån syftet och frågeställningar och en överblick formades av 

intervjuerna. Det som kom fram i analysen skrevs ner i löpande text som beskrev vad respon-

denterna berättade om vilket Kylén (2004) beskriver att en kvalitativ analys ska göra. Efter 

det kategoriserades texten utifrån frågeställningarna; hur beskriver förskollärare att arbetsla-

get förbereder sig inför möten med barn som far fysiskt illa i hemmet och hur beskriver för-

skollärare att de uppfattar att ett barn far fysiskt illa i hemmet. Kategorierna markerades med 
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olika färger för att på så vis få en lättare överblick av texten och kunna placera in dem i rätt 

kategori. Efter det lästes den transkriberade texten igen, denna gång lästes texten högt och 

utan att läsa frågorna. Det gjordes för att inte bli påverkade av intervjufrågorna som då hade 

kunnat påverka bearbetningen av analysen. När texten lästes  letades det efter saker igen som 

respondenterna sagt som passade in i  frågeställningar, och det som lästes diskuterades. Det 

som hittades i texten denna gång och som passade in i frågeställningar lades till i de färdiga 

kategorierna. Efter det togs i varje kategori för sig och grupperade texten efter dess innehåll 

för att på så vis komma djupare i analysen och då hitta mönster och likheter. I intervjusvaren 

hittades också citat som kunde användas. 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Bell (2006) är reliabilitet en metod att se om samma tillvägagångssätt kan ge samma 

resultat vid flera tillfällen som sker under lika omständigheter. Den metod som valts måste 

kritiskt granskas för att kunna avgöra om metoden är tillförlitlig eller inte. Bell menar också 

att för att få en tillförlitlig analys är det bra att spela in intervjun då det går att gå tillbaka i ma-

terialet och på så vis bli säker på det respondenten har sagt. Studiens reliabilitet ökar genom 

att intervjuerna har spelats in och på så vis kan lyssnas till igen för att få den exakta meningen 

som respondenten sa.   

Validitet menar Bell (2006) är för att se om undersökningens frågor blir besvarade. Hon me-

nar att en undersökning kan ha hög reliabilitet då flera respondenter kan svara liknande saker, 

men att validiteten kan vara låg då frågorna inte besvarats som väntat. Genom att pilotinter-

vjuer genomfördes blev det synligt om studiens frågor blev besvarade eller inte. Detta ökar 

validiteten i studien. 
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5 Resultat 

Syftet med studien är att undersöka vilken beredskap sex förskollärare beskriver att de har 

inför eventuella möten med barn som far fysiskt illa i hemmet.  

Resultatet presenteras utifrån frågeställningar under följande rubriker: 

 Beredskap 

 Tecken 

För att öka anonymiteten hos förskollärarna är deras namn fingerade.  

Beredskap 

Intervjuerna visar att det är viktigt att som förskollärare veta vilka olika lagar och dokument 

det finns att använda sig av vid misstanke om att ett barn far fysiskt illa. Den lag som finns 

och som förskollärare ska veta om är lagen om anmälningsplikt. En av de intervjuade uttryck-

er det så här: 

Det är min skyldighet att anmäla. Jag är skyldig att alla barnen ha det bra 

och jag får inte blunda helt enkelt utan det är min skyldighet( Karin). 

I intervjuerna går det att se att förskollärarna tycker att det känns som ett bra stöd och en 

trygghet att ha anmälningsplikten. Det gör det lättare för dem att våga se när barn far fysiskt 

illa och att göra en anmälan.  

Det har framkommit att det är viktigt att ha kännedom om olika dokument på sin arbetsplats, 

till exempel handlingsplan, likabehandlingsplan eller skolverkets blankett om anmälnings-

plikt. Dessa dokument finns utarbetade av kommunen, arbetslaget eller skolverket och an-

vänds när förskollärarna har en misstanke om att ett barn far illa. Det framkommer att det är 

skönt som förskollärare att veta om att dessa dokument finns och det ger dem en trygghet om 

de skulle behöva göra en anmälan. Det är också viktigt att veta vilka resurser arbetslaget kan 

få stöd av. Resurserna kan bland annat vara specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog 

eller socialtjänstens rådfrågning. Till dessa resurser kan förskollärarna vända sig och rådfråga 

när de har en misstanke och på vissa platser har dessa personer fortbildning för förskollärarna. 

Detta känns också som en trygghet för förskollärarna att veta att de kan prata med specialpe-

dagog, skolsköterska, kurator, psykolog eller socialtjänstens rådfrågning om de inte känner 

sig säkra.  
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Intervjuerna visar att en bra relation med barnen och föräldrarna är viktigt att förskollärarna 

har. Det kan då underlätta för arbetslaget om de får en misstanke om att ett barn far illa efter-

som de då vet hur barnet och föräldrarna beter sig i olika situationer och sammanhang. Att 

förskollärarna har en bra relation med barnen kan göra att barnet känner trygghet att prata 

med förskolläraren. I intervjuerna framgår det också att det förekommit föräldramöte där för-

äldrarna blivit informerade av en organisation om barnmisshandel.   

Att det är viktigt med ett fungerande arbetslag som kan samarbeta är också något som fram-

kommer i intervjuerna. Att ha det gör att förskollärarna känner trygghet i varandra och vågar 

prata om svåra situationer som de upptäcker. Genom att förskollärarna kan ha ett bra samarbe-

te med varandra underlättas anmälningsarbetet för dem vid en misstanke, det blir inte lika 

jobbigt för dem.  

I intervjuerna går det att utläsa att tillgången till fortbildning och tillfällen att diskutera ämnet 

ser olika ut. Vissa förskollärare menar att de inte får någon information alls utöver det de fått i 

grundutbildningen, andra att de haft träff med Socialtjänsten någon gång. Ytterligare någon 

säger att de i arbetslaget har fått många tillfällen till att diskutera detta. Dessa tillfällen har 

skett tillsammans med skolsköterska, polis, socialtjänsten eller andra föreläsare som är insatta 

i ämnet. Dessa resurser har väglett arbetslaget i hur de ska förbereda, upptäcka och agera när 

de misstänker att ett barn far fysiskt illa.  

Vi var på en informationsträff från socialen, då var nog alla som va anställda 

i kommunen o fick beskrivet, hur alla stegen, hur de går. Men det måste va 

fem år sen, det är ju inte särskit ofta det händer, tyvärr (Lena). 

I vissa av intervjuerna framkommer det att förskollärarna saknar att deras chefer inte upp-

muntrar dem att utbilda sig vidare inom ämnet. De saknar också direktiv att de ska diskutera 

detta ämne på exempelvis personalmöte både tillsammans med varandra eller med någon pro-

fessionell person från till exempel socialtjänsten. ”Det är sånt som skulle behöva finnas aktu-

ellt på förskolan jämt ” menar Lena. I intervjuerna framgick det också att någon förskollärare 

hade fördjupat sig lite extra inom specialpedagogik där de fick fördjupad kunskap om barn i 

utsatta situationer.   

Det förs också ständiga diskussioner mellan förskollärarna om barnen på förskolorna. Någon 

menar då att de pratar då exempelvis om hur barnen mår och att de menar att de har ”ögonen 

öppna hela tiden, man vill inte att det ska hända, man är extra observant för minsta lilla och 

tar upp det” menar (Stina). Det framkommer också att några av förskollärarna har det i bak-
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huvudet att det kan förekomma att barn blir fysiskt illa behandlade och därför tar de upp dis-

kussioner tillsammans med arbetslaget så fort de misstänker något.  

En annan sak som några av intervjuerna visar är att det är bra att vara beredd på att det kan bli 

jobbigt att upptäcka eller misstänka att ett barn far fysiskt illa. Men det ska enligt intervjuerna 

inte hindra att en anmälan görs. Då kan det vara bra att tänka som en förskollärare uttryckte 

det: 

att hade jag varit ett barn så hade jag önskat kanske av hela mitt hjärta att 

nån reagerat på det som händer mig […] och då måste jag reagera som vux-

en (Emma) 

Tecken 

I intervjuerna framhålls vikten av att ha barnet i fokus för då kan förskollärarna vara obser-

vanta på om barnet mår bra. Förskollärarna berättar att de kan se om ett barn far illa genom att 

titta efter olika tecken. Tecken som kan betyda att ett barn far fysiskt illa kan vara synliga 

tecken, beteendeförändringar, hur samspelet är mellan barn och föräldrar, barn och andra 

vuxna. 

Synliga tecknen kan vara blåmärken eller andra fysiska skador. När förskollärarna upptäcker 

dessa tecken frågar de barnen vad som har hänt. Får de få svar som inte verkar stämma med 

verkligheten eller som inte hänger ihop med saker de berättat innan brukar de följa upp barnet 

och se vad som händer.  

En förskollärare beskriver att hon kan bli extra observant om hon märker på barnet att den är 

”clownen som hoppar runt, den rolige hela tiden” (Stina) eller ”tapetblomman som smälter 

in”(Stina). Förskollärarna beskriver att barn kan vara utåtagerande. De utåtagerande barnen 

kan då slåss och störa de andra barnen. Förskollärarna anser även att det finns några barn som 

kan vara inåtvända och det kan visa sig i att barnen är skygga, har lätt för gråt och är rädd för 

att göra fel. ”Det brakade ihop för minsta lilla sak, det behövde inte va något stort alls, utan 

det räckte med lite småsaker” (Emma). Någon förskollärare beskriver att hon kan se på barnen 

om de mår bra eller inte i deras beteende, kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

I samspelet mellan barn och föräldrar eller andra vuxna kan förskollärarna se vissa saker som 

gör att de blir mer uppmärksammade på barnet. Det kan vara att barnet är rädd för närkontakt 

eller att det inte känner förtroende eller tillit till någon vuxen.  
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Sen kan det ju vara det att man känner att barnet har en märklig relation till 

vuxna, man värjer sig kanske för kroppskontakt eller har svårt att liksom att 

ha riktigt förtroende, barn kanske inte känner en trygghet som ett normalt 

barn kanske borde göra. Utan man upplever barnet otryckt (Emma). 

Det kan också vara bristande omsorg som kan få konsekvenser som leder till att barnet far fy-

siskt illa. Bristande omsorg är enligt Emma när ”föräldrar inte ser till barnets väl, vad det 

gäller hygien och omsorg”. Barnet kan då ha dålig hygien, vara smutsig eller ha för små klä-

der.  

I intervjuerna går det att se att det dagliga mötet med föräldrarna har stor betydelse för för-

skollärarna. Att ha en bra och förtroendegivande relation med föräldern är viktigt. Att ha en 

sådan relation med föräldern kan bidra till att förskollärarna lättare kan upptäcka tecken i för-

älderns beteende i samspelet med barnet. Tecken kan vara om föräldern har en märklig rela-

tion till sitt barn eller om föräldern har en alltför överbeskyddande roll mot sitt barn. Något 

annat som respondenterna framhåller är viktigt är att förskollärarna ska se hur föräldern beter 

sig mot barnet och att observera hur de är vid lämning och hämtning, om de vill prata eller 

inte med förskollärarna.  

och föräldrarna, hur de beter sig i lämning, hämtning undviker de oss eller  

vill de gärna prata, man försöker föra mer, diskutera mer med föräldrarna 

(Stina). 

Några förskollärare säger att de kan få en magkänsla eller en intuitiv känsla som kan betyda 

att det är något som inte står rätt till. När de känner denna känsla, att det är något som inte är 

som det ska vara, framgår det att de blir mer observanta på barnet, att de pratar med arbetsla-

get och att de också kontaktar specialpedagog om vad de ska göra om de känner sig osäkra.  

Resultatsammanfattning 

Analysen av intervjuerna visar förskollärarnas beredskap inför möten med barn som far fy-

siskt illa i hemmet. De försöker ha en bra sammanhållning i arbetslaget för att på så vis ha 

förtroende för varandra så att de känner att de kan diskutera med varandra om svåra situation-

er som barnmisshandel.  

En annan sak som framkommer är vikten av att förskollärarna har en bra relation med barnen 

och föräldrarna. Det gör att de känner barn och föräldrar väl och kan på så vis lättare upptäcka 

avvikelser i deras beteende. Det skapas också en ömsesidig respekt hos förskollärare, barn och 

föräldrar vilket kan medverka till att barnen berättar om svårigheter eller att det underlättar ett 

samtal där en förskollärare berättar för föräldern om att en anmälan kommer göras.  
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Att vara beredd på att det är en svår situation att upptäcka att ett barn far fysiskt illa till är 

också något som framkommit.  

Vara uppmärksam på de tecken som visas när ett barn far fysiskt illa till är något som förskol-

lärarna har med sig. De blir extra observanta på om de upptäcker blåmärken, beteendeföränd-

ringar både hos barn och föräldrar, märker bristande omsorg eller får en magkänsla att något 

inte står rätt till.  

Den enda skillnaden är att förskollärarna får olika mycket utbildning i form av förläsningar, 

informationsträff från socialtjänsten, polis och skolsköterska.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet med bakgrunden samt våra tankar om förskollärares bered-

skap inför möten med barn som far fysiskt illa i hemmet.  

Resultatdiskussion 

Förskollärarna är enligt socialtjänstlagen (14:de  kapitel, § 1 andra stycket) skyldiga att göra 

en anmälan till socialtjänsten när de misstänker eller vet att ett barn far fysiskt illa. Om för-

skollärarna känner osäkerhet kan de rådfråga socialtjänsten om råd om hur de ska gå tillväga. 

Detta kan göras utan att nämna barnets namn. I studien framkommer det att förskollärarna 

tycker att det är en bra resurs. Vid osäkerhet kan de kontakta socialtjänsten och få hjälp i hur 

de ska gå tillväga i deras beredskap. Detta är ett bra sätt för förskollärarna att gå tillväga om 

de inte är riktigt säkra på vad det är de har upptäckt.  

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar förskolor att ha en utarbetad plan som ökar beredska-

pen och vägleder förskollärare vid upptäckt av ett barn som far fysiskt illa. De förskollärare 

som intervjuats uppger att de har handlingsplaner och likabehandlingsplaner att använda sig 

av och att de gör det vid behov. Det framkom också att vissa av förskollärarna aldrig hade sett 

någon handlingsplan och visste därför inte vad den innehöll.  

Några av de intervjuade förskollärare tycker att de förbereder sig för lite innan de möter barn 

som far fysiskt illa. De säger att de inte får mycket utbildning, information eller att det inte 

finns så många forum att ta upp ämnet och diskutera det i som till exempel gemensam plane-

ringstid. Men detta ser olika ut. Någon berättar att de har haft tillfällen för vidareutbildning 

och träff med professionella personer inom området. Jönköpings kommun (2010) menar att 

det är rektorns ansvar att ge förskollärarna den kompetensutbildning som de är i behov av och 

att uppmuntra dem till egna initiativ. 

Enligt Socialtjänsten (2010) är det viktigt att diskutera det som har upptäckts tillsammans 

med de andra förskollärarna som barnet är i kontakt med. Detta säger också de intervjuade 

förskollärarna. De beskriver att de samtalar om vad de ser och bestämmer tillsammans vad de 

ska hålla ögonen öppna på under några dagar. De träffas sen igen och diskuterar igenom det 

de sett tillsammans. På så vis får de en helhetsbild av barnet. Detta styrker också Killén 

(2000). Han menar att det är viktigt att förskollärarna vid en misstanke om att ett barn far fy-
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siskt illa kan diskutera sin oro med varandra för att skapa en bra grund för arbetslaget att gå 

vidare med och att se barnet så att det kan få den hjälp hon/han behöver.  

Enligt förskollärarna är det viktigt med en bra kontakt med barnen, att de känner sig trygga 

tillsammans med förskollärarna och att de känner att de kan lite på dem. Detta styrks också i 

Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) som menar att varje barn ska känna trygghet på 

förskolan. Att barnen känner trygghet tror förskollärarna kan göra det lättare för barnen att 

våga berätta vad det är som händer dem. Det är också viktigt att barnet känner att det kan 

komma till en förskollärare och berätta vad hon/ han har varit med om. 

De intervjuade förskollärarna uttryckte att det är viktigt att ha en bra föräldrakontakt och att 

det finns ömsesidig respekt mellan förskollärarna och föräldrarna för att öka tryggheten. Detta 

styrker Sandberg och Vuorinen (2007) som skriver att det är bra med en bra samverkan mel-

lan förskollärarna och föräldern för att öka tryggheten. Det behövs enligt förskollärarna för att 

kunna uppmärksamma om barnet far illa genom att se på föräldrarnas beteenden, men också 

för att kunna berätta för föräldrarna att de som förskollärare måste göra en anmälan, att de är 

skyldiga till det. När förskollärarna ska berätta det framhåller socialstyrelsen (2010) att det är 

viktigt att ha samtalet fokuserat på barnet och att vara ärlig, tydlig och att visa respekt till för-

äldrarna.  

Hindberg (2006) beskriver att det finns olika sätt att uppmärksamma att ett barn blir miss-

handlat. Det finns både fysiskt synliga och fysiskt osynliga tecken som kan visa på att barnet 

utsätts för misshandel. Här finner vi en likhet där förskollärarna också tar upp att de kan se på 

barnen på olika sätt om de far illa. De olika tecknen kan vara blåmärken, beteendeförändring-

ar, barnets samspel med andra barn och vuxna eller föräldrarnas beteenden vid lämning och 

hämtning. Bristande omsorg kan också vara ett tecken, enligt förskollärarna, på att ett barn 

kan fara fysiskt illa. Dessa tecken beskriver också Hindberg (2006) upp men hon skriver ock-

så att det kan finnas andra tecken som bitmärken, bränn-, stick-, skärskador och luggskador. 

Det kan också uppvisas genom att barnet slutat växa eller går upp i vikt. Hon beskriver också 

att försenad språkutveckling kan vara ett tecken på det.  

Socialstyrelsen (2010) tar upp att det kan vara en svår och jobbig situation för förskollärare att 

upptäcka att ett barn far fysiskt illa. De tar upp att det är lätt att hamna i försvarstankar som att 

det blir nog bättre eller de har det nog tufft i familjen. En förskollärare beskrev att det är bra 

att vara medveten om att det är en jobbig situation att hamna i.  
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När det insamlade materialet analyserades upptäcktes det att förskollärarna ofta nämnde saker 

som hör till anmälningsprocessen. Anledning till att de till stor del kom in på anmälningspro-

cessen kan vara eftersom en av frågorna handlade om det att frågorna inte var tydliga nog el-

ler att de inte visste så mycket om vilken beredskap de har. Kommande avsnitt kommer därför 

att sammanfatta vad som framkom om anmälningsprocessen i intervjuerna. 

När förskollärarna märker eller misstänker att ett barn far illa pratar de med sitt arbetslag om 

sina misstankar. Det är då vanligt förekommande enligt förskollärarna, att de bestämmer att 

de ska observera barnet och föräldern under en viss tid för att samla information om det. Det 

de observerar kan vara hur barnet beter sig i olika situationer, följer upp tidigare tecken eller 

observerar hur föräldern är vid lämning och hämtning både mot barnet och personalen. Efter 

att de har samlat information träffas de igen och diskuterar det de har sett och dokumenterar 

det. Förskollärarna kan då få en helhetsbild av barnet och den situation den är i. Detta menar 

också Socialstyrelsen (2010). De tycker som förskollärarna att det är viktigt att diskutera det 

som observerats för att på så vis skapa en helhetsbild av barnet. 

Först och främst dokumentera vad man ser, hur man känner, hur man upple-

ver barnet och vad man ser av det, om barnet säger saker eller agerar på ett 

speciellt sätt (Karin).  

Enligt intervjuerna känner sig förskollärarna ofta osäkra i sina misstankar. Då tar de kontakt 

med specialpedagog som kan komma och observera barnet och dela sina tankar om barnet 

med dem. De kan också rådfråga socialtjänsten när de känner sig osäkra i sina misstankar. De 

kan då få råd i hur de ska hantera situationen och kan bli förberedda på situationer som kan 

uppstå. SFS (2001:453) styrker också att förskollärarna kan göra om de känner sig osäkra. 

Innan förskollärarna gör en anmälan meddelar de först berörd förälder att de tänker göra en 

anmälan till socialtjänsten. Det vill de göra för att på så vis visa respekt till föräldrarna men 

också för att ge dem en andra chans. Förskollärarna vill också på så vis markera för föräldrar-

na att de ser dem men också visa att de bryr sig om deras barn.  Socialtjänsten (n.d) påpekar 

också vikten av att en förskollärare berättar för föräldern att en anmälan ska göras. Detta för 

att visa respekt mot dem 

att vi inte vill sätta åt någon utan att vi bryr oss […] vi vill stötta och hjälpa 

dig och ditt barn […] säga också att man har tystnadsplikt för då känner de  

att vi inte vill sätta åt dom (Emma) . 
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I samtalet med föräldrarna kan förskollärarna få hjälp och stöd av specialpedagog eller kura-

tor. Efter att förskollärarna pratat med föräldrarna berättar de om vad de vet om barnets situa-

tion för rektorn som gör en anmälan till socialtjänsten. 

Alla förskollärare är överens om att processen från misstanke till anmälan måste gå fort för 

barnets bästa. Detta stryks också i socialtjänstlagen (kapitel 14. § 1, andra stycket).  Det fram-

kommer också att det är viktigt att förskollärarna hela tiden stöttar varandra i arbetslaget och 

de att har fokus på barnet.  

Under tiden som uppsatsen skrivits har vi blivit mer medvetna om vikten av att ha en bra rela-

tion med barn, föräldrar och arbetslaget. Genom att ha en bra relation med dem underlättar det 

upptäckten av barn som far illa. Då blir det lättare att hjälpa dessa barn till en bättre tillvaro i 

förskolan och hemmet. 

Metoddiskussion 

Till studien användes intervjuer. Sex förskollärare valdes ut och de fick frågor ställda utifrån 

en intervjuguide och deras svar spelades in och transkriberades. Om undersökningen hade 

gjorts med andra förskollärare så hade resultatet kanske blivit detsamma eftersom att de för-

skollärare som deltog i intervjun sa liknande saker. 

Intervjuerna genomfördes var och en för sig. Frågorna var därför skrivna så att det var  samma 

frågor som ställdes till respondenterna och de frågades även i samma ordning. Följdfrågor 

valdes bort för att intervjuerna skulle genomföras så lika som möjligt. Förskollärarna fick inte 

veta intervjufrågorna innan intervjun. De fick veta vilka områden som frågorna skulle handla 

om. Detta gjordes för att förskollärarna inte skulle kunna förbereda sig, utan komma med så 

trovärdiga svar som möjligt. En intervju fick göras om på grund av tekniska fel och gjordes 

alltså två gånger och på så vis var den förskolläraren förberedd på frågorna. 

Om vi hade varit med båda två vid varje intervjutillfälle så hade vi kunnat använda oss av 

följdfrågor och på så vis kunnat få ut mer av varje intervju. Hade en enkät använts så hade det 

nog varit svårt för att få ihop så många besvarade enkäter som vi hade varit i behov av. Det 

hade också gjort att vi skulle varit tvungna av precisera frågorna tydligare.   

Hade förskollärarna fått intervjufrågorna i förväg hade svaren från förskollärarna kanske varit 

mer utförliga eftersom att de då hade kunnat förbereda sig med att undersöka de berörda om-

rådena på sin arbetsplats och att de skulle varit mer insatta i ämnet. Reliabiliteten är högre nu 
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när förskollärarna inte fick veta frågorna i förväg. Svaren blev då mer trovärdiga och gav där-

för mer sanningsenliga svar. Om förskollärarna fått veta frågorna i förväg hade nog inte osä-

kerheten visat sig på samma sätt som det gjorde nu. 

Resultat inte kan generaliseras på alla förskollärare eftersom det  var sex förskollärare som 

intervjuades. Men resultatet ger en liten bild av hur det ser ut bland förskollärare, vilken be-

redskap de har för att möta de barn som utsätts för fysisk misshandel. 

Sammanfattande diskussion 

I intervjuerna och litteratur har det framkommit att förskollärare kan rådfråga socialtjänsten 

om de känner sig osäkra på om ett barn far fysiskt illa. Det kan nog göra det lättare för för-

skollärarna att göra en anmälan när de har rådfrågat socialtjänsten och kan kanske då ses som 

en trygghet för dem. Att förskollärare kan rådfråga socialtjänsten anonymt känns som en 

trygghet. Det kan kanske medverka till att fler vågar göra en anmälan när de misstänker att ett 

barn far fysiskt illa i hemmet. 

Att vissa förskollärare inte viste vad deras handlingsplan om barnmisshandel innebar tycker vi 

är konstigt. Att förskollärarna inte uppmärksammas på att det finns en handlingsplan att följa, 

att rektorerna inte gör det möjligt för förskollärarna att få tillgång till en handlingsplan och att 

kunna diskutera den och vad de ska göra tycker vi är underligt för det är rektorernas ansvar att 

göra förskollärarna medvetna om vad det ska göra när de misstänker att ett barn far fysiskt 

illa. Är det en brist i rektorernas kompetens som gör detta eller är det bristande kommunika-

tion, eller engagemang hos rektor och/eller förskollärare? Förskollärare kanske borde upplysa 

rektorerna om detta för att bättre kunna hantera situationer där barn far illa?  

Det framkommer också att förskollärarna har för lite beredskap för att möta de barn som far 

fysiskt illa. Varför är det så? Är det för att förskollärare inte får tillgång till eller tar egna initi-

ativ för samtal om hur de ska göra om de skulle upptäcka att ett barn far fysiskt illa. För enligt 

Jönköpings kommun (2010) är det rektorns ansvar att ge förskollärarna den kompetensutbild-

ning som de är i behov av och att uppmuntra dem till egna initiativ. Om rektorn gör det, visar 

undersökningen att det skulle hjälpa förskollärarna i deras beredskap med att både kunna se 

dessa barn och att upptäcka det för då skulle de våga och känna sig tryggare i sin situation. På 

så vis tror vi att fler barn skulle uppmärksammas och få den hjälp de är i behov av.   
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Förskollärarna påpekar också vikten av att ha en bra sammanhållning i arbetslaget för att på så 

vis öka tryggheten hos dem. Att det är viktigt att det ska vara en bra sammanhållning i arbets-

laget anser vi viktigt för det medverkar till en bra verksamhet. Är det en bra sammanhållning 

blir det en bättre kommunikation inom arbetslaget och då är det lättare att prata med varandra 

om svåra saker.  

Förskollärarna framhåller också att det är viktigt att ha en bra relation med barn och föräldrar 

för att på så vis kunna uppmärksamma om ett barn far fysiskt illa. Vi tror att det underlättar 

för förskollärarna att se om ett barn inte mår bra om de har en bra relation med dem. Men det 

underlättar nog också för barnet att berätta att det far fysiskt illa om den känner att den kan 

lita på en förskollärare. Att förskollärarna har en bra relation med föräldrar som bygger på 

respekt är nog också en viktig del för att kunna upptäcka de barn som far fysiskt illa. Genom 

att föräldrarna känner sig trygga kan det leda till ett bra samarbete mellan förskollärarna och 

föräldrarna där de vågar vara öppna och ärliga mot varandra och genom det hamnar barnet i 

fokus. Det kan nog vara en styrka i att försöka se varje barn och på så vis kunna upptäcka om 

ett barn far fysiskt illa eftersom kommunikationen mellan förskollärare och förälder då är 

öppnare. Till följd av att förskollärarna känner barn och föräldrar väl märker de om något inte 

står rätt till. Det kan då bli lättare för förskollärarna att berätta när de känner föräldrarna väl, 

att de är skyldiga att göra en anmälan när de misstänker att ett barn far illa. Killén (2000) me-

nar också att det är bra att ha ett bra samarbete tillsammans med föräldrarna för att på så vis få 

en bra relation med föräldrar och barn. 

Förskollärarna berättar att de kan se med hjälp av olika tecken om ett barn far fysiskt illa. Det-

ta skriver även Hindberg (2006) om. Genom att veta vilka tecken det är som kan tyda på att 

barn far fysiskt illa tror vi att det är lättare att upptäcka dessa barn. Det kan också göra att för-

skollärare vågar vara uppmärksammade på de tecken som barnen visar. 

Vidare forskning 

Utifrån studien finns det anledning att undersöka vidare vilka skillnader det finns i beredskap 

hos förskollärare för att möta barn som far fysiskt illa. Ett annat område att studera är samar-

betet mellan rektor och förskollärarna i arbetet med att uppmärksamma de barn som far fy-

siskt illa. Att undersöka vidare om förskollärarna har samma beredskap för att möta de barn 

med psykisk ohälsa och som utsatts för sexuella trakasserier som de har för barn som far fy-
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siskt illa är också ett område att studera. Att studera hur samspelet är mellan förskolan och 

Socialtjänsten är också något att undersöka. 

Dessa områden skulle vara bra att forska vidare i för att på så vis få en helhetsbild i arbetet 

med barn som far fysiskt illa. 
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8 Bilaga 

Intervjufrågor 

 Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 Vad vet du om anmälningsplikten? 

- Hur går processen i en anmälan till? 

- Hur känner du inför att göra en anmälan? 

 Hur uppmärksammar du att ett barn far fysiskt illa? 

 Hur gör ni när ni misstänker att ett barn blir fysiskt misshandlat? 

 Hur förbereder sig arbetslaget för eventuella möten med dessa barn? 

- Har ni någon handlingsplan som ni använder er av vid misstanke?  

- Hur ser handlingsplanen ut? 

 När ni har en misstanke, vad finns det för stöd för dig som pedagog att tillgå? 


