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Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av utsatta barns behov i förskolan 

hos förskollärare. Studien utgick från följande tre frågeställningar;  

Vilka uppfattningar förekommer hos förskollärare av utsatta barns behov i förskolan? 

Hur uppfattar förskollärare sina möjligheter att skapa gynnsammare förutsättningar för 

de utsatta barnen i förskolan? Vad är förskollärares uppfattningar av hur utsatta barn i 

förskolan upptäcks? Den här fenomenografiska studien genomfördes med hjälp av sex 

kvalitativa intervjuer med förskollärare från fyra olika förskolor. Resultatet redovisas 

som skilda beskrivningskategorier. När det gäller utsatta barns behov är kategorierna; 

behov kopplade till barnet; psykosocialt och biologiskt samt behov kopplade till miljön. 

När det gäller gynnsammare förutsättningar för utsatta barn i förskolan är kategorierna; 

externt stöd för gynnsammare förutsättningar i förskolan och interpersonella relationer 

för gynnsammare förutsättningar för barn i förskolan. När det handlar om att upptäcka 

utsatta barn i förskolan finns följande kategorier; explicita tecken som indikation på 

utsatthet samt implicita tecken som bidrar till misstanke om utsatthet. 

 

Resultatet visar en variation av uppfattningar och de diskuteras utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv där förskolan som miljö kan ses i ett sammanhang där 

alla aspekter och miljöer samverkar och påverkar utsatta barns möjligheter att utvecklas 

till välmående människor. 
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The object of this study was to make research into preschool teachers’ perceptions of 

the needs of vulnerable children in preschool. The study starts off with the following 

three issues; what are preschool teachers’ perceptions regarding the needs of vulnerable 

children in preschool? How do preschool teachers view their opportunities to create 

more favorable conditions for vulnerable children in preschool? What are preschool 

teachers’ perceptions of how to discover vulnerable children in the preschool setting? 

This phenomenografhic study was based on six qualitative interviews with preschool 

teachers working at four different preschools. The result is shown as different 

descriptive categories. When it comes to the needs of vulnerable children the categories 

are; needs in connection to the child; psychosocial and biological and needs in 

connection to the environment. When it comes to more favorable conditions for 

vulnerable children in preschool the categories are; external support for more favorable 

conditions and interpersonal relationships for more favorable conditions in preschool. 

Regarding how to discover vulnerable children in preschool there are these categories; 

obvious signs as an indication of vulnerability and implicit signs contributing to a 

suspicion of vulnerability. 

 

The result shows a variety of conceptions and they are looked upon from the standpoint 

of the ecological systems theory where the preschool setting can be seen in a context 

where all aspects and different environments influence vulnerable childrens 

opportunities to develop into healthy human beings.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 

Arbetet med den här studien har i huvudsak åstadkommits gemensamt. Vi har båda läst 

relevant litteratur och tagit del av tidigare forskning. Arbetsprocessen med studien har 

genomförts tillsammans där båda tagit lika stort ansvar genom att vi gemensamt 

utarbetat frågor, hittat relevant litteratur samt formulerat text. Dock utfördes 

intervjuerna enskilt, där var och en ansvarade för tre intervjuer var. Likaså 

transkriberade vi datamaterialet var för sig utifrån våra respektive intervjuer, och tog 

därefter del av varandras transkriptioner inför en fortsatt analys. Varmt tack till vår 

handledare Gunbritt Tornberg för god handledning under arbetets gång. 
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1 Bakgrund 
 

Följande kapitel inleds med en kort presentation och en motivering till valt 

undersökningsområde. Därefter följer syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med 

en översikt av relevant litteratur och tidigare forskning.  

 

1.1 Inledning 
 

Vi har många gånger via media fått en inblick i de mest extrema fallen där barn som 

lever i dysfunktionella hem varit utsatta för försummelse och vanvård. Med 

dysfunktionella hem i denna studie avser vi hem där det förekommer brister i 

föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov. Detta berör oss och vi 

känner både förtvivlan och maktlöshet. Inte minst påverkar det oss som förskollärare, 

eftersom vi med största sannolikhet kommer att konfronteras med liknande fall med 

utsatta barn. Förskollärare tillsammans med personal på BVC, är i många fall de första 

som uppmärksammar när något brister i omsorgen av barnet. I den här studien har vi 

valt att använda oss av begreppet utsatta barn vilket även inkluderar barn som far illa 

och barn som riskerar att fara illa. Vi kommer även att förklara innebörden av 

försummelse. 

 
Vi läste en avhandling Kompletterande anknytningsperson på förskolan av Hagström 

(2010) som vi fann intressant och som väckte vår nyfikenhet när det gäller 

anknytningspersonens betydelse och dess roll i förskolan. Hagström redogör för ett 

forskningsprojekt genomförd på en svensk förskola, där utsatta barn fick en 

anknytningsperson tilldelad sig. Anknytningspersonerna var pedagoger som under 

projektets gång fick utbildning och handledning i anknytningens betydelse för barns 

progression. Hagströms studie visar att de här pedagogerna blev mycket betydelsefulla 

för barnen eftersom de kunde erbjuda barnen ökad trygghet och stabilitet. Hagström 

menar att liknande projekt kan genomföras i fler kommuner men att detta kräver då en 

samverkan och tydliga prioriteringar från politiskt håll. Efter att ha tagit del av 

Hagströms forskning fann vi det inspirerande hur förskolan som institution kan spela en 

viktig roll för utsatta barn, och vi vill därför undersöka förskollärares uppfattningar av 

utsatta barns behov i förskolan.  

 

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev 2010 står det att: 

 
Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska 

ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende 

(Skolverket, 2010, s. 6). 

 

Läroplanen betonar de vuxnas ansvar i mötet med de utsatta barnen i förskolan. 

Relevant och av intresse för en studie om utsatta barns behov i förskolan är hur 

förskollärare ser på sina möjligheter att tillgodose utsatta barns behov med de 

ekonomiska resurser som finns och hur olika regelverk och barns rättigheter förhåller 
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sig till varandra. Det är även intressant att studera förskollärares syn på hur utsatta barn 

kan upptäckas i förskolan för att kunna tillgodose deras behov och även skapa 

gynnsammare förutsättningar inom förskolans ram. I föräldrabalken (i Sveriges Rikes 

Lag, 6 kap, 1§) står det att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det 

står också att barn inte får kränkas eller skadas. I FN:s barnkonvention om barns 

rättigheter (Regeringskansliet, 2006, artikel 19) står det att konventionsstaterna ska 

använda lämpliga åtgärder i utbildningssyfte, för att stärka barnets skydd mot 

övergrepp, vanvård och skada.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar och synliggöra variationer i 

dessa, av fenomenet utsatta barns behov i förskolan. Vi avgränsar fenomenet till tre 

aspekter, vilka tydliggörs i frågeställningarna nedan. 

 

Med utsatta barn menar vi i studien barn som lever i dysfunktionella familjer. 

 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar förekommer hos förskollärare av utsatta barns behov i 

förskolan? 

2. Hur uppfattar förskollärare sina möjligheter att skapa gynnsammare 

förutsättningar för de utsatta barnen i förskolan? 

3. Vad är förskollärares uppfattningar av hur utsatta barn i förskolan upptäcks? 

 

 

 

1.3 Litteratur och tidigare forskning 

 
I nedanstående avsnitt redogörs för litteratur, forskning och teorier om barns behov, 

utvecklingsekologi, resiliens samt anknytning som vi anser är relevanta för studiens 

problemområde.  

 

 1.3.1 Teorier om barns behov 

 
I Maslows behovsteori (Askland & Sataøen, 2000) benämns människans behov för 

utveckling gå via fem trappsteg. Första steget handlar om människans primära behov för 

att överleva; vilka består av tillgången på luft, vätska, mat, värme, sömn samt sexualitet. 

Så länge de fysiska behoven inte är tillgodosedda så styrs människans tankar primitivt 
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och blir inställda på överlevnad. Steg två i behovstrappan handlar om trygghet, följt av 

samhörighet och kärlek på steg tre. Steg fyra handlar om självkänsla och sista steget 

handlar om självförverkligande. Enligt Maslows behovsteori så måste de grundläggande 

behoven först bli tillfredställda innan människan kan klättra vidare till nästa steg och få 

de psykiska behoven tillgodosedda. 

 

En annan modell för att arbeta med utsatta barn är Socialtjänstens förklaringsmodell 

som heter BBIC - Barns Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2006). BBIC triangeln har 

barnet som utgångspunkt då det gäller barnets behov. Behoven sätts i relation till 

föräldrars förmåga och olika faktorer i familj och miljö där helheten är viktig ur barnets 

perspektiv. 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. BBIC- triangeln (efter Socialstyrelsen, 2006, s. 27). 

 

 

 

 

Nedan följer Socialstyrelsens (2006) förklaringar till BBIC triangeln och vilka behov 

som måste tillgodoses för att barnets utveckling ska bli gynnsam. 

 

Barns behov  

Med barnet i fokus har de olika behoven brutits ner i sju områden; hälsa, utbildning, 

känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, social 

förmåga, samt förmågan att klara sig själv. Den fysiska hälsan bör uppmärksammas 

eftersom det finns starka samband mellan hälsa och sociala förhållanden. Ogynnsam 

social och ekonomisk uppväxtmiljö innebär ökade hälsorisker för barn och unga 

speciellt om de är placerade i familjehem eller på institution. Dessa barn är 

överrepresenterade när det gäller hälsoproblem, såväl fysiska som psykiska. 

 

Både förskola och skola kan vara ett stöd för barn och ett skydd då föräldrarnas förmåga 

sviktar. Att kunna läsa, skriva och räkna kan vara en förebyggande insats som kan 

kompensera en svår barndom. Det finns samband mellan låg eller negativ självbild och 

lässvårigheter. En trygg anknytning till minst en vuxen tidigt i barndomen kan vara 

avgörande för att barn ska stärka goda relationer till andra senare i livet och för att klara 

olika motgångar. Barn får både fysiska och psykiska skador av misshandel. De barn 

som visar aggressivt och utagerande beteende, bör därmed få stor uppmärksamhet.  

Dessa barn har nämligen stor risk att utveckla framtida sociala och psykiska problem. 

Barnet 

Barnets 

behov 

Föräldrarnas 

förmåga 

Familj och miljö 
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Det finns också samband mellan tidig brottslighet, aggressivitet, svaga föräldrar och 

framtida sociala bekymmer. 

 

Barn som växer upp med föräldrar som missbrukar kan få en sämre självbild. Barns 

bakgrund och den egna personligheten är en viktig pusselbit för att skapa sin identitet. 

Det finns också samband mellan de barn som separeras eller placeras i ett annat hem 

med risken att utveckla en negativ självbild. Barn som växer upp med föräldrar som 

brister i sin roll, kan kompenseras genom att få förebilder från syskon, anhöriga eller 

kamrater. Värderingar, attityder och beteenden delas i viktiga referensgrupper och bildar 

en grund för nya relationer i framtiden vilket minskar uppkomsten av antisocialt 

beteende. Barn som växer upp i hem där det finns missbruk eller psykisk sjukdom kan 

ha svårare att veta hur de ska uppföra sig i olika sammanhang. Detta kan medföra att 

barnen provocerar eller förolämpar andra människor omedvetet. Eftersom inte alla barn 

som är placerade utanför hemmet har kontinuitet i sin uppväxtmiljö, behövs extra 

stöttning för att klara det dagliga livet. Barn som växer upp med en förälder som brister 

i föräldrarollen, kan överta ansvaret för hemmet fast inte mognad finns för detta.  

 
Föräldrarnas förmåga 

Utgångsläget är att alla föräldrar vill sitt barns bästa och att relationen mellan barn och 

föräldrar är ömsesidig. Barn genomgår flera utvecklingskriser, vissa mer krävande för 

förälder än andra. Det ställs större krav på föräldern när barnet är för tidigt fött, är 

svårtröstligt, har ett medfött funktionshinder eller är svårt sjuk. Föräldrarnas förmåga att 

tillgodose barnets behov på ett skäligt sätt är väsentligt för barnets hälsa och utveckling, 

därför bedöms föräldrars omsorgsförmåga. Socialstyrelsen anser att det finns sex viktiga 

aspekter på föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov; grundläggande omsorg, 

säkerhet, känslomässig tillgänglighet, stimulans, vägledning och gränssättning och 

stabilitet. 

 
En viktig uppgift som föräldrarna har är att tillgodose barnen både närande, fysiskt och 

materiellt som till exempel med lämplig kost och kläder. Barnet ska också vid behov få 

tillgång till sjukvård, tandvård och mediciner. Ibland kan det innebära att barn 

försummas då föräldern inte sköter sina egna fysiska behov på bästa sätt på grund av 

missbruk eller psykisk sjukdom. Det handlar om att ha uppsikt över barnet och skydda 

för eventuella faror eller mot barnets egna riskfyllda beteenden. Skyddet innebär också 

att skydda barnet mot skadliga beteenden från andra omsorgspersoner. Det finns starka 

belägg för att de föräldrar som misshandlar sina barn deltar mindre i aktiviteter som lek 

samt att dessa föräldrar sällan ger barnet någon positiv bekräftelse. 

 

Att vara förälder innebär att engagera sig, visa positivitet och vara lyhörd för barnets 

signaler och anknytningsbehov. Utvecklingen av anknytningen pågår under många år 

och spädbarn utvecklar relationsspecifika anknytningar till respektive föräldrar 

beroende på hur samspelet fungerar. Bristande engagemang känslomässigt kan bero på 

olika saker hos föräldern så som arbetslöshet, psykisk eller fysisk ohälsa, missbruk med 

mera. Brist på positivt engagemang hos föräldern kan göra att barnet inte kan tyda sina 

egna känslor och signaler. Om föräldern uppträder aggressivt, nedlåtande eller inte visar 

någon empati, så kan detta leda till att barnets anknytning till föräldern blir otrygg. 
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Föräldrar behöver ge sina barn realistiska förväntningar utifrån mognad och kunskap, 

och barnet behöver också respons och bekräftelse på det de klarar av. Föräldrar ska sätta 

gränser, vägleda på ett vänligt men konsekvent sett. Barn behöver stöttning i vad som 

accepteras som godtagbara beteende, här fungerar föräldern som en modell. Finns det 

svåra konflikter mellan barn och föräldern kan föräldern som modell fungera negativt. 

Detsamma kan bestraffningar leda till att barnet löser konflikter med våld. Att vara 

förälder innebär att vara pålitlig och förutsägbar med kontinuitet. Föräldrar med 

oberäknelig attityd kan skapa ångest och oro hos barnet. Förekommer det våld, 

missbruk eller ohälsa hos föräldrarna så blir det ofta svårt att organisera familjen på ett 

stabilt och förutsägbart sätt vilket kan leda till att barnet oroar sig eller tar hand om de 

vuxna. 

 

Familj och miljö 

Omgivningen runt barnet har betydelse både för barnets utveckling men även för 

föräldrarnas möjligheter till att tillgodose barnens behov. Följande sju faktorer har 

identifierats som viktiga inom detta område; familjens bakgrund och situation, 

familjenätverk, boende, ekonomi, arbete, social integrering och lokalsamhällets 

resurser. Familjekonstellationen kan bestå av en eller två föräldrar, styvföräldrar och 

styvsyskon vilket kan påverka föräldraförmågan. Någon i familjen kanske har växt upp i 

en annan miljö än barnet, flytt från krig eller själva varit utsatta för misshandel eller 

försummelse. Problem hos föräldrarna i form av förståndshandikapp, psykiska problem, 

missbruk, våld och kriminalitet ökar risken för att barn far illa och särskilt allvarligt är 

det om missbruk eller psykisk problem blandas med våld mellan föräldrarna. Men 

föräldrarnas problem betyder inte alltid att barnet far illa, det kan finns andra personer 

utanför familjen som kan kompensera för vissa behov när det förekommer problem i 

familjen. 

 

Då föräldrar har svårt att klara av att hantera föräldrarollen så kan släkt, vänner eller 

andra vuxna fungera som stöd. Med barnet i fokus är det viktigt att undersöka vilka 

möjliga kontakter barnet har utanför familjen. Detta nätverk fungerar då både som stöd 

och som kontroll, men många gånger blir relationerna bland de vuxna konfliktfyllda. 

Barn till ensamstående eller till föräldrar som är födda utomlands utanför EU, lever 

oftare i fattigdom. Ensamstående föräldrar med nyfödda upp till fem års ålder, har också 

det svårare ekonomiskt. Det råder starka samband mellan ekonomiska problem och 

psykisk och fysisk ohälsa hos barn. Barn behöver en fast punkt där de kan känna 

trygghet, ha sina ägodelar och bjuda hem kamrater. Ett otryggt hem kan bli påfrestande 

för barnet som kan känna skam inför sina kamrater eller en oro om framtiden. 

Hemlöshet, vräkningar och många flyttar påverkar också barnet som kanske behöver 

byta till en ny främmande miljö. Då det råder lågkonjunktur är det diskriminering på 

arbetsmarknaden framförallt för unga med utlandsfödda föräldrar men även 

utlandsfödda adopterade. Även ensamstående kvinnor med små barn har en svag 

koppling till arbetsmarknaden. Familjens ekonomi styr vilken bostad barnet får bo i 

samt vilken miljö som barnet får vistas i. Kvalitet och bostadsläge påverkar vilken skola 

som barnet hamnar i och vilken närmiljö som finns. I bostadsområden med lägre 

socioekonomisk status bor det fler ekonomiskt utsatta barn. Dessa områden har högre 

arbetslöshet, bidragsberoende och fler utanförskap vilket leder till otrygg närmiljö. 

Familjer i dessa områden flyttar oftare, nyttjar inte tillgängliga sociala resurser eller 

deltar inte i föreningsliv i lika stor utsträckning som familjer i områden med högre 
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socioekonomisk status. Social isolering ökar risken för vanvård, försummelse och 

övergrepp. För att minska riskerna hos barnen behöver dessa boendemiljöer bli mer 

gynnande av sociala nätverk. 

 

1.3.2 Barn som far illa 

 
Med ett barn som far illa åsyftas ett barn som inte får sina behov tillgodosedda i 

familjen. Josefsson med flera (2007) skriver i en rapport Strategi för samverkan 

genomförd i samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 

Socialstyrelsen, att om ett barn utsetts för försummelse, fysiskt eller psykiskt våld, 

kränkningar eller sexuella övergrepp så anses barnet fara illa. Då barnet mobbas, utsetts 

för hot, våld och andra övergrepp av jämnåriga eller har stränga relationer till familj och 

omgivning så anses barnet också fara illa. Det finns också barn som lever i miljöer där 

olika omständigheter påverkar om det finns risk för att barnet ska fara illa, dessa 

omständigheter kan delas in i olika riskgrupper: 
 

Barn till missbrukande föräldrar, barn till psykiskt sjuk förälder, barn till utvecklingsstörd 

förälder, barn som har upplevt våld i familjen, ungdomar som tidigt debuterar i brott och 

missbruk etc. Barn med olika funktionshinder kan också ingå i gruppen barn och unga som 

riskerar att fara illa, bl. a. barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Likaså barn som lever i konfliktfyllda vårdnads- och umgängessituationer m.fl. grupper. 

 

(Josefson m.fl. 2007, s. 33). 

 

Det är konsekvensen mellan olika riskfaktorer och skyddsfaktorer runt barnet i dess 

miljö, i familjen och i samhället som är avgörande för om barnet ska riskera att fara illa. 

Riskfaktorer kan vara sociala, psykologiska, medicinska eller biologiska faktorer som 

kan bidra till försenad utveckling, hälsoproblem, svårigheter med anpassning eller 

beteendeproblem hos barnet. Skyddsfaktorer hos barnet kan vara initiativförmåga, 

humor, nyfikenhet, impulskontroll, intelligens och tålmodighet. Skyddsfaktorer i familj 

och närmiljö kan innefatta få separationer från vårdare, god omvårdnad, yttre stöd från 

omgivningen, en bra relation mellan föräldrar och barn samt god hälsa hos modern 

(Josefsson m.fl. 2007). Lundén (2010) påpekar vikten av att tidigt identifiera utsatta 

barn som en skyddsfaktor. 

 

Enligt Hessle (1996) klassificeras begreppet försummelse som skadlig händelse då en 

vuxen brister i sitt ansvar och skador drabbar barnet. Hindberg (2006) menar att 

försummelse förknippas med understimulering, brist på omvårdnad och bristande 

förmåga att visa kärlek. Hindberg skriver vidare om social försummelse som kan vara 

avsaknad på dagliga rutiner och brist i uppfostran och socialisation. Lagerberg (i 

Hindberg, 2006) påstår att även samhället kan försumma barnet, dels genom att 

föräldrar inte får tillräckligt stöd i att hantera sitt föräldraskap dels genom att det inte 

finns tillräckligt med resurser tillsatt till exempelvis förskolan. World Health 

Organization (WHO) (2008) beskriver känslomässig misshandel som försummelse det 

vill säga att barnet inte får en utvecklingsmässig lämpad och stödjande miljö eller 

tillgång till en primär anknytningsfigur.  
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1.3.3 Utvecklingsekologisk teori 
 

I den här studien använder vi oss av ett utvecklingsekologiskt perspektiv i vår förståelse 

av studiens problemområde eftersom vi anser att det i dagens samhälle är relevant att 

beakta barnets samtliga miljöer och hur de interagerar. Studiens resultat diskuteras med 

stöd av nämnda perspektiv. Att se människans utveckling ur ett sådant perspektiv 

innebär att se individen och dennes livsmiljöer i ett sammanhang. Teorin utvecklades 

under 1970-talet av Uri Bronfenbrenner (1979).  Han menar att för att förstå en 

människa och hennes utveckling måste hela den fullständiga livsmiljön beaktas. Nedan 

följer Bronfenbrenners definition av sin egna teori: 

 
The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual 

accommodation between an active, growing human being and the changing properties of 

the immediate settings in which the developing person lives, as this process is affected by 

relations between these settings, and by the larger contexts in which the settings are 

embedded. 

Bronfenbrenner (1979, s. 21). 

 

Bronfenbrenner menar att tre viktiga aspekter framkommer i definitionen. Den första är 

att människan inte ska ses som en tabula rasa, som ett tomt kärl som ska fyllas, och 

som påverkas av sina livsmiljöer, utan som en växande individ som omstrukturerar 

miljön där hon befinner sig. Den andra är att miljön både påverkar individen och 

påverkas av denne, det vill säga det handlar om en ömsesidig relation. Den tredje 

aspekten belyser hur en människas olika livsmiljöer samverkar och påverkar varandra 

(Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner skapade en förklaringsmodell där han delade 

upp miljöer i olika nivåer som samverkar med varandra (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (efter Hindberg, 2006, s. 43). 
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I centrum befinner sig individen, eller barnet som denna studie gäller. Barnets 

närmiljöer utgör mikronivån. Denna nivå innefattar fysiska, psykologiska och sociala 

miljöer och dess olika element av aktiviteter och relationer, och kan utgöras av 

exempelvis hemmet eller förskolan (Swick & Williams, 2006). När två eller flera 

mikromiljöer interagerar med varandra görs detta i ett mesosystem. På exonivån finns 

lokala förhållanden och resurser såsom sjukvård och förälders arbetsplats. Swick och 

Williams menar att vi kan befinna oss i en miljö på exonivån psykiskt om än inte 

fysiskt. De ger ett exempel på genom att nämna hur ett barn mycket påtagligt kan 

uppleva stressen på förälders arbete utan att själv vara där i fysisk bemärkelse. Vidare 

befinner sig individen också på makronivån som utgörs av förhållanden i samhället som 

exempelvis politik och värderingar. Därutöver finns också chrononivån som innefattar 

individens medvetenhet om sin historia.  

 

Swick och Williams (2006) belyser hur viktiga den första mikromiljön är för barnets 

vidare utveckling och hälsa. Det är i hemmet, den första närmiljön ett barn befinner sig 

i, som barnet lär sig att förhålla sig, och referera till resten av världen. När denna miljö 

karaktäriseras av olika slags missförhållanden som missbruk eller våld påverkas det lilla 

barnet på ett högst påtagligt sätt och kan vara förödande för dess välbefinnande. När 

våld dominerar i hemmet minskar förmågan att utveckla social kompetens, menar 

Swick och Williams. Även anknytningen med föräldern kan påverkas eftersom fokus 

ligger på makt och kontroll snarare än omvårdnad av barnet. 

 

Förskolan utgör vid sidan av hemmet den viktigaste miljön för de flesta barn idag. 

Numera går 83 % av dagens barn i förskolan. I åldern 3-5 år är det ungefär 95 % 

(Skolverket, u.å.). Att ha ett helhetsperspektiv på barnets tillvaro är väsentligt. Därför 

blir också alla relationer och samarbeten runt barnet viktigt. Relationen mellan barn och 

pedagog, kollegor emellan och stöd från chefen; allt detta hänger ihop i ett 

helhetstänkande (Brodin, 2008).  

 

 

1.3.4 Resiliens 

 
Den utvecklingspsykopatologiska forskningen har studerat utsatta barns motståndskraft, 

resiliens (efter engelskans resilience) i relation till skydds- och riskfaktorer (Andersson, 

i Meeuwisse & Swärd, 2002). Vad är det som gör att vissa barn, trots svåra 

uppväxtförhållanden, klarar sig och växer upp till väl fungerande vuxna, medan andra 

får det svårare? Detta är en fråga som uppkommer. I ett försök att förklara detta studeras 

barnets livsmiljöer för att identifiera faktorer som kan karaktäriseras som antingen 

skyddande eller utgörande en risk (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Skydds- och riskfaktorer (vår sammanställning efter Hindberg, 2006; Kihlbom 2003 & Killén, 

2002). 

Skyddsfaktorer: Riskfaktorer: 

 Trygg anknytning 

 Socialt nätverk 

 Tryggt boende 

 Utbildning 

 Missbruk 

 Familjevåld 

 Fattigdom 

 Psykisk ohälsa 
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Enligt Zolkoski och Bullock (2012) besitter resilienta barn personliga egenskaper som 

social kompetens, problemlösningsförmåga, förmåga att hantera missförhållanden, 

självständighet samt innehar de en känsla av mening. Helmen Borge (2005) menar dock 

att vara resilient enligt ovan nämnda personlighetsdrag inte är detsamma som resiliens. 

Resiliens innefattar barnets egenskaper i relation till dess miljö. Helmen Borge påpekar 

att resilienta egenskaper kan bidraga till, men inte helt och hållet innebära resiliens. Det 

måste till andra skyddande faktorer i miljön. ”I regel har förekomsten av en enstaka 

riskfaktor mer marginell betydelse för barnets utveckling. En anhopning av riskfaktorer, 

särskilt vid avsaknad av skyddsfaktorer, innebär däremot att risken för allvarliga 

konsekvenser stiger avsevärt” (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009, s.23). 

För att beskriva de faktorer som påverkar ett barns utveckling används begreppet 

expositioner. Magnusson med flera (2009) menar att hur ett barn påverkas av en 

särskild exposition bland annat beror på dess intensitet, varaktighet och om andra 

expositioner existerar. Barnets genetiska arv har också betydelse.  

 

Detta kan ses ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv, där barnets expositioner kan 

förstås och relateras till barnets alla miljöer på olika nivåer i Bronfenbrenners (1979) 

modell. Barn som klarar sig mot alla odds brukar kallas maskrosbarn. Det finns också 

faktorer som påverkar barnet då det vistas på förskolan skriver Kihlbom (2003). 

Bland annat påvisar Kihlbom att förskolor med upplevd sämre kvalitet kan vara en 

riskfaktor för de barn som kommer från hem där tryggheten brister, vilket kan försvåra 

den personliga utvecklingen för barnen. Kihlbom menar att definitionen på god kvalitet 

i förskolan är bland annat en stimulerande miljö som sammanför uppfostran, 

barnperspektiv och relationer mellan pedagoger och barn. Kihlbom skriver vidare att 

förskolemiljön och gruppstorlekarna har betydelse eftersom stora ostrukturerade 

barngrupper kan vara en riskfaktor då pedagogerna får svårigheter att ge barn 

bekräftelse, kontinuitet och kroppskontakt som trygghet. Detta styrks även i Skollagen 

(i Sveriges Rikes Lag, 2012, 8 kap 8§) då både förskolemiljön och barngruppernas 

storlek ska vara lämplig. En god kvalitet på förskolan med låg personalomsättning, 

kontinuitet i relationer mellan barn och vuxen samt en väl fungerande inskolning kan ha 

skyddande effekt på barn som kommer från ogynnsam hemmiljö, anser Kihlbom. Killén 

(2002) nämner kompetenshöjning hos förskolepersonalen som en skyddsfaktor för de 

utsatta barnen. Genom handledning vävs teori och personliga erfarenheter ihop, vilket 

leder till att pedagogerna får ökad förmåga att hantera de känslor som uppkommer i 

samband med utsatta barn.  

 

 

 

1.3.5 Anknytning 

 
Anknytningsteorin bygger på Bowlbys forskning om barnets biologiska system 

(anknytningssystem) som aktiveras då barnet känner rädsla eller stress. Det lilla barnet 

söker tröst och skydd genom att exempelvis att gråta och detta väcker då 

omsorgssystemet hos vårdaren som tillgodoser barnets behov (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Anknytningsteorin innefattar en biologisk 

process, där det lilla barnet får ett emotionellt band till sin vårdare, och detta kan 
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jämföras med djurvärldens prägling (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). 

Anknytningen tillhör barnets självutveckling, då barnet dels behöver ha en förtrolig 

intimitet och vara knuten till sin vårdare men också våga utforska omvärlden (Askland 

& Sataøen, 2000). Alla barn relaterar till sina omsorgspersoner oberoende av hur de blir 

behandlade, bara för att överleva, anser Killén (2009). Enligt Askland och Sataøen 

(2000) finns det tre faktorer som påverkar anknytningsprocessen; omsorgspersonernas 

sensivitet det vill säga lyhördheten inför de emotionella signalerna som barnet sänder ut, 

barnets temperament och även omsorgspersonens egna barndomserfarenheter. 

 

Barnets anknytning kan vara trygg, det vill säga att barnet litar på att vårdaren finns där 

för att trösta och skydda.  Om barnet förväntar sig att bli avvisat och bortstött, lär barnet 

sig att inte söka tröst vilket resulterar i otrygg-undvikande anknytning. De barn som är 

otrygga med ambivalent anknytning får ibland stöd och tröst av sin vårdare men blir 

också avvisande vilket resulterar i att barnet känner separationsångest och rädsla 

(Bowlby, 1988). Det finns också barn som utvecklar desorganiserad anknytning vilket 

innebär att barnet känner rädsla för vårdaren samtidigt som barnet behöver knyta an till 

vårdaren, denna problematik är ovanlig men kan utvecklas om barnet blir misshandlat 

fysiskt eller psykiskt (Broberg m.fl., 2006). Här påverkar också vårdarens egna svåra 

upplevelser, vilket gör att de inte har förutsättningarna att tolka barnets signaler på rätt 

sätt (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007).  

 

Broberg, med flera (2006) omtalar den så kallade Minnesotastudien. Den följde ett stort 

antal barn från födseln, genom hela barndomen tills de blev vuxna. I studien 

undersöktes bland annat den tidiga anknytningens betydelse för senare utveckling, och 

den kan ses ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Det visade sig i denna undersökning 

att barn med trygg anknytning utvecklades till mer självständiga individer. Studien 

undersökte även hur lärare, ovetandes om barnens tidiga anknytning, upplevde och 

förhöll sig till barnen. Det visade sig att de med tidigare ambivalent anknytning 

upplevdes som mer osäkra och klängiga, och blev betraktade som hjälplösa av lärarna. 

Barn med tidigare undvikande anknytning behandlades med mer kontroll, och blev 

oftare föremål för lärares ilska. Lärarna bemötte de tryggt anknutna barnen med större 

tilltro och intresse. Den här undersökningen är relevant i den här studien eftersom den 

påvisar sambandet mellan anknytning och senare utveckling, och hur det kan 

manifesteras i förskolemiljö. 

 

I förskoleåldern breddas anknytningsfunktionen från barnets behov av skydd och närhet 

till psykologisk trygghet och närhet, detta gäller framförallt de trygga barnen (Killén, 

2009). Barnet delar upp anknytningspersonerna i en hierarki; primära och sekundära. 

Om barnet inte kan skilja mellan de primära och sekundära kan detta tyda på en 

störning, enligt Bowlby (i Askland & Sataøen, 2000).  
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2 Metod 

 
I detta kapitel redovisas val av metod och forskningsansats. Vi beskriver sedan 

urvalsprocessen, genomförande och analys. När det gäller studiens trovärdighet och 

giltighet, redogör vi för den samt avslutar med en förklaring av de forskningsetiska 

principerna.  

 

2.1 Metodval 
 

Den kvalitativa metodens intention är inte att åstadkomma ett generaliserbart resultat 

bestående av kvantifierade data (Kvale, 1997). Det är däremot en metod där avsikten är 

att utforska och hitta mönster och variationer av ett fenomen. Det kan som i den här 

fenomenografiska studien handla om att förstå människors skilda uppfattningar av 

något. Den kvantitativa metoden har av många ansetts vara av större värde än den 

kvalitativa. Kvale menar att detta kan förklaras genom en ontologisk förmodan att 

världen är matematiskt uppbyggd, och för att accepteras som vetenskapligt måste därför 

resultatet uttryckas i kvantitet. Likaså finns en epistemologiskt grundad vilja hos många 

forskare att kunna jämföra insamlad kvantitativ data med olika teorier. Trost (1993) 

menar att den misstro som funnits kring kvalitativ metod, har varit utan grund. Han 

konstaterar också att allt fler forskare numera använder sig av den kvalitativa 

forskningsmetoden. 

 

 

2.1.1 Den fenomenografiska forskningsansatsen 

 
För den här studien har vi valt den fenomenografiska forskningsansatsen. 

Fenomenografin utvecklades under 1970-talet av Ference Marton, som också var den 

som namngav ansatsen (Uljens, 1989). Enligt Kroksmark (i Uljens, 1989) har namnet 

sitt ursprung i grekiskans fainesthai och grafi som i angiven ordning kan översättas med 

att visa sig och att beskriva något. Fenomenografin är en nyskapande ansats och den har 

framförallt fått spridning inom den pedagogiska forskningen (Alexandersson, i Starrin 

& Svensson, 1994). 

 

Utmärkande drag inom den fenomenografiska forskningsansatsen är att det är någons 

uppfattning av ett särskilt fenomen som eftersöks, i vår studie utsatta barns behov i 

förskolan, avgränsat till tre aspekter ur ett förskollärarperspektiv. Därtill undersöks och 

analyseras respondenternas olika sätt att uppfatta fenomenet för att på detta sätt få fram 

en variation av uppfattningar. Just detta är fenomenografins främsta objekt (Marton & 

Booth, 2000). Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer, och där urvalet 

av respondenter görs med intentionen att få en variationsbredd av uppfattningar. 

Larsson (1986)  belyser ett av fenomenografins särdrag, nämligen att det är den andra 

ordningens perspektiv som fokuseras. I den första ordningens perspektiv beskrivs hur 

något faktiskt är. Den andra ordningens perspektiv utgår från hur någon upplever ett 
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fenomen. I analysfasen belyses och tolkas vilken mening respondenten tillskriver en 

uppfattning men också relationen mellan olika sidor av det uppfattade (Alexandersson, i 

Starrin & Svensson, 1994). Inom fenomenografin finns en vad-aspekt och en hur-

aspekt. Det specifika fenomenet utgör vad-aspekten och hur- aspekten kan beskrivas på 

vilket sätt detta fenomen fokuseras. Hur-aspekten är det primära för den 

fenomenografiska forskaren (Alexandersson, i Starrin & Svensson).  

 

Marton och Booth (2000) beskriver en persons erfarande som något icke-dualistiskt. 

Följande citat menar vi belyser både fenomenografins epistemologiska och ontologiska 

karaktär:  

 
Det finns ingen verklig värld ”där ute” och en subjektiv värld ”här inne”. Världen 

konstrueras inte av den lärande, som inte heller påtvingas den; världen konstitueras som en 

intern relation mellan dem. Det finns bara en värld, men det är en värld som vi erfar, en 

värld som vi lever i, en värld som är vår. 

(Marton & Booth, 2000, s. 30). 

 

 

Det är således i förhållandet mellan människan och hennes omvärld som erfarande och 

kunskap genereras och utvecklas beroende av sammanhang. 

 

För den här studien används den fenomenografiska ansatsen därför att den är både 

komparativ och deskriptiv (Uljens, 1989). Vi bedömer att arbetsgången i analysen (se 

avsnittet 2.4 om analys), att jämföra och hitta variationer av uppfattningar i 

respondenternas utsagor för att sedan beskriva dessa i kategorier, ger goda 

förutsättningar att kunna besvara studiens frågeställningar. Det finns också skäl för viss 

kritik med avseende på den fenomenografiska ansatsen. Alexandersson (i Starrin & 

Svensson, 1994) menar att uppfattningarna i förhållande till respondenternas egna 

livsvärldar och sociala kontext endast behandlas sparsamt. Här finns kanske utrymme 

för utveckling av fenomenografin menar vi. 

 

 

 

2.2 Urval 

 
Initialt var vår tanke att urvalet av respondenter skulle ske med hjälp av flera olika 

förskolechefer som vi slumpmässigt hade valt ut i en mellanstor stad. Då 

förskolecheferna bedömde att studiens syfte var känsligt, beroende på att stark sekretess 

föreligger, ville de se intervjufrågorna inför kommande intervjuer. Vi ansåg att detta 

skulle påverka studiens trovärdighet då vi hellre ville ha spontana svar, därför valde vi 

en annan strategi och handplockade respondenter.  

 

I en fenomenografisk studie eftersöks en variationsbredd av uppfattningar. Därför 

menar Alexandersson (i Starrin & Svensson, 1994), att respondenter med fördel kan 

handplockas. När vi handplockade deltagare för den här studien gjorde vi det också som 

ett bekvämlighetsval. Deltagarna bedömdes ha skilda bakgrunder och erfarenheter i 

yrket och samtliga hade vi haft någon tidigare kontakt med (se tabell 2). Vi valde ut 
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deltagare i två olika kommuner, i sammanlagt fyra olika förskolor för att få viss 

spridning . 

 
Tabell 2. Studiens respondenter. 

 
Respondent: Antal år i yrket: Arbetsplats: Kommun: 

A 20 Förskola 1 Mindre stad i X-kommun 

B 29 Förskola 1 Mindre stad i X-kommun 

C 13 Förskola 1 Mindre stad i X-kommun 

D 6 Förskola 2 Mellanstor stad i Y-kommun 

E 5 Förskola 3 Mellanstor stad i Y-kommun 
F 19 Förskola 4 Mellanstor stad i Y-kommun 

 

 

2.3 Genomförande 

 
Vi valde den kvalitativa forskningsintervjun som metod i genomförandet av den här 

studien. Vi använde oss av vad Kvale (1997) benämner som en halvstrukturerad 

intervju, där vi utgick från ett antal förberedda frågor, men där beredskap fanns för 

eventuella följdfrågor. Vår intention var att utgå från öppna frågor som respondenten 

fick besvara utan onödiga inlägg från oss (bilaga 2). Vi försökte med andra ord 

minimera risken för att påverka respondenterna med våra egna uppfattningar i ämnet. 

Vi ansvarade för tre intervjuer var och samtliga genomfördes på respektive respondents 

förskola. Varje intervju utfördes i ett avskilt rum med endast respondent och intervjuare 

närvarande. Intervjuerna varade i ungefär tjugo minuter. Respondenterna fick innan 

intervjun skriftlig information innehållande studiens syfte, de etiska 

forskningsprinciperna samt våra kontaktuppgifter (bilaga 1). Samtliga respondenter gav 

sitt medgivande till att banda samtalen genom att vi använde oss av diktafon. Efter 

genomförandet av samtliga intervjuer tog vi del av varandras inspelade intervjuer. Vi 

transkriberade sedan enskilt de genomförda intervjuer vi ansvarat för, totalt nitton A4 - 

sidor. 
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2.4 Analys 
 
Analysen genomfördes i enlighet med den fenomenografiska metodens fyra faser 

(Alexandersson, i Starrin & Svensson, 1994); 

 

Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. 

 

I den här initiala fasen läste vi de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att bli 

väl förtrogna med utsagorna. Vi kunde snart se att en del av det som uttalades i 

datamaterialet utmärkte sig genom att förekomma frekvent eller beroende på dess 

pregnans. Redan vid genomläsningarna fokuserades initialt utsagornas kvalitativa 

skillnader som berörde fenomenet utsatta barn i förskolan. 

 

Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 

 

I den andra fasen koncentrerade vi oss ytterligare på att hitta likheter och skillnader i 

datamaterialet. Vi fick en helhetskänsla och kunde därefter förstå de enskilda delarna 

och hur de relaterade till varandra. 

 

Fas 3. Att kategorisera uppfattningarna i beskrivningskategorier. 

 

Vi fann tre aspekter av studiens fenomen, som resulterade i två kategorier vardera. I den 

här fasen analyserade vi initialt materialet enskilt. Genom att sedan jämföra huruvida vi 

båda placerat ett uttalande under samma kategori, kunde analysens trovärdighet stärkas. 

Vi fann, med endast något undantag, att vi placerat uttalanden under samma kategori.  

Uttalandena resonerade vi sedan kring gemensamt. Några uttalanden kunde vi placera 

under mer än en kategori. Larsson (1986) rekommenderar användandet av en 

medbedömare vid identifiering av beskrivningskategorierna. Att initialt påbörja 

analysen enskilt, menar vi kan jämföras med ett användande av en medbedömare. 

Beskrivningskategorierna karaktäriseras av kvalitativt skilda sätt att uppfatta fenomenet 

utsatta barns behov i förskolan. 

 

Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

 

Sammanställningen av beskrivningskategorierna presenteras i ett horisontellt system 

(Uljens, 1989). Detta så kallade utfallsrum är studiens resultat. Här analyserade vi hur 

de skilda uppfattningarna kan förstås i relation till varandra. 

 

 

 

 

  

 
 



 

 15 

2.5 Trovärdighet och giltighet 
 
För att garantera en hög nivå av giltighet inleddes samtliga intervjuer med att 

respondenterna fick delge sin definition av fenomenet utsatta barn. Detta för att 

säkerställa studiens vad-aspekt för att kunna fortsätta med hur-aspekten (Alexandersson 

i Starrin & Svensson, 1994). Det är avgörande för studiens validitet att samtliga 

deltagare uttalar sig om samma fenomen. Vi genomförde tre intervjuer var och 

eftersträvade att så långt som möjligt ge intervjuerna samma förutsättningar. 

Tillförlitligheten i att intervjuerna genomfördes på lika villkor, grundas på att vi utgick 

från samma frågor samt att vi noggrant gick igenom på vilket sätt vi skulle genomföra 

intervjuerna. Naturligtvis kan det inte uteslutas att det fanns en viss skillnad i sättet att 

intervjua, men vi bedömer att detta inte påverkade resultatet. Under intervjuerna valde 

vi medvetet en strategi att inte påverka respondenterna med våra egna uppfattningar. 

Därför menar vi att intervjuernas trovärdighet stärks. Vi lyssnade sedan på varandras 

intervjuer för att därefter noggrant transkribera datamaterialet, med både pauser och 

talspråk. I resultatetredovisningen används citat för att tydliggöra och öka 

trovärdigheten kring tolkning och resonemang.  

 

 

2.6 Forskningsetik 

 
I arbetet med den här studien har särskilt hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principerna som uppkommit för att skydda individen i forskningen (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Det finns fyra krav att uppfylla; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

När det gäller informationskravet innebär det att deltagare i undersökningar ska 

informeras om undersökningens syfte och hur den genomförs. Deltagarna informeras 

om (bilaga 1) att deltagandet sker frivilligt, samt att insamlat material endast används i 

aktuell studie. Samtyckeskravet betyder att deltagare avgör själva om de vill deltaga i 

undersökningen och de har rätt att närhelst avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet medför att alla känsliga uppgifter avidentifieras. Respondenterna 

i den här studien förblir således anonyma, och allt insamlat material har förvarats 

oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får 

användas i den aktuella forskningens syfte. Deltagarna informerades om att studien blir 

allmänt tillgänglig, och kommer att publiceras i DIVA (DIgitala Vetenskapliga 

Arkivet). 
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3 Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas förskollärares uppfattningar av fenomenet utsatta barns 

behov i förskolan, inkluderande tre aspekter av fenomenet. Studiens frågeställningar 

besvaras med hjälp av olika kategorier med kvalitativa skillnader under följande 

rubriker; utsatta barns behov i förskolan, gynnsammare förutsättningar för barn i 

förskolan samt att upptäcka utsatta barn i förskolan. Vi har valt att redovisa 

utfallsrummet i ett horisontalt system (Uljens, 1989), där kategorierna är jämlika i 

relation till varandra, det vill säga det finns ingen inbördes rangordning. Resultatdelen 

avslutas med analys av utfallsrummet. 

 

3.1 Utsatta barns behov i förskolan  
 

Under den här rubriken har vi identifierat två skilda kategorier som beskriver 

innebörden i utsatta barns behov i förskolan så som de kommer till uttryck i förskolans 

verksamhet. Första kategorin är följande: 

 Behov kopplade till barnet; psykosocialt och biologiskt  

Den här kategorin karaktäriseras av att barns behov i förskolan utgår inifrån barnet och 

kan vara grundläggande biologiska behov för överlevnad eller psykosociala behov av 

närhet, distans, bekräftelse eller hygienrelaterade behov.  

I det empiriska materialet uttrycker förskollärarna en föreställning att utsatta barn söker 

kroppskontakt och gärna vill sitta i knäet, alltså stilla ett psykosocialt behov. De utsatta 

barnen visar på ett närhetsbehov och vill ”hålla handen” eller enbart befinna sig i 

närheten av pedagogen. Ett illustrerande exempel kan nämnas från respondent A: ”/…/ 

de vill hålla handen, sitta nära, sitta i knäet och att man ska se dem extra mycket… och 

de håller sig i närheten /…/”. Förskollärarna nämner också att en del utsatta barn snarare 

har ett behov av att dra sig undan. Bekräftelsebehovet uppfattas som större hos många 

av de utsatta barnen och de behöver mer tid och uppmärksamhet än de barn som inte är 

utsatta.  

Förskollärarna talar också om de grundläggande biologiska behoven, och respondent C 

nämner behovet ”att vara hel och ren/…/”.  Respondenten berättar vidare om 

upplevelsen av att ha behövt duscha ett barn regelbundet på förskolan, och förtydligar 

att det var för många år sedan, men betonar att förskolan på den tiden skulle vara ”ett 

andra hem”, men framhåller att. ”/…/ vi kan ju aldrig ersätta hemmet”. Förskollärarna 

upplever ibland att de ställs inför ett dilemma; var går gränsen mellan att tillgodose 

barnets behov och samtidigt vara professionell och hålla sig till sitt uppdrag som 

förskollärare? 
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Den andra kategorin är följande: 

 Behov kopplade till miljön 
 

Den här kategorin kännetecknas av barns behov i förskolan i relation till olika 

förutsättningar i miljön och kan yttra sig som behov av trygghet, lugn, rutiner och 

kontinuitet på förskolan. 

 

I detta material framkommer förskollärarnas syn på de utsatta barnens behov av rutiner 

och att allt ska vara som vanligt. Förskollärarna upplever att dessa barn behöver rutiner 

på förskolan där det mesta är förutsägbart. Respondent E berättar om sin inställning till 

vad förskolemiljön kan erbjuda: ”Men jag tror på det här att förskolan får vara som den 

är, att här har jag min trygghet och här vet jag vad som förväntas av mig, och här är det 

ingen som… det kan bli som en frizon”.  Förskollärarna beskriver också erfarenheten av 

att stora barngrupper och alltför många vuxna kan ha en negativ inverkan hos de utsatta 

barnen. Respondent D är kritisk till hur situationen ser ut på förskolan för tillfället, 

särskilt med tanke på de utsatta barnens behov: ”/…/ att man börjar så tidigt. Att man 

får väldigt många vuxna att förhålla sig till, plus att förskolorna som byggs ofta är 

väldigt stora och med stor personalomsättning”. Förskollärarnas tanke är att utsatta barn 

kräver mer tid och engagemang av pedagogen. 

 

3.2 Gynnsammare förutsättningar för utsatta barn i förskolan 
 

Under den här rubriken har vi identifierat två skilda kategorier som beskriver 

innebörden av potentialen att skapa gynnsammare förutsättningar för utsatta barn i 

förskolan ur ett förskollärarperspektiv. Den första kategorin är: 

 Externt stöd för gynnsammare förutsättningar 

Den här kategorin utmärks av att externt stöd ses som gynnsammare förutsättningar för 

utsatta barn i förskolan. Det är olika slags professionellt stöd som finns att tillgå utanför 

förskolan; socialtjänst, specialpedagoger, eller i form av fortbildning. 

I det empiriska materialet framkommer förskollärares varierande erfarenheter av 

kontakten med socialtjänsten. Dessa upplevelser skiftar mellan väl fungerande och icke 

fungerande samarbete med socialtjänsten. Upplevelsen präglas av missnöje och en 

känsla av att vara maktlös hos respondent C: 

 
Det började jättebra en gång i tiden… att vi skulle ha en egen kontakt på socialen, som vi 

skulle ha… som vi kunde ringa till och fråga allmänt så, du vet? ... Eller ja, det började 

väldigt bra… men sedan har vi inte hört något mer om det… så det var väl något projekt 

som de drog igång… åh, när vi anmäler får vi sällan veta vad som händer, utan man 

upplever att det rinner ut i sanden.  
 

Förskollärare uttrycker också behovet av ökat stöd och återkoppling från socialtjänsten 

om hur ett ärende fortskrider, särskilt då det gäller anmälan om ett utsatt barn.  
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Att ta professionell hjälp utifrån upplevs ibland som en nödvändighet. Respondent E 

berättar om den egna yrkesprofessionens begränsningar: 

 
Det är inte vår… det kanske inte det vi är utbildade för. Då får man gå ännu längre, alltså 

till socialtjänst, om det går så långt. Och då finns det ju tänker ju jag kuratorer och sådana 

saker. Sedan är ju vi kanske de första som får reda på saker och vi i vår tur får föra det 

vidare om det skulle vara… Det skulle ju vara en bra grej att någon kommer hit och 

föreläser eller pratar lite, hur det brukar gå till. 

 

Vid vissa situationer krävs det att förskollärarna får stöttning och utbildning, om detta 

uttalar sig respondent B: 

 
Om tänker på barnen som kommer som flyktingar eller asyl, så… så kan jag tänka mig… 

information, om hur det är då… om man skulle veta att det kom en massa barn från ett 

speciellt land, så kan det vara jättebra att få information om hur det är där.  

 

Förskollärarnas upplever att de får gott stöd från de specialpedagoger som är knutna till 

verksamheten. Förskollärarna ser begränsningar i den egna yrkesrollen och är medvetna 

att hjälp behövs utifrån. Samtidigt uttalar respondenterna ett visst missnöje med den 

egna förskollärarutbildningen som de menar hade brister vad gäller undervisning i 

ämnet utsatta barn och vad förskollärarens ansvar är. Respondenterna uppfattar att det 

finns behov av mer fortbildning. Detta illustreras med ett uttalande av respondent E: 

 
Jag vet att vi hade en kurs, tror jag, som berörde detta, men jag kan inte säga att det är något som 

satt sig fast. Men det är något vi diskuterar ofta, hur gör man?  När vänder man sig till, ja, det är 

väl till socialtjänsten? … och tar man upp det med föräldrar först? ... så jag kan inte säga att vi fick 

så jättemycket… nä… på utbildningen. 

 

Respondenternas uttalanden visar på en god insikt i på vilket sätt den egna kompetensen 

kan kompletteras med andra professioners sakkunskaper.  

 

 

Den andra kategorin är följande: 

 

 Interpersonella relationer för gynnsammare förutsättningar i förskolan 

  

Den här kategorin har fokus på olika slags inre stöd så som samarbetsrelationer; i 

arbetslag, med chefen, mellan pedagoger och barn samt med föräldrar, och hur dessa 

förstås påverka gynnsammare förutsättningar för utsatta barn i förskolan.  

 

I utsagorna framträder tydligt förskollärares syn på betydelsen av ett gott samarbete för 

att kunna erbjuda en trygg miljö för utsatta barn. En trygg miljö kan betyda att det finns 

någon vuxen att knyta an till och känna förtroende för.  Som respondent E uttrycker: 

 
 /…/ Det handlar väl om att försöka ge så mycket trygghet som möjligt här… Man har hört talas 

om sådana här maskrosbarn, att de har klarat sig i livet för att det har funnits en person någonstans 

som har liksom kunnat tanka/…/. 

 

Eller som respondent A uttrycker: ” Att vi inte bara är fröknar, utan trygga vuxna. För 

det kan ju vara så att vi är de enda trygga vuxna som de har i sin närhet /…/”. Att ha en 
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god relation till kollegor i arbetslaget med en väl fungerande kommunikation är av stor 

vikt. Ibland kan behovet finnas att ventilera och rådfråga, som respondent D formulerar 

det: ”Att man har ett erfaret arbetslag runt omkring sig känns jättetryggt /…/.  

 

Samsyn i arbetslaget är också av betydelse. Respondent A menar att:  

 
… det som gäller som pedagog är att vara väldigt öppen, påläst och att man har diskuterat 

mycket… förhållningssätt och att alla har inte samma synsätt på vissa saker, men man har 

ju samma synsätt här på… att i vissa avseenden behandlar vi… bemöter föräldrar på det här 

sättet… 
 

Att ha en samsyn då det gäller arbets- och förhållningssätt underlättar i arbetet med de 

utsatta barnen, uttrycks i intervjumaterialet. Det kan förekomma mer extrema fall vad 

gäller utsatta barn och det blir då nödvändigt med stöd från personal från samtliga 

avdelningar och chefen. Det kan innebära ett dilemma vad gäller tystnadsplikten som 

respondent A erinrar sig: 

 
Vi har ju tystnadsplikt allihopa … som vi inte rår på… eller att de behöver… det kan ju 

vara så att, att det kan vara besöksförbud och man kan vara rädd att barnet ska bli 

kidnappat… och det är viktigt att man känner sig trygg och får stöttning uppifrån liksom, 

inte bara från sina kollegor… det kan vara vissa fall som är lite komplicerade liksom.  

 

Förskollärare upplever att en förutsättning för att kunna hjälpa de utsatta barnen är en 

daglig kommunikation på arbetsplatsen, vilket inte är självklart på alla förskolor. 

 

 

 

3.3 Att upptäcka utsatta barn i förskolan 

 
Under den här rubriken har vi identifierat två skilda kategorier som beskriver förståelsen 

av hur utsatta barn i förskolan upptäcks. Det är tecken som tyder på att ett barn är utsatt, 

sett ur ett förskollärarperspektiv. Första kategorin är: 

 

 Explicita tecken som indikation på utsatthet 

Den här kategorin utmärks av ett synsätt där synbara tecken som kan signalera att ett 

barn i förskolan är utsatt. Det föreligger ingen tveksamhet i upptäckandet. 

I materialet synliggörs förskollärares tankar om de fysiska tecken som signalerar 

utsatthet hos barnen. Det kan gälla skador på kroppen så som blåmärken, dålig hygien, 

trasiga eller mindre lämpliga kläder. Respondent A berättar att barnen ”/…/ har visat 

tecken på vanvård, misskötsel… sen har de inte blivit omhändertagna ordentligt… att de 

inte får mat”. Förskollärarna upplever att ett av de första tecknen på utsatthet vanligtvis 

är att barnet är smutsigt och att barnen inte är tillräckligt väl klädda.  
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Dock är det viktigt att vara öppen för olikheter eller som respondent C tydliggör: 

För det är ju heller ingen självklarhet att bara för man inte är hel och ren, så behöver man ju 

inte ha det dåligt hemma, så det är ju ingen garanti eller ja… inget säkert tecken heller… vi 

har ju olika uppfattningar om vad som är helt och rent /…/. 

Förskollärarna berättar om sina upplevelser av barn som uttryckt något anmärkningsvärt 

som indikerar på att barnet kan vara utsatt. Barnet kan också visa genom lek att något 

inte stämmer. Både föräldrar och barn kan uppvisa ett ändrat beteende både i humör och 

i uppträdande när hemförhållandena sviktar. I barngruppen kan också tecken på 

utsatthet visa sig som brister i det sociala samspelet så som att barnet är oroligt eller 

tillbakadraget. Ett illustrerande exempel kommer från respondent D som berättar om 

upplevelsen av ett utsatt barn: ”/…/ att barnet är lite vad ska jag säga… böjer sig ner 

lite, att det är lite underlägset när man pratar med barnet”. Förskollärarna framhäver att 

erfarenhet stärker förmågan att se tecken på att barn är utsatta. 

 

Den andra kategorin är: 

 Implicita tecken som bidrar till misstanke om utsatthet 

Den här kategorin kännetecknas av synen att diffusa tecken kan signalera att ett barn i 

förskolan är utsatt. Det föreligger en grad av misstanke i upptäckandet. 

I det empiriska materialet nämner förskollärarna upplevelser av tecken på att ett barn 

kan vara utsatt, men som kan vara svåra att tolka. Ett barn kan uppvisa rädsla och 

nervositet samt visa sig extra känslig för höga ljud och plötsliga rörelser. Respondent F 

använder ordet ”lightdysfunktionell” när hon beskriver olika påfrestningar som kan 

drabba familjen så som sjukskrivningar och arbetslöshet. Detta i sig innebär inte att 

barnet är utsatt men det utgör en riskfaktor. Förskollärarna upplever osäkerhet när och 

hur en eventuell anmälan ska upprättas. Respondent E: 

Sedan har vi pratat mycket om, när vet man när man ska…? För det vore ju fruktansvärt 

också om man hade fel. Anklaga, sedan är det ingenting, men kanske är det bättre att 

anklaga en gång för mycket… det är det ju. 

Förskollärarna menar att dagens samhälle kräver att balansgången mellan att vara 

observant utan att överanalysera. Samtidigt måste förskollärare agera vid misstanke om 

att ett barn är utsatt.  Respondent F tydliggör sin utgångspunkt: 

/…/ att förskolan måste bli lite modigare. Inte så att man ifrågasätter eller är nyfiken och 

ska veta om familjen, men att man faktiskt om man då tro att det är svårt för någon, att man 

faktisk pratar med föräldrarna… jag tror det är lätt att… inte våga vara lite besvärlig.  

Förskollärarna erfar att de så kallade gränsfallen kan vara svåra att hantera. Det kan 

vara svårt att avgöra om eller när misstanken om utsatthet måste bli en anmälan.  
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3.4 Analys av utfallsrummet 

I vår analys av utfallsrummet gör vi bedömningen att de skilda 

beskrivningskategoriernas relation till varandra är jämlik. Ingen kategori bör ses som 

mer omfattande än de övriga kategorier.  

Förskollärarnas uppfattningar av studiens fenomen utsatta barns behov i förskolan 

representerar bredd och variation i skilda kategorier under följande rubriker: utsatta 

barns behov i förskolan, gynnsammare förutsättningar för utsatta barn i förskolan samt 

att upptäcka utsatta barn i förskolan. Efter att ha analyserat materialet menar vi att det 

finns goda förutsättningar för att få studiens frågeställningar besvarade på ett 

tillfredsställande sätt, De två första kategorierna belyser barns behov i förskolan, 

därefter följer två kategorier som tar upp vilka möjligheter det finns med den expertis 

som råder inom verksamheten men också extern hjälp. De två sista kategorierna handlar 

om vilka tecken som indikerar att ett barn är utsatt och vilka signaler som ger upphov 

till misstanke om utsatthet. 

 

Utsatta barns behov i förskolan  

 Behov kopplade till barnet; psykosocialt och biologiskt 

 Behov kopplade till miljön 
 

I undersökningsmaterialet ser vi att förskollärarna uppfattar att barnens behov dels 

manifisteras som en önskan om närhet, dels som ett samband mellan hur förskolemiljön 

organiseras och hur de utsatta barnens behov tillgodoses. Tillsammans illustrerar 

kategorierna att behov hos utsatta barn kan kopplas till både det inre, barnet självt, och 

det yttre, alltså miljön. Detta kan ses ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

(Bronfenbrenner, 1979), där barnet påverkar och påverkas av mikromiljön, det vill säga 

förskolan som barnet vistas i. 

 

Gynnsammare förutsättningar för utsatta barn i förskolan 

 Externt stöd för gynnsammare förutsättningar 

 Interpersonella relationer för gynnsammare förutsättningar i förskolan 

 

I det empiriska materialet kan vi utläsa förskollärares uppfattningar av vad som skapar 

gynnsammare förutsättningar för utsatta barn ur ett förskollärarperspektiv. Vi tolkar 

utsagorna som att förskollärarna har ett större förtroende för det interna samarbetet, men 

antyder ett visst missnöje med extern hjälp. För att skapa gynnsammare förutsättningar 

för ett utsatt barn måste samtliga inblandade, både personal på förskolan och andra 

samverkande professionella, verka för att åstadkomma skyddsfaktorer åt barnet. 

Förskollärarna kan på så sätt stärka barnets resiliens (Helmen Borge, 2005). Det kan 

handla om anknytning med en pedagog eller att en specialpedagog går in i barngruppen 

med stödjande insatser. 
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Att upptäcka utsatta barn i förskolan 

 

 Explicita tecken som indikation på utsatthet 

 Implicita tecken som bidrar till misstanke om utsatthet 

 

I det empiriska stoffet finner vi att förskollärarna upplever svårigheter att tolka tecken 

som kan signalera att ett barn är utsatt. Vissa tecken anses mer uppenbara som i första 

kategorin, medan den andra kategorin vittnar om större osäkerhet hos förskollärarna. 

Det uppfattas som ett dilemma om och när en anmälan ska upprättas, men 

förskollärarens uppdrag och skyldighet att anmäla framkommer tydligt i 

socialtjänstlagen (i Sveriges Rikes Lag, 14 kap. 1§). 
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4 Diskussion  
 
I följande kapitel diskuteras först metod och konsekvenser av gjorda val i studien. Vi 

argumenterar också för hur studien kan bidra till fortsatt forskning. Sedan följer en 

resultatdiskussion där vi resonerar kring resultat och argumenterar utifrån teorier samt 

våra egna ståndpunkter. 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Valet av en kvalitativ undersökningsmetod var lämpligt för att besvara studiens 

frågeställningar. Med den fenomenografiska ansatsen fångades variationer av 

uppfattningar vilket var studiens syfte. Dock vore det intressant att undersöka 

förskollärares erfarenheter av utsatta barn i större skala med stöd av en kvantitativ 

metod. Med en enkätundersökning anser vi att resultatet kunde vara generaliserbart och 

säga någonting om omfattningen av problematiken, men också kunnandet om att 

hantera utsatta barn. Via en enkätundersökning undgår respondenterna en personlig 

kontakt och kan därmed känna sig mer bekväma, med tanke på att ämnet till viss del 

kan anses känslig, och att också stark sekretess råder om barns utsatthet. I efterhand 

inser vi att det hade varit intressant att handplocka respondenter som arbetar i mer skilda 

socioekonomiska områden. Nu var det förhållandevis homogena omständigheter i vad 

vi skulle benämna som medelklasshem. Vi ser att det finns goda förutsättningar att 

fortsätta den här studien, med syftet att bidra till kunskap om utsatta barns behov i 

förskolan utifrån olika teoretiska perspektiv. 

 

Då det gäller urvalet av respondenter är vi medvetna om att det faktum att tre av 

respondenterna arbetar på samma förskola, dock på olika avdelningar. Det finns en risk 

att respondenterna kan ha påverkat varandras utsagor, men vi bedömer att det är 

osannolikt. Respondenterna hade ingen tillgång på frågorna innan intervjuerna, som 

genomfördes efter varandra. Antalet respondenter bedömdes som rimligt för att erhålla 

ett material omfattande nog för att kunna besvara studiens frågeställningar. Vi har under 

hela processen varit medvetna om de etiska aspekterna och förhållit oss korrekt till 

dessa. Undersökningens ämne är känsligt; dels för att det handlar om barn, dels för att 

det är just utsatta barn. Dessutom har hänsyn tagits till den starka sekretessen som 

föreligger. 

 

Huruvida de identifierade beskrivningskategorierna speglar respondenternas 

uppfattningar av det studerade fenomenets tre aspekter och inte deras åsikter är dock en 

trovärdighetsfråga. Vi har vid analysen, både enskilt och tillsammans undersökt och 

granskat beskrivningskategorierna för att så långt som det är möjligt säkerställa studiens 

trovärdighet. Det är dock läsaren som till sist måste bedöma det presenterade resultatets 

trovärdighet. Vi underlättar detta genom att utförligt beskriva studiens upplägg och 

förutsättningar för den.  
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4.2 Resultatdiskussion 

 
I resultatet framkommer förskollärares skilda uppfattningar av de utsatta barnens behov 

i förskolan. Studiens slutsats är att fenomenet utsatta barns behov i förskolan ur ett 

förskollärarperspektiv omfattar uppfattningar som kan skildras som motstående till 

varandra; inre och yttre behov hos barn, yttre stöd och inre stöd för gynnsammare 

förutsättningar samt tydliga respektive otydliga tecken på barns utsatthet. 

 

Behoven kan utgå från barnet och kan vara ett biologiskt primärt behov, enligt 

respondent C i resultatet. Detta kan ses i relation till Maslows behovstrappa (Askland & 

Sataøen, 2000). Vi ifrågasätter dock till viss del Maslows behovsteori, eftersom vi 

menar att barnets andra behov kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt även om det 

finns brister när det gäller de mer grundläggande behoven. Det kan ses som 

eftersträvansvärt ett barns samtliga behov ska tillgodoses, och när inte detta sker i 

hemmet har förskolan en viktig roll. En förskollärare uttrycker i intervjun, ”att vara hel 

och ren” och vad det innebär är en mycket individuell uppfattning. Det som någon 

reagerar på kan för någon annan passera obemärkt förbi. Förskolläraren tillägger också 

att pedagogrollen har förändrats under tid, då det gäller att tillgodose barns behov med 

duschning. Nuförtiden är det högst ovanligt att förskolan ska gå in och ansvara för att 

barnet duschas, menar förskolläraren. Hon uppfattar att förskolans roll har gått från att 

ses som ett andra hem till ett komplement till hemmet. Vi tror att denna uppfattning 

delas av de flesta förskollärare numera. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

(Bronfenbrenner, 1979) kan vi se att barnens olika vistelsemiljöer kompletterar och 

påverkar varandra, och att dessa är betydelsefulla.  

 

Barns behov kan också vara av emotionell art som strävan efter närhet, eller social 

såsom anspråk på bekräftelse och uppmärksamhet. Förskollärarna upplever att de utsatta 

barnen antingen har ett i det närmsta extremt behov av närhet, eller också är barnets 

behov det rakt motsatta och det visar sig som att barnet drar sig undan. Många av 

behoven är också kopplade till förutsättningar i miljön, enligt en annan uppfattning. Just 

förskolan är, efter familjen, den viktigaste miljön för mindre barn (Bremberg & 

Eriksson, 2010). Förskollärare påpekar i intervjun hur viktig närmiljön är för de utsatta 

barnen. I den mikromiljö (Bronfenbrenner, 1979) som förskolan är, märker 

förskollärarna hos de utsatta barnen ett särskilt behov av trygghet, kontinuitet och 

stabila relationer. Vi ser också en koppling till Skollagen (i Sveriges Rikes Lag, 8 kap. 

8§) där det står att barnens miljö är viktig och att barngruppen ska vara väl 

sammansatta. 

 

Detta helhetsperspektiv, att barnet alltid befinner sig i ett sammanhang och där olika 

miljönivåer samverkar i ett mesosystem, är något socialtjänsten utgår från i sina 

utredningar. De utgår då från BBIC - triangeln (Socialstyrelsen, 2006) för att sätta 

barnets behov i relation till sin omgivning. De uppmärksammar omständigheter i 

familjen, närmiljön och det sociala nätverket. Många gånger samverkar Socialtjänst och 

förskola. Förskollärarna i denna studie har både positiva och negativa uppfattningar av 

hur detta samarbete sker. Förskollärare uttrycker maktlöshet, att de vid en anmälan 

sällan får respons på ärendets gång, då socialtjänsten lyder under stark sekretess  
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(i Sveriges Rikes Lag, 14 kap. 4§ SekrL). Här utgår vi ifrån att det torde finnas goda 

grunder för en förändring vid hanteringen av ett ärende. Förskollärarna i denna studie 

uttrycker ett behov av ett väl fungerande samarbete mellan förskola och socialtjänst. Det 

är därför anmärkningsvärt om den starka sekretessen försvårar detta, men samtidigt är 

det förståeligt att stor hänsyn tas till den aktuella familjens integritet. 

 

Ur ett förskollärarperspektiv kan det förstås att det är avgörande för de utsatta barnen att 

får en särskild anknytning till någon vuxen på förskolan. Detta behöver inte 

nödvändigtvis ske på ett så organiserat sätt som i Hagströms (2010) studieprojekt. Detta 

sätt förutsätter i hög grad förankring på olika nivåer sett ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv: från politiskt beslutsfattande nationellt (makronivå) till hur resurser fördelas 

lokalt (exonivå) samt föräldrars medgivande (mikronivå) (Bronfenbrenner, 1979).  

Däremot kan varje förskola arbeta för att det utsatta barnet ges möjligheter att tillbringa 

mycket tid med just den pedagog som barnet mest knutit an till. Ett sådant arbetssätt 

förutsätter insikt och en medvetenhet hos pedagogerna om anknytningens betydelse. Det 

kan handla om kunskap om effekterna av brister i den primära anknytningen, som så 

ofta är fallet hos utsatta barn, men också om betydelsen av en sekundär 

anknytningsperson. Förskolläraren som kan bli denna sekundära anknytningsperson 

förutsätts ha ett genuint engagemang och för att relationen ska resultera i ökad trygghet 

för barnet, krävs tid.  

 

Vad gäller innehållet i uppfattningarna när det gäller att skapa gynnsammare 

förutsättningar i förskolan för utsatta barn, menar förskollärarna att goda relationer och 

en tydlig kommunikation är viktiga faktorer. Att kunna ventilera med kollegor är en 

nödvändighet när arbetet ibland kan kännas tungt, så som vi förstår läraryrket. Likaså är 

stödet från chefen av största vikt, dels för stöttning och handledning, dels för att 

förankra idén om att behov finns för fortbildning. Förskollärare menar att det kan vara 

problematiskt att uppmärksamma signalerna att ett barn är utsatt. Det finns en risk att 

överanalysera och feltolka, men samtidigt gäller det att inte blunda för eventuella tecken 

på utsatthet. Förskollärarna upplever att detta är en kompetens som kommer med 

erfarenhet i yrket, men samtidigt ifrågasätter de och ställer sig kritiska till den rådande 

bristen i ämnet på lärarutbildningen. Om förskollärare har en önskan om 

kompetenshöjning, och detta ses som en skyddsfaktor enligt Kihlbom (2006) samt 

styrks av Barnkonvention (Regeringskansliet, 2006), kan det antas att det genom detta 

finns goda möjligheter till att skapa gynnsammare förutsättningar i förskolan för de 

utsatta barnen.   

 

När det gäller kunskap om utsatthet hos barn, så menar vi att respondenterna uttrycker 

detta som en kunskap baserad enbart på erfarenhet. Det förekommer varierande bredd 

på utbudet av undervisning i ämnet i lärarutbildningarna och i fortbildning inom 

verksamheterna. Det är anmärkningsvärt att flera av respondenterna upplever att de fick 

begränsade kunskaper inom ämnet utsatta barn i förskollärarutbildningen. Det kan ses 

som alarmerande och vår studie pekar på behovet av en ändring i framtida utbildningar. 

Vi ser också kritiskt till att inte kommunerna lever upp till vad som förväntas i 

utbildningssyfte som förebyggande insats, då det gäller att stärka barnens skydd enligt 

Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006, artikel 19). 
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En god kontakt med föräldrar är också en förutsättning för att kunna hjälpa de utsatta 

barnen. Ur ett förskollärarperspektiv kan det finnas situationer då relationen till 

föräldrar kan kännas ansträngd, speciellt när en anmälan upprättas. Det är då viktigt att 

tänka på barnet och att inte förvärra situationen ytterligare. Som betonas i 

socialstyrelsens BBIC (2006) är det viktigt att som förskollärare inse att trots eventuella 

brister i omsorgsförmåga, vill föräldrarna ändå sitt barns bästa.  Även Lpfö 98 

(Skolverket, 1998/rev2010) trycker på ett samarbete mellan hem och förskola. Det kan 

vara förödande för ett utsatt barn att märka av en dålig stämning mellan föräldrar och 

förskollärare (Brodin, 2008).  

 

Ett sätt att stärka de utsatta barnen i att kunna hantera sina dåliga erfarenheter från 

hemmet kan vara att på förskolan skapa en portfolio. Killén (2009) skriver att genom att 

skapa en livsbok får barnet en chans att kunna bearbeta sina erfarenheter, även händelser 

som har varit bortträngda. Genom bilder och text visas var barnet kommer ifrån, vilka 

viktiga personer som finns i barnets närhet, vilket kan ge barnet ett sammanhang av 

kontinuitet även då barnet har vistats i många olika boenden. Utsatta barns behov av 

kontinuitet är något som både respondenterna och socialstyrelsen (2006) betonar.  

 

Förskollärare nämner begreppet maskrosbarn, och syftar då på ”de barn som pågrund av 

starka individuella skyddsfaktorer utvecklas väl trots hög förekomst av riskfaktorer” 

(Magnusson m.fl., 2009, s. 23). Skyddsfaktorer kan vara en trygg anknytning och ett 

socialt nätverk. I förskolan kan det innebära att knyta an till en vuxen, men också 

möjligheterna att etablera goda kamratrelationer. Då föräldrar brister i sin förmåga att 

hjälpa sina barn att reglera emotionella signaler och hantera stress (Lundén, 2010) har 

pedagogerna i förskolan möjlighet att stötta de utsatta barnen med detta. Vi antar att 

förskollärarna genom sitt förankrade arbetssätt med att skapa lugn och kontinuitet ökar 

barnens chanser att lära sig hantera sina känslor och ge utlopp för dessa på ett socialt 

accepterat sätt. Genom att pedagogerna agerar som förebilder för barnen då det gäller 

värderingar, attityder och beteenden, får de utsatta barnen potential till att klara ett liv 

utan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2006). Vi anser att respondenterna i den här 

studien är väl medvetna om vikten av att vara goda förebilder för att stärka de svaga 

barnen och öka deras chanser till en trygg uppväxt trots bristande hemförhållanden. 

 

Resiliens kan visa sig hos vissa utsatta barn. Det fungerar som en slags motståndskraft 

trots förekomst av riskfaktorer. En riskfaktor kan vara en alltför stor personalomsättning 

eller för stor barngrupp enligt Kihlbom (2003). Vi ställer oss kritiska till varför 

barngrupperna är stora i dagens förskolor, då forskningen tyder på en negativ effekt. 

Även Skollagen (i Sveriges Rikes Lag, 2012) belyser vikten av en väl sammansatt 

barngrupp. Är det så att förskollärarna inte har möjlighet att påverka antal barn på 

avdelningen, och därmed inte kan skapa gynnsammare förutsättningar för de utsatta 

barnen som en skyddsfaktor? Trots de ekonomiska förutsättningarna som råder, menar 

vi att förskollärare i förskolan skapar gynnsamma förutsättningar efter de möjligheter 

som finns. Vad är det som gör att vissa barn klarar sig, och växer upp till välmående 

vuxna, trots svåra uppväxtförhållanden? Det vet vi inte utifrån vad som undersökts i 

denna studie, men vi menar att det behövs mer forskning på detta område. Om vi kan 

svara på den frågan så kan vi hjälpa fler utsatta barn.  
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Tidigare forskning som Minnesotastudien (Broberg m.fl., 2009) visar hur viktigt 

anknytningen är för barnets välmående och utveckling. Även Hagström (2010) påvisar 

detta genom sin forskning. Här anser vi att det finns utrymme för förskolan och 

förskollärarna att utvecklas ytterligare för att skapa gynnsammare förutsättningar för de 

utsatta barnen i dagens samhälle. Vi menar att förskollärare bör vara medvetna om att 

brister i anknytningen ska ses som en varningssignal på att ett barn kan vara utsatt. 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell synliggör hur barnets olika 

livsmiljöer samverkar och påverkar varandra. Återigen, om förskollärare får utbildning i 

ämnet ökar chanserna att de utsatta barnens förutsättningar blir optimala. Det kan 

handla om att bli mer medveten om vilka expositioner (Magnusson m.fl., 2009) ett 

utsatt barn lever med. Personalen i förskolan har ett särskilt ansvar i detta eftersom 

barnen tillbringar stora delar av sin dag i förskolan.  

 

Sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan inte heller betydelsen av beslut fattade 

på makronivån (Bronfenbrenner, 1979) förringas. I skollagen (i Sveriges Rikes Lag, 

2012) betonas betydelsen av miljön och gruppsammansättningar i förskolan. Så som vi 

uppfattar det torde dessa faktorer bli särskilt viktiga för de utsatta barnen. Om förskolan 

inte kan leva upp till de i lagarna ställda kraven, kan det vara fråga om det som 

Lagerberg (i Hindberg, 2006) benämner som samhällelig försummelse. 
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Bilaga 1. 

 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Skövde som nu genomför en studie som ingår i 

kursen Examensarbete i lärarutbildningen.  

 

Till dig som deltar i studien vill vi informera om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som åtföljs (Vetenskapsrådet, 2010).  

 

 

 Informationskravet - Vi vill informera om studiens syfte som är att undersöka 

förskollärares uppfattningar av vilka möjligheter som finns att tillgodose de behov som 

kan finnas hos utsatta barn som lever i dysfunktionella hemförhållanden. Intervjun 

kommer att spelas in med hjälp en diktafon.  

 Samtyckeskravet - att delta i denna studie är frivilligt och kan avbrytas på egen begäran.   

 Konfidentialitetskravet - Vi är medvetna om att stark sekretess förkommer inom 

förskolan, och vi vill poängtera att våra intervjufrågor inte berör enskilda fall eller att 

känsliga uppgifter röjs. I studien ges respondenterna anonymitet vilket innebär 

avidentifiering och fingerade namn. Inspelat material hanteras med försiktighet så att 

inga obehöriga får tillgång till detta samt att materialet raderas efter genomförd studie. 

 Nyttjandekravet - Insamlat material används endast för denna studie och behandlas så 

att inga obehöriga har tillgång till materialet. Studien som blir en offentlig handling 

kommer att publiceras på Högskolans databas DIVA (DLgitala Vetenskapliga Arkivet). 

Det som publiceras i DIVA kommer att vara sökbart på Google, Scirus, base, OAIster 

m.m 

 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 

Åsa von Knorring 070-xxx xx xx 

Åsa Löfgren 070-xxx xx xx  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

2. Kan du förklara begreppet utsatta barn, vad innebär det för dig? 

3. Vilken erfarenhet har du av kontakt med dessa barn och vårdnadshavare? 

4. Vilka tecken tyder på att ett barn är utsatt? 

5. På vilket sätt bemöter du bäst dessa barn? 

6. Vilka behov har du uppmärksammat hos de utsatta barnen? 

7. Hur upplever du att dessa barns behov tillgodose?  

8. I din förskollärarutbildning fick du då tillräcklig och relevant kunskap i ämnet? 

9. Anser du att du i din yrkesroll får stöttning, handledning eller utbildning som 

berör ämnet? 

10. Hur sker samarbetet i personalgruppen? 

11. Hur kan förskolan utvecklas för att öka stödet för de utsatta barnen? 

 

 

 

 Är du bekant med anknytningsteorin?  

 Känner du till avhandlingen av Birthe Hagström (2010) Kompletterande 

anknytningsperson på förskolan? 

 

 

 


