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ABSTRAKT 

Aldrig har det funnits ett problem som man förstått så väl, och för vilket så litet görs! 

Enligt svensk lagstiftning är vissa yrkesutövare skyldiga att anmäla till socialtjänsten om 

ett barn far illa eller vid endast misstanke på detta. Med detta examensarbete ville vi få 

klart för oss vad vi som blivande förskollärare har för skyldigheter och rättigheter mot 

dessa barn som far illa av något slag. Genom intervjuer har vi fått höra förskollärares syn 

på anmälningsskyldigheten och hur man förhåller sig till barn som far illa. Vårt resultat 

visar att de intervjuade förskollärarna är fullt medvetna om sina skyldigheter men 

agerandet till att anmäla brister på grund av att de inte anser sig ha tydliga bevis. 
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1 INLEDNING 

 

Ett barn som får mycket kritik, lär sig att fördöma 

Ett barn som får möta fientlighet, lär sig slåss 

Ett barn som görs till åtlöje, utvecklar osäkerhet 

Ett barn som ständigt får uppleva skam, utvecklar skuldkänslor 

Ett barn som behandlas med tolerans, lär sig generositet 

Ett barn som får uppmuntran, utvecklar sin självkänsla 

Ett barn som bemöts med vänskap, lär sig känna förtroende 

Ett barn som får uppleva rent spel, lär sig rättvisa 

Ett barn som accepteras och respekteras, känner trygghet 

(Dorothy Law Nolte, 1954) 

Då förskolan är den plats där barnen spenderar mest tid utanför hemmet vill vi få 

handlingsberedskap om våra rättigheter och skyldigheter i vår yrkesroll som 

förskollärare. Vårt intresse för barn och barns utveckling är stort och vi har valt att 

lägga fokus på barn som far illa och därmed bygga på vår kunskap om 

förskollärarnas rättigheter och skyldigheter. Solveig Hellquist (2005) skrev en 

interpellation till dåvarande statsråd om att anmälningsskyldigheten inte har fungerat. 

Problemet har diskuterats och ifrågasatts under årtionden. Under åren så har 

åtskilliga rapporter, enlig Hellquist, skrivits om att förskolepersonalen här inte 

fullgör sina skyldigheter. De har anmälningsskyldighet om det så bara finns en 

misstanke om brott mot barn. Personal som arbetar med barn har en ovillkorlig 

anmälningsskyldighet som kan leda till åtal för tjänstefel och bötesstraff om 

skyldigheten inte fullgörs. 

Vi anser att barn som far illa inte är osynliga. Det handlar om att se eller inte se dem 

och att vi av olika skäl väljer att blunda. Även om förskollärarna inte vill eller orkar 

se så kan vi ändå inte blunda helt och kanske bortförklara eller förtränga misstanken 

om att ett barn far illa. Det kanske har att göra med vilken kunskap man har, egna 

egenskaper och erfarenheter, vilken kultur och tidsepok man lever i. Att se utsatta 

barn och då reagera, beror också på om man upplever att det finns någon hjälp och 

stöd att få av sina arbetskamrater och sin chef. Hamnar vi i situationen där ett barn 

far illa är det oerhört viktigt att man inte står ensam och blir utlämnad för att klara 

detta själv. Det är oerhört viktigt att få stöd av arbetskamrater och chef. Barnets bästa 

är ytterst viktigt och barn som far illa har rätt att bli sedda och få adekvat hjälp, även 

om barns problem vid stunden uppfattas som intressant eller inte.  
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2 BAKGRUND 

I förskolans pedagogiska uppdrag ingår att värna om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Men ibland märker vi att barn far 

illa och vad gör vi då, det handlar detta examensarbete om. Det är viktigt att veta vad 

vi pedagoger har för rättigheter och skyldigheter. Vi som arbetar med barn dagligen 

kommer någon gång i kontakt med barn som far illa av något slag. 

 Det som styr förskolans verksamhet idag är läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) och den 

har status som förordning, inte som ett allmänt råd. Detta innebär att förskolans 

pedagogiska verksamhet skall tillmätas samma betydelse för barn i förskoleåldern 

som skolväsendet har för barn och ungdom. I läroplanen anges värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer, men det är de professionella, som arbetar i 

förskolan, som ska tala om hur målen ska nås. 

I läroplanen står det att: 

 Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling (Lpfö 98 rev 10:4). 

 Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar (Lpfö 98 rev 10:5). 

 Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag (Lpfö 98 rev 10:11). 

 Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 

ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Lpfö 98 rev 10:13). 

Ser man på dessa fyra punkter så är personalen skyldiga att se till barnets bästa.  

  

 

Olika sätt som barn kan fara illa på 

Kristina Andersson, Leif Andersson och Eva Thorsén (2002) har definierat området i 

nedanstående grupperingar: 

- Bortstötning och övergivenhet 

- Försummelse 

- Fysiska övergrepp 
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- Sexuella övergrepp 

- Psykiska övergrepp 

 

Bortstötning och övergivenhet  

Barn kan komma till världen utan att inte alltid vara planerade eller välkomna. 

Föräldrarna tar inte till sig sitt barn. Författarna menar att det kan vara många 

faktorer som ligger bakom att barnet överges som t.ex. den omvälvande förändring i 

deras liv som barnet ger, föräldrarna saknar känslomässig kapacitet att hantera 

livssituationen. En betydligt vanligare orsak är att föräldrarna inte klarar att ta hand 

om barnet kontinuerligt utan lämnar bort sitt barn till någon annan. Det kan även 

vara att föräldrar har svårt att tolerera barnets olika sidor, de tar inte till sig barnet 

ovillkorligt (2002:51). 

 

Försummelse 

Här får barnet inte den omsorg den är i behov av. I boken The Battered Child av 

Cantwell görs en definition av försummelse ”Ett förhållande där en vårdare, ansvarig 

för ett barn, antingen avsiktligt eller genom extrem ouppmärksamhet låter barnet få 

uppleva lidande som går att undvika och/eller underlåter att sörja för att barnet får en 

eller flera av de omsorger som allmänt anses väsentliga för en individs fysiska, 

intellektuella och emotionella utveckling”. De områden som Cantwell räknar upp är: 

mat, kläder, skydd, säkerhet mot faror, fostran och uppmärksamhet, medicinsk 

omvårdnad och skolundervisning (2002:52). 

 

Fysiska övergrepp 

”En pojke fick från två års ålder, under flera år, utstå olika former av fysisk 

misshandel: han sattes i skållhett badvatten, brändes med cigarettfimpar etc. – och 

detta skedde när pojken kom i kroppslig beröring med den ensamstående modern” 

(2002:54) 

Blir barnet slaget, skadat eller attackerat av den person som ska garantera dess 

säkerhet så är det ett lagbrott. Misshandel har länge varit ett lagbrott men ändå har 

blåmärken, brutna armar och revben hos barn förtigits eller bortförklarats menar 

författarna. Aga som uppfostringsmetod är förbjuden sedan 1979 i Sverige 

(Andersson, Andersson, Thorsén, 2002:55). 
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Sexuella övergrepp 

”En fyraårig flicka utnyttjades under ca 1 års tid sexuellt. Hon penetrerades såväl 

vaginalt som analt. Hon förevisades knivar som styvfadern skulle döda henne med 

om hon avslöjade något. När flickan vid 7 års ålder placerades på institution så 

hotade hon att knivmörda en manlig personal” (2002:56). 

Sexuell samvaro mellan familjemedlemmar är i alla samhällen tabu och betraktas 

som ett brott. 

 

Psykiska övergrepp 

”En flicka på ett och ett halvt år levde med en ensamstående mamma. Mamman 

misstolkade ständigt flickans behov. Nästan allt gnäll och skrik fick gensvaret att 

flickan fick nappflaskan. Modern ville inte ha flickan i knä. Hon sökte ordna så att 

hon i så liten utsträckning som möjligt skulle behöva beröra flickan, som hon kallade 

självständig och mycket tidig utvecklad” (2002:62). 

När misshandel uppstår i ett negativt känslomässigt klimat är det ett psykiskt 

övergrepp. Kränkning är en aktiv form av psykisk misshandel som t.ex. när föräldrar 

talar nedsättande om barnet, beskriver barnet som dum, förstår inget, ser hemsk ut, är 

till besvär för alla etc. Likaså om barnet får höra att det inte borde leva och liknande 

(2002:62). 

 

Hindberg (1999) säger att det finns mycket annat som kan ge anledning till oro. Det 

allvarligaste hotet för barn är den skiktning av samhället där en stor grupp har det bra 

medan en minoritets grupp har det sämre. Den ekonomiska stressen och oron för 

framtiden bidrar också till att barn far illa när barns föräldrar är arbetslösa. En annan 

bidragande orsak kan vara problem i storstädernas förortsområden och speciellt i 

segregerade områden där det bor många fattiga och arbetslösa.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vårt syfte med detta examensarbete är, att vi vill öka vår kunskap samt belysa för 

andra pedagoger om vilka rättigheter och skyldigheter vi har som förskollärare när 

ett barn far illa samt om det finns någon möjlighet att förebygga som förskollärare. 

Vi vill även belysa tecken på hur ett barn kan fara illa. 

Våra frågeställningar är: 

- Hur går man tillväga som förskollärare när man misstänker eller upptäcker att 

ett barn far illa? 

- Kan förskollärare förebygga att ett barn far illa? 
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4 TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

I det här kapitlet presenterar vi Barnkonventionen och dess huvudprinciper samt 

tidigare forskning som är relevant för vårt examensarbete. Studien visar hur viktigt 

det är att anmäla när ett barn far illa på grund av att omsorgen sviktar. Arbetet visar 

också att det finns olika sätt att tolka anmälningsplikt utifrån barn, vuxen och 

samhällsperspektiv. 

  

4.1 Barnkonventionen 

 

Förenta Nationerna sa ja till konventionen om barnets rättigheter den 20 november 

1989. En konvention är regler som flera länder kommit överens om. Det är regler 

som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Sverige var bland de första länderna att 

skriva på barnkonventionen där vi då lovar att rättigheterna gäller alla barn och 

ungdomar upp till 18 år.  

Det finns 54 olika artiklar i konventionen. Artikel 2-3-6 och 12 är konventionens 

huvudprinciper. 

”Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är  

lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga 

bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet  

och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke,  

vilket språk barnet talar, vilken Gud barnet tror på, om barnet har ett 

funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt. Mobbning i  

skolan kan t.ex. vara diskriminering”.  

 

”Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och  

domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för barn när de 

bestämmer sådant som gäller barn. I artikeln står det att barnets  

bästa ska komma i främsta rummet. Det betyder att det ibland  

finns saker som är viktigare än barnets bästa. Men politikerna  

måste alltid kunna visa att de också har tänkt på barnen”.  

 

”Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling. Rätt  

till liv betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade. Det  

kan vara att både att barn inte blir dödade i krig och att barn får vård  
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och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar. Rätt 

 till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan för att ge barn  

en bra barndom. Barn behöver många saker för att utvecklas bra. Det  

kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och  

att gå i skolan”.  

 

”Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det.  

Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet  

vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller  

barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är  

överens om var barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både mamman,  

pappan och barnet hur de vill ha det. Det kan också vara att lärarna i  

skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker 

i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer  

hur kommunen ska använda sina pengar”. 

  

4.2 Barnperspektiv  

 

Hindberg (1999) menar att ordet barnperspektiv används oftast i samband med 

socialt arbete. Det har vuxit fram som en reaktion mot att socialt arbete i hög grad 

varit präglat av ett vuxenperspektiv. Det har varit föräldrarna, oftast mammorna, som 

utretts. Barnen har inte kommit till tals. Uppgifter om dem har inhämtats från vuxna i 

deras omgivning. Socialtjänsten har alltså inte skapat sig en egen bild av barnet utan 

förlitat sig på andras bedömningar. Även åtgärderna har i allmänhet varit riktade till 

föräldrarna. Detta har setts som ett indirekt sätt att stödja barnen. För att höja 

kompetensen och utveckla ett barnperspektiv i arbetet med utsatta barn fick 

socialstyrelsen 1991 regeringens uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram. I det 

sociala barnavårdsarbetet måste alltså barnperspektiv innefatta både att se med barns 

ögon och att utifrån såväl en allmän kunskap om barn som om det enskilda barnet, 

göra en bedömning av vad som är bäst för barnet i ett långsiktigt helhetsperspektiv. 

Oavsett vilken betydelse som läggs in i begreppet barnperspektiv förutsätter det ett 

visst mått av empati och en förmåga att identifiera sig med barnet.    
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Hindberg (2006) menar att på grund av antiagalagstiftningen så är Sverige ett bra 

land att utgå ifrån när det gäller att förebygga våld mot barn. Svenska barn är mindre 

utsatta än barn i andra länder som inte har den lagen. Hindberg skriver att mycket 

mer måste ändå göras för våra barn, för det är fortfarande inte bra. Vi ser att det är 

viktigt att belysa även för föräldrar och inte bara pedagoger som arbetar med barn.  

 

Enligt Hindberg (1999) behöver barn båda sina föräldrar eftersom barnet har behov 

av bådas kontakt. Bara i undantagsfall är det bäst för barnet att inte ha kontakt med 

en av eller båda föräldrarna. Det är därför viktigt att föräldrarna kan samarbeta kring 

barnet även efter en skilsmässa. Författaren menar att kontinuitet i en relation är inte 

bara viktigt i en föräldrarelation utan också i förhållande till syskon, kamrater och 

andra vuxna. Barn har också behov av att kunna se livet som förutsägbart och 

begripligt. När det gäller föräldrarnas omsorgsförmåga för att tillgodose sina barns 

behov beror det på deras möjligheter. I omsorgen handlar det om att prioritera 

barnets behov framför sina egna och brister det där innebär det att föräldrarna inte är 

tillräckligt mogna för att kunna förstå detta. Föräldrar måste också kunna skilja 

mellan sina egna och barnets behov och ha förmåga till empati med barnet.  

  

4.3 Vuxenperspektiv 

 

Hindberg (1999) skriver att det i grunden handlar om att kunna se barnet som en 

egen individ med egna behov och rättigheter. Föräldrar har också en uppgift att sätta 

gränser och avgöra vad barnet ska klara och inte klara i en viss ålder, vilka 

situationer som kan vara farliga, vad som är lämpligt och inte lämpligt samt 

uppförande. Hindberg skriver vidare att föräldrar ska kunna sätta gränser utan att 

använda sig av hot, våld eller bestraffningar. Föräldrakompetensen beror på 

föräldrars egen uppväxt. Föräldrar som upplevt kärlek, trygghet, kontinuitet i 

relationerna och positiv gemenskap har bättre möjligheter att kunna ge sina barn 

detsamma. Vuxna som blivit slagna som barn löper större risk att själva slå sina egna 

barn säger författaren. 

  

Vidare skriver Hindberg (1999) att de föräldrar som inte fått uppleva kärlek och 

trygghet klarar ändå av föräldrarollen om de fått hjälp med att bryta mönstret. 
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Föräldrarnas omsorgsförmåga påverkas av deras bakgrund och personligheter men 

även av familjens sociala nätverk. Dessa faktorer kan utgöra risk, enligt författaren. 

Utifrån samhällsnivå ses barn som ett gemensamt ansvar och barns bästa som ett 

gemensamt mål. Att ha negativ inställning till våld och övergrepp mot barn och att 

barn respekteras som individer samt ekonomiskt välstånd är viktiga förutsättningar. 

När föräldrar inte förmår att uppfatta sina barns behov i tillräcklig grad eller inte kan 

ge dem den psykiska och fysiska näringen och det skydd de behöver, talar man om 

omsorgssvikt. När föräldrarna sviktar blir barnens möjligheter att få ett tillräckligt 

gott omhändertagande beroende av personer i nätverket. Med naturligt nätverk avses 

de människor som finns kring familjen: släkt, grannar, vänner. 

  

4.4 Samhällsperspektiv 

 

    Det är socialnämnden som har ansvaret att hjälpa de barn vars vårdnadshavare inte 

klarar sin roll. Pedagoger som arbetar inom barnomsorgen har anmälningsskyldighet 

när de upptäcker eller endast misstänker att ett barn far illa. Enligt socialstyrelsen 

och Hindberg (2006) så fungerar inte anmälningsskyldigheten som det var tänkt och 

det av olika anledningar. Hindberg har gjort en studie och intervjuat flera 

förskollärare som arbetat i många år inom detta yrke. Ingen av dessa förskollärare, 

som Hindberg intervjuade, hade upptäckt att något barn for illa så att det behövde 

göras en anmälan. Hindberg anser detta mycket märkligt, eftersom barnen vistas 

under många år på förskolan och även mer där än i det egna hemmet.  

 

Enligt Rädda Barnen (2012) så misshandlas tusentals barn varje år, vissa så svårt att 

de dör. Många barn får skador eller men för livet. Att personalen, enligt 

socialnämnden, inte följer anmälningsskyldigheten kan bero på att de saknar otydliga 

belägg för sin oro och för att situationen ska anses tillräckligt allvarlig. Men tankarna 

behöver inte vara bekräftade, man behöver inte kunna peka på något konkret. 

Personalen tänker att en anmälan kan göra mer skada än nytta för barnet. Hindberg 

(2006) påpekar att i vissa fall kan det även vara så att man tänker på följderna med 

föräldrarna, hur ska man kunna möta dem igen?  
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Enligt kapitel 14, 1§ i SoL så måste ”var och en som får kännedom om något som 

kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta 

till nämnden”. Sådan anmälningsskyldighet gäller de som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga. Enligt Hindberg 

(2006) spelar personalens utbildning, arbetssituation och arbetsbelastning en viktig 

roll när det gäller förmågan att upptäcka barn som inte mår bra och som kan behöva 

hjälp. Möjligheterna att se och lära känna varje enskilt barn minskar när 

barngrupperna inom barnomsorgen och klasserna i skolan växer. Författaren menar 

att det är inte bara barnets beteende som ska uppmärksammas när misstankar finns 

om ett barn far illa, utan också föräldrarnas beteende eftersom personalen inom 

barnomsorgen har dagligen kontakt med föräldrarna. Här säger Hindberg (2006) att 

läroplanen kan vara en bidragande orsak till att pedagogerna inte upptäcker ett 

avvikande beteende för att personalen har en för nära relation till föräldrarna som 

läroplanen förespråkar. Författaren skriver att uttrycket ”barn i riskzon” är inte 

definierat på ett entydigt sätt utan har blivit som ett samlingsbegrepp för barn och 

ungdomar som har fysiska, psykiska, sociala problem, när barn växer upp under 

svåra förhållanden eller när de vistas i riskfyllda miljöer. Detta begrepp innefattar 

både barn som riskerar att skada sin hälsa och utveckling samt de barn som redan har 

tagit skada av olika missförhållanden.  

 

I kapitel 5, 1§ står det att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 

under gynnsamma förhållanden. Enligt Hellquist (2004) så visar återkommande 

studier att anmälningsskyldigheten inte fullgörs. Hon menar att en av anledningarna 

kan vara att det är ett stort steg att vända sig till socialtjänsten för att de ses som en 

stämplande myndighet. Hon ställer även sig själv kritisk till socialtjänsten när 

förskolepersonalen på grund av sekretessen inte får veta vad som skett efter anmälan. 

Enligt socialstyrelsen finns det uppenbarligen stora svårigheter att berätta det man 

vet eller misstänker. Att inse att barn far illa är ångestladdat och väcker många 

känslor men får inte vara ett hinder för att anmäla. Många väljer, även vid starka 

misstankar, att vänta och se och det kan bli förödande för barnet. Personalen bör 

fundera på vad konsekvenserna blir om de inte anmäler. Är man osäker kan man 

rådfråga socialtjänsten utan att namnge barnet och familjen innan man gör en 

anmälan. 
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Hindberg (1999) menar att det inte är alltid så lätt att fastställa vilken typ av 

omsorgssvikt som barnet är utsatt för eftersom barns reaktioner på olika former av 

omsorgssvikt sällan är så specifika. I så fall är det i undantagsfall som symtomen 

eller tecknen säger något om vad barnet har varit utsatt för. Det kan t.ex. vara vid 

fysisk misshandel och vid sexuella övergrepp, men barn reagerar oftast med likartade 

symtom oavsett vad de har varit utsatta för. Det som är gemensamt för många barn 

oavsett problem är hög ångestnivå, sömnsvårigheter, beteendeproblem, 

inlärningssvårigheter och relationsproblem. Utsatta barn kan alltså sakna symtom 

eller reagera likartat på olika typer av påfrestningar men de kan också reagera olika 

på samma typ av påfrestning. Exempelvis vänder en del barn problem inåt, blir tysta 

och tillbakadragna medan andra agerar utåt, blir bråkiga och aggressiva.  

 

Forskning visar att vissa symtom på barns utsatthet är detsamma som när barn lider 

någon form av hjärnskada. Som t.ex. finns koncentrations och beteendestörningar 

hos barn med autism, Tourettes syndrom, Aspbergers syndrom, MBD/DAMP och 

ADHD. I vissa fall handlar det om neuropsykiatriska störningar, ett sexualiserat 

beteende vilket bidrar till misstankar om att barnet har varit utsatt för sexuella 

övergrepp. Barnens beteendeproblem och känslomässiga störningar kan också tolkas 

som uttryck för att barnet är bortskämt, att föräldrarna inte kan sätta gränser eller på 

något sätt sviktar i sin omsorg. Barnens funktionsstörningar påverkar samspelet med 

både vuxna och barn. De kan vara svåra att förstå och kan upplevas som tämligen 

odrägliga och provocerande. De löper därmed en ökad risk att drabbas av negativa 

reaktioner från omgivningen och föräldrarnas tålamod kan sättas på hårda prov. Att 

barn inte berättar kan dels bero på lojalitet, dels på att de hotas till tystnad t.ex. av 

förövaren vis sexuella övergrepp. Det kan också bero på att barnen inte förstår att 

deras situation är onormal och oacceptabel. Det kan vara fallet när barnet är utsatt för 

försummelse, vanvård och psykisk misshandel (Hindberg, 1999). 
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5 METOD 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera val av metod samt hur vi gick tillväga med 

urval och genomförande för att senare kunna besvara våra frågeställningar. Vi går 

även igenom trovärdighet och äkthet, etiska kriterier samt bearbetningen av 

materialet. Kapitlet avslutas med en metodkritik. 

  

 

5.1 Val av metod   

Utifrån våra frågeställningar, vilka rättigheter och skyldigheter samt om förskollärare 

kan förebygga att barn far illa, har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi 

ville försöka förstå hur människor tänker och resonerar kring ämnet barn som far illa. 

Utifrån syftet undersöka vad vi gör när vi upptäcker att ett barn far illa. Om vi hade 

varit intresserade av hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting förekommer 

kunde vi ha valt kvantitativ metod. Vi har haft en önskan att de intervjuade skulle ha 

en viss frihet att prata om det som var viktigt för dem, men för att vi skulle få 

struktur på materialet formulerade vi frågor som vi ansåg var relevanta för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Intervjufrågorna finns med som en bilaga i 

examensarbetet. Valet av kvalitativ metod var ett självklart val för oss eftersom vi 

ville ha ett resultat i ord och inte i sifferform som Bryman (2002) säger är en av 

skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) så innefattar kvalitativa intervjuer enkla och raka frågor som ger den 

intervjuade utrymme att svara innehållsrikt med egna ord där frågorna ska ge 

möjlighet till en mängd olika svar. I denna intervjuform ingår båda parter, 

intervjuaren och den som blir intervjuad, i ett samtal med varandra. Enligt Bryman 

(2002) så är valet av forskningsmetod beroende av vad man vill ha svar på i sin 

undersökning. Frågor som rör människors upplevelser, syn på verkligheten, deras 

åsikter, attityder och känslor kan man endast få svar på genom kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa metoden till skillnad från den kvantitativa går mer in på djupet. Våra 

intervjuer är semistrukturerade. Enligt Dimenäs (2007) så liknar en semistrukturerad 

intervju, till formen, ett vanligt samtal. Det som skiljer sig är att samtalet har ett 

bestämt fokus. Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och ser till 
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att man håller sig till ämnet. Vid en semistrukturerad intervju är det viktigt att tänka 

på att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor. Ett sätt att undvika detta är att 

fundera över och belysa sin egen förförståelse. Du vet inte svaren i förväg utan i den 

intervjuades (respondentens) svar (utsaga) finns innebörden i det undersökta 

begreppet. Du är därför objektiv men heller inte helt subjektiv. Det är respondentens 

uppfattningar och föreställningar som är av intresse och din egen förförståelse får du 

alltså försöka bortse från så långt som möjligt säger Dimenäs. Alla tänker olika 

beroende på vad de varit med om eller erfarit och dessa olika sätt att tänka försöker 

intervjun finna ut. Därför är det bäst om respondenten får berätta något utifrån sin 

egen erfarenhet. De frågor som används brukar benämnas som ”öppna frågor”, vilket 

innebär att frågorna har svag struktur och att följdfrågor följer respondentens tankar 

och inte en i förväg bestämd ordning.   

  

 

5.2 Urval 

Vi kontaktade förskolechefer i två större städer. Förskolecheferna frågade sedan sina 

medarbetare vilka som ville ställa upp på intervju. Därefter fick vi mail från 

förskollärare som var intresserade att ställa upp. De personer som var intresserade att 

träffa oss valde vi att ge personlig information till och berättade om syftet med 

undersökningen. Vi beskrev också hur vi skulle använda materialet och att vi tänkte 

använda Iphone för att spela in intervjuerna. Även frågor om anonymitetsskydd togs 

upp.  

 Deltagare i undersökningen var 12 personer med varierande ålder och 

yrkeserfarenhet i förskolan. Nio förskollärare, två förskolechefer och en socionom. 

Socionomen fick vi inte kontakt med på någon av förskolorna utan vi ringde till 

socialtjänsten och fick en intervju där. Syftet att vi valde dessa personer var att få ta 

del av förskollärares erfarenheter av barn som far illa och genom socionomen kunna 

ta del av vad vi bör tänka på, hur går vi vidare, kan vi förebygga och hur hon ser på 

förskollärarnas ansvar i en process att hjälpa ett barn som far illa. 

 Vi fick alla intervjuer med pedagogerna vi ville ha och även från socionomen. Vi 

fick råd av en vårdcentral vi kontaktade att ta kontakt med barn och 

ungdomspsykiatrin för de skulle kunna ge oss de funderingar och svar vi sökte samt 
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statistik på barn som far illa. Vi ringde flera gånger men blev varje gång slussade till 

olika personer som aldrig ringde tillbaka. Vi gav till slut upp men har svårt att förstå 

varför de inte var mer tillmötesgående.  

  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

När vi hade bestämt vår metod så gjorde vi intervju frågor som vi tyckte var bra för 

undersökningen. Därefter kontaktade vi respondenterna via telefon och presenterade 

vilka vi var och vad vårt arbete handlade om. Vi delade upp intervjuerna 

sinsemellan. En av oss intervjuade fem förskollärare och en chef, den andre 

intervjuade fyra förskollärare, en chef och en socionom. Dessa genomfördes under 

två veckor och vi åkte till förskollärarnas och chefernas arbetsplatser. Socionomen 

kom till en av våra arbetsplatser för intervju. För att lättare kunna sammanställa 

intervjuerna efteråt gjordes dessa med Iphone och tog mellan 20-60 min. Vi frågade 

innan intervjun startade om det var okej att spela in och samtliga samtyckte. Vi 

informerade även att materialet endast kommer användas till detta arbete och att 

ingen annan skulle komma att lyssna på intervjun. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

är det lättare att behålla fokus på respondenten om man spelar in samtalet än om man 

skulle anteckna . De frågeområden vi använde skickade vi till informanterna i förväg. 

Vi gjorde tre intervjuguider, finns med som bilaga, en till förskollärarna, en till 

cheferna och en till socionomen eftersom de har olika förutsättningar och arbetssätt.  

  

5.4 Bearbetning och analys 

Den viktigaste processen enligt Bryman (2002) är att koda datan vi samlat på oss. 

Efter intervjuerna lyssnades dessa igenom och skrevs ner ordagrant på datorn. 

Eftersom vi gjorde våra intervjuer var för sig så informerades respondenten att en 

kollega kommer att ta del av intervjun. Medan vi skrev ner intervjuerna började vi 

analysera materialet genom att markera det som var relevant för undersökningen. Vi 

letade i intervjuerna efter likheter och skillnader mellan respondenterna för att se om 

synsättet var gemensamt eller om någon motsatte sig. När man bearbetar intervjuer 
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bör man tänka på att inte ta med allt som var och en har sagt, fokusera på det som 

kan svara på forskningsfrågan (Bryman 2002).    

  

5.5 Trovärdighet och äkthet 

Enligt Bryman (2002) bör man som forskare kunna visa sina kollegor och andra som 

tar del av forskningsresultatet att data och analyser är trovärdiga. Vår undersökning 

ger en bild av verkligheten, som vi tolkar den, med utgångspunkt från vårt 

hopsamlade material. Vi är två som har gjort samma undersökning med samma syfte 

och metod, då borde vi uppnå samma resultat. Vi har varit medvetna att vår 

undersökning är begränsad och inte går att generalisera alltför långt. Men vår strävan 

är att beskriva de intervjuade personernas tankar om barn som far illa. Enligt 

Dimenäs (2007) finns det alltid en risk att man får en viss skevhet i resultatet då man 

som intervjuare själv är starkt engagerad i ämnet och det är lätt att komma med 

ledande frågor. Är man medveten och har starka åsikter om ämnet ska man vara 

uppmärksam på hur frågorna formuleras.  

  

5.6 Etiska kriterier 

Vi informerade respondenterna att deras medverkan är anonym, att inspelningen 

endast är till för vårt syfte. Detta gjordes innan intervjun startade. Vi har använt oss 

av grundläggande individskyddskravet och de fyra allmänna huvudkraven från 

vetenskapsrådet (2002). 

# Informationskravet innebär att vi som forskare har en skyldighet att informera vad 

som ingår i undersökningen och syftet. Personen som ska delta gör det av egen fri 

vilja och kan avsluta när den så önskar. 

# Samtyckeskravet innebär att deltagaren bestämmer helt över sin medverkan. Ska 

minderåriga delta ska målmans godkännande finnas. Forskaren får inte uppmuntra 

deltagaren att ge information som de senare kan ångra.  

# Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt. Det deltagaren säger 

ska inte kunna identifieras av någon annan än forskaren. 

# Nyttjandekravet innebär att den information som kommer fram om enskilda 

personer får endast användas för ändamålet den samlades in för. 
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5.7 Metodkritik 

Vi tyckte att intervjuer passade vårt arbete bäst. När vi sökte personer till intervju 

kunde vi ha skickat ut en allmän förfrågan till förskolor i kommunen, pedagoger 

skulle ha fått anmäla intresse. En nackdel med detta var att vi då troligen skulle ha 

fått ett urval av informanter som var speciellt intresserade av ämnet och vår tanke 

med undersökningen är att spegla den verklighet som ”barn som far illa” möter. 

Eftersom vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss så har vi varit noggranna att ta 

del av varandras intervjuer för att kunna knyta samman vårt resultat. Det hade blivit 

för tidskrävande om vi hade varit med båda två vid intervjutillfällena på grund av 

olika städer. Vi är medvetna om att vi är två olika individer som, även om vi ställer 

samma frågor, ändå färgar in följdfrågorna på olika sätt.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultat av våra intervjuer som delas in i tre huvudrubriker, 

upptäckten, hur man kan gå tillväga samt information. Genom detta ska vi besvara 

våra frågeställningar som beskrevs i inledningen och syftet. Personer som vi 

intervjuat är förskolechef, förskollärare och socionom. I resultatet redovisas också 

teoretiska ramverket samt undersökningspersonernas upplevelser och de likheter 

och/eller skillnader. 

  

6.1 Upptäckten 

 

Av de tolv personer som vi intervjuade hade tre varit med om att upptäcka att ett 

barn far illa och gå vidare med en anmälan. En av dessa tre hade gjort en anmälan 

om misshandel och de andra två om försummelse. Samtliga informanter var väl 

medvetna om anmälningsskyldigheten och att det även gällde vid misstanke på att 

ett barn kan fara illa. Trots det så sa ändå några av informanterna att de ville ha 

starka bevis först, innan de skulle gå vidare med en anmälan. Det inte är så lätt att 

avgöra om barnet far illa. Så ska det inte vara, enligt Hindberg (1999). Den 

uppgiften ligger hos socialtjänsten att utreda. Enligt svensk lag så ska pedagoger 

som arbetar inom förskolan agera vid minsta misstanke. De förskollärare vi 

intervjuade hade i sin utbildning inte fått kunskap om hur man går tillväga med 

barn som far illa. Majoriteten, alla utom en, hämtade sin kunskap på arbetsplatsen, 

men där skilde den sig mellan de olika förskollärarna. Fyra informanter hade 

stödgrupper på förskolan medan de övriga, förutom en, hade handlingsplaner att 

följa. Den ena förskolechefen sa att det självklart ska finnas en handlingsplan och 

hon vill att pedagogerna ska tala om för henne direkt om något inte står rätt till. 

Detta mot bakgrund av att personalen ska se till varje barns behov. Socionomen 

påpekade att ju tidigare personalen ingriper så kan det bli betydligt lättare att hjälpa 

barnet och familjen.  

Den informant som hade gjort en anmälan om misshandel upplevde detta oerhört 

jobbigt känslomässigt. På den arbetsplatsen fanns det ingen handlingsplan om hur 

man skulle gå tillväga. Arbetslaget fick ensamma, utan stöd från chef, genomföra 

en socialanmälan. Förskolläraren uttryckte sig tydligt att detta ville hon aldrig mer 
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vara med om. Socionomen talade om för oss att det är chefens skyldighet att stötta 

sina medarbetare vid sådana här fall. Hindberg (1999) påpekar om pedagogernas 

arbetsbelastning ändå med de stora barngrupperna som är idag, och då måste 

personalen få det extra stöd som krävs i situationer med barn som far illa. 

Samtliga informanter anser att föräldrakontakten är grunden. En förskollärare säger 

så här: 

                ”Jag försöker bygga upp ett förtroende från allra första början. 

                Det är viktigt att arbeta fram ett förtroende för föräldrarna ska 

                känna att vi ställer upp på dem och barnet. Att de kan fråga vad 

                om helst, även fast de tycker att det kan vara struntsaker ska de  

                inte vara rädda för att göra bort sig”. 

En förskollärare anser att föräldrakontakten är oerhört viktig. Vidare säger hon att 

om man att något kanske inte står helt rätt till, att föräldern har det arbetsamt på 

något sätt så trodde hon man kunde förebygga vidare försämring genom att 

informera föräldern om att det finns föräldragrupper som leds av professionellt 

utbildade personer. Givetvis så är det en förutsättning att föräldern väljer att gå dit. 

Förskolechefen säger sig tro att förskolan har bra förutsättningar för att upptäcka 

barn som far illa, eftersom barnet vistas där hela dagen och personalen ser 

förhållandet mellan föräldern och barnet vid lämning/hämtning. 

  

6.2 Hur går man tillväga? 

  

Enligt Hindberg (1999) så råder det en stor enighet om att ju tidigare utsatta barn kan 

få hjälp, desto större är möjligheterna att ge dem en bra start i livet. Tidiga insatser 

innebär i allmänhet att det behövs mindre omfattande insatser än om 

missförhållandena får fortgå under lång tid. Det är därför av central betydelse att den 

myndighet i samhället som har det övergripande ansvaret för att hjälpa utsatta barn, 

dvs. socialtjänsten, får information om vilka barn som kan behöva hjälp. 
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Socionomen ansåg att förskolan bör eftersträva gemensamma rutiner vid anmälan till 

socialtjänsten. Den enskilde ska inte behöva hantera oro och ansvar ensam. Hon tar 

upp några punkter som är viktiga: 

 Vid anmälan eftersträvas att förskolechef står som formellt ansvarig. Även 

om anmälan görs muntligt ska den kompletteras skriftligt. 

 Funderingar kring barn bör lyftas och i dialog med övrig personal. I de 

förskolor där stödgrupper inte förekommer ska tankar lyftas med förskolechef 

eller specialpedagog. 

 I akuta situationer då du inte lyckas nå förskolechef eller specialpedagog kan 

du själv kontakta socialtjänsten och berätta om situationen. 

 Vill du endast rådgöra med socialtjänsten ska du inte nämna barnets namn 

eller föräldrarnas. Så fort du nämner någons namn har du gjort en anmälan. 

 Vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel ska förskolechef eller 

socialtjänsten kontaktas omgående. Föräldrarna ska inte informeras. 

 Vid anmälningar som inte är akuta ska förskolechef/förskolepersonal 

informera föräldrarna och berätta att förskolan är skyldig att föra ärendet 

vidare till socialtjänsten samt informera vad som kommer överföras dit. 

 

Enligt barnkonventionen från artikel 19 så har vi en skyldighet att vidta åtgärder för 

att skydda barnet från den skadliga miljö vi misstänker, eller vet, att barnet lever i. 

Den som får kännedom om att någon, som inte fyllt 18 år, misshandlas i hemmet 

eller behandlas på sådant sätt att hans eller hennes kroppsliga eller själsliga hälsa 

utsätts för fara bör anmäla detta till socialtjänsten. Gör du en anmälan i tid så kan du 

förebygga att barnet hamnar i ännu djupare svårigheter än vad barnet redan är i. 

Enligt socionomen så kan det gynna familjen åt rätt håll om vi ingriper direkt. Ibland 

har det visat sig att positiva förändringar har varit möjliga enligt socialstyrelsen. 

Myndigheter, vilkas verksamhet berör barn, även befattningshavare i allmän tjänst 

som lärare ska ofördröjligen anmäla sådant som de i sin verksamhet erhållit 

kännedom eller misstanke om att barn far illa. De förskollärare som ville samla på 

sig starka bevis först, tycks inte vara insatta i vad anmälningsskyldigheten innefattar. 
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6.3 Information 

 

Hindberg (1999) påtalar att det kan finnas olika orsaker till varför inte förskollärarna 

ser att barnet far illa som arbetsbelastning, stora barngrupper mm. Vidare skriver hon 

att eftersom många upplever att det är svårt att göra en anmälan till socialtjänsten så 

behövs stöd till den personal som befinner sig i en situation, där en anmälan 

övervägs. Ett sätt är att upprätthålla en handlingsplan där det skall framgå vem som 

ska göra vad och i vilken ordning. Handledning kan självfallet också vara värdefullt. 

Ett annat sätt är att förbättra samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan. 

Socionomen berättade att socialsekreterarna fungerar som en brygga mellan 

socialtjänsten och barnomsorg/skola och kan ge vägledning och information, inte 

minst vid misstankar om att barn far illa. En av förskollärarna säger under intervjun 

att ”om man skulle få ringa anonymt till socialtjänsten och rådfråga så kanske man 

skulle göra det men man får inte vara anonym”. Hon menade på att ringer man så 

förstår ju socialen att det sker något hos henne. Socionomen berättade att man som 

professionell inte får ringa anonymt, men att man kan ringa anonymt som 

privatperson. Hindberg (1999) skriver om att en anmälan kan upplevas som ett svek 

eller ett straff om ansvaret för utsatta barn ses som enbart socialtjänstens. Ser man 

utsatta barn som ett gemensamt ansvar, minskar risken för att en anmälan upplevs 

dramatiskt och negativt. Detta förutsätter ett gott samarbete mellan verksamheterna. 

Om personal från de olika yrkesgrupperna känner varandra och har kunskap om 

varandras uppgifter och arbetssätt, minskar oron för vad som kan hända efter en 

anmälan. Hindberg anser det viktigt att socialtjänsten informerar om sin verksamhet 

så att inte fördomar hindrar personal från att vända sig dit när de misstänker att ett 

barn behöver skydd. 

 

De förskollärare som hade varit med om något fall berättade att när misstankarna 

väcktes, så började arbetslaget genom observation och dokumentation samla in 

information, som kunde tyda på att något inte stämde. Dessa observationer och 

dokumentationer följde med till socialtjänstens utredning. Dessa tre förskollärare 

hade mycket god kunskap om anmälningsplikten. Enligt Hindberg (1999) så söker 

barn sällan hjälp själva när de far illa, de är lojala mot sina föräldrar och håller tyst 

om missförhållanden. Så detta är ett bra arbetssätt, att observera, för att styrka eller 
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utesluta misstankarna. Dessa barn riskerar med andra ord att inte få någon hjälp, om 

inte omgivningen är observant och reagerar. 
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7 DISKUSSION 

Anledningen till att vi valde att skriva vårt examensarbete om barn som far illa är att 

vi ville öka vår kunskap samt belysa för andra pedagoger vilka rättigheter och 

skyldigheter vi har som förskollärare. Vi anser att det är viktigt att diskutera om 

ämnet och att fler tar del av barnkonventionen så att alla, inte bara vi som jobbar 

inom barnomsorgen, vet om barnens rättigheter. Några av respondenterna påpekade 

under intervjun att det inte är så lätt att avgöra om ett barn far illa. Här ser vi hur 

viktigt det är med den kunskap, som Hindberg (1999) säger, om de olika tecken som 

finns när ett barn lever under skadliga, psykiska och fysiska, förhållanden. Även vid 

bristande omsorg. Detta eftersom det är många barn som far illa i vårt samhälle och 

alla som arbetar i förskolan kommer någon gång möta dessa barn. I våra intervjuer 

har det också framkommit att pedagogerna ofta får stödja föräldrar i deras 

föräldraroll. Det kan t.ex. bero på att många unga föräldrar inte vet idag hur man går 

tillväga och saknar då kunskap i föräldrarollen. Om föräldrar inte får stöd och hjälp 

från omgivningen kan de försumma sitt barn. Det handlar inte bara om unga föräldrar 

som saknar kunskap i föräldrarollen utan även föräldrar som har sociala problem, 

kriminella och föräldrar med missbruks problem, föräldrar som har någon psykisk 

sjukdom och så vidare men oftast handlar det om livserfarenhet som ger kunskap.   

  

7.1 Pedagogernas upplevelser 

 

Vår undersökning visar att personal går länge med sina misstankar för att anse sig ha 

bristande bevis och detta kan man tolka som ett tjänstefel. Enligt socialtjänstlagen är 

man skyldig att anmäla så fort man har minsta misstanke att ett barn far illa. Många 

svar från förskollärarna handlar om att det är tungt känslomässigt och att det blir 

påfrestande. Det är svårt att hantera sina känslor när de ska möta dessa barn med 

föräldrar samtidigt som de ska vara professionella. Vi anser att det råder brist på 

kunskap om våra skyldigheter och rättigheter när ett barn far illa och det resulterar i 

att många fall aldrig kommer till socialtjänstens kännedom. Personalen vet att de har 

anmälningsplikt men vad det innebär känns osäkert att personalen har riktig koll på. 

Vi anser också att läroplanen borde framställa plikten av att anmäla eftersom att vi 

arbetar med den dagligen. 
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På alla förskolor utom en fanns det en handlingsplan för personalen att ta till när de 

behövde. Vi anser det väldigt viktigt att det finns handlingsplaner på alla förskolor 

som kontinuerligt utvärderas och uppdateras.  En del av respondenterna påpekade 

hur viktigt det kändes att om man skulle behöva göra en anmälan så skulle den göras 

utav chefen. De menade att eftersom förskollärarna har den dagliga kontakten med 

föräldern det berörs så ska huvudansvaret ligga på chefen som inte träffar föräldern 

på samma sätt. Detta kunde underlätta något mellan kontakten förskolläraren – 

föräldern när en anmälan gjorts. Hindberg(1999) nämner att det svåraste för 

personalen är upplevelsen av att misstänkliggöra föräldrarna. Ett bra stöd kan vara att 

bilda en stödgrupp för personalen inom barnomsorgen. Stödgruppens uppgift blir att 

få personalen att se utifrån barnets perspektiv. Genom att skifta från vuxen- till 

barnperspektiv blir det i allmänhet lättare att stå för en anmälan. 

Hindberg (1999) menar att huvudansvaret för att barn växer upp under trygga och 

goda förhållanden ligger på socialtjänsten. Det är till socialtjänsten som anmälningar 

på barn som far illa lämnas och det är där som utredningar om barnens situation och 

behov görs. Socialtjänsten borde alltså vara den instans som kan ge en bild av barns 

utsatthet. Den sociala statistiken är emellertid mycket knapphändig. Det är endast 

uppgifter om omhändertaganden och kontaktperson som statistikförs, går inte att 

följa utvecklingen över tid, kan inte göra jämförelser mellan kommuner.  

Varför barn har blivit aktuella hos socialtjänstens insats säger statistiken heller 

ingenting om förutom kontaktperson uttrycker Hindberg (1999). Författaren säger att 

ett sätt att lyfta fram dessa barn är genom forskning. Utsatta barn/social barnavård är 

emellertid ett eftersatt forskningsområde. En mycket liten del av forskningsanslagen 

går till detta område. Det kan således konstateras att statistik och forskning i ringa 

grad bidrar till att synliggöra utsatta barn. När fakta och kunskap saknas blir det 

lättare att sopa problemen under mattan. En sådan risk finns alltid när det gäller barn 

som far illa eftersom barns utsatthet är något som många helst vill hålla ifrån sig. 

Konsekvensen kan också bli att fördomar och felaktiga föreställningar får fritt 

spelrum. Eftersom utsatta barn har svårt att tala för sig är det särskilt viktigt att de 

lyfts fram med hjälp av statistik och forskning (a.a.). 
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7.2 Slutdiskussion 

  

Ämnet som vi valde att skriva om anser vi är väldigt viktigt för alla pedagoger. Alla 

som arbetar i förskolan har en anmälningsplikt. Vi har fått många tankar kring hur 

man som pedagog kan bemöta och stötta barn som far illa på förskolan. Genom vårt 

examensarbete har vi fått kunskap och större förståelse hur viktigt det är, som 

pedagog, att anmäla missförhållanden. Studien visar att pedagoger går länge med 

sina misstankar utan att göra en anmälan och detta kan man tolka som ett tjänstefel. 

Enligt socialtjänstlagen är man skyldig att anmäla så fort man får kännedom om 

något där socialnämnden behöver ingripa för att skydda ett barn som far illa. De svar 

vi har fått av undersökningspersonerna handlar främst om att anmälan påverkar 

känslomässigt och påfrestande. Pedagogerna upplever att det är svårt att hantera sina 

känslor när de t.ex. ska möta barnen och deras föräldrar samtidigt som de ska vara 

professionella. Pedagogerna upplever någon slags rädsla mellan plikten och 

konsekvenserna efteråt. Det kan vara relationen till föräldrarna samt oron över vad 

som händer med barnet efter en anmälan.  

 

Vi anser att vi har fått för lite kunskap om våra skyldigheter och rättigheter när ett 

barn far illa under vår utbildning och vill med vårt examensarbete öka vår och andra 

pedagogers kunskap om ämnet. Vi anser också att läroplanen borde framställa 

plikten av att anmäla mer tydligare. Resultatet av vår studie visar att det råder brist 

på kunskaper när det gäller anmälningsplikten och vad det innebär och det gör att 

många fall aldrig kommer till socialtjänstens kännedom. Vi anser att det är väldigt 

viktigt att det finns handlingsplaner på alla förskolor som kontinuerligt utvärderas 

och uppdateras så att alla som arbetar på förskolan får den informationen.  Ordet 

”anmälan” uppfattas starkt av de flesta och blir avskräckta och drar sig. Det borde 

finnas ett annat ord som kanske inte är så starkt laddat. Vi har fått många tankar 

kring hur man som pedagog kan bemöta och stötta barn som far illa på förskolan. 

Genom vårt examensarbete har vi fått kunskap och större förståelse hur viktigt det är, 

som pedagog, att anmäla missförhållanden. Vi anser att ämnet barn som far illa har 

berört oss mycket genom att se att det inte är helt självklart att pedagogerna känner 

till information om tillvägagångssätt vid anmälningsplikt och det är heller inte 

självklart att det finns en handlingsplan på varje arbetsplats.  
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7.3 Vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att studera vidare om fler pedagoger känner till våra 

skyldigheter och rättigheter vid en anmälan. Att det finns handlingsplaner på alla 

förskolor och att de följs. Skiljer sig handlingsplaner mellan olika förskolor och 

vilket förhållningssätt har pedagogerna när de arbetar vidare med de barn som far 

illa.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till förskollärare 

1. Vilken slags handlingsberedskap har du fått i din utbildning för att upptäcka 

och ta itu med barn som far illa? 

2. Om du under din tid som förskollärare mött ett barn som far illa, hur gick du 

tillväga då? 

3. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som förskollärare? 

4. Vad kan du som förskollärare göra för att förebygga? 

5. Vilka symptom och tecken bör man vara uppmärksam på? 

6. Vad kan man göra för att främja föräldrakontakten? 

7. Vad kan man erbjuda som förskollärare för att hjälpa familjen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor till förskolechef 

1. När har personalen anledning att vara orolig för ett barn? 

2. Vem gör anmälan? 

3. Måste en anmälan ske skriftligt och vad ska den i så fall innehålla? 

4. Vilka rutiner är lämpliga? 

5. Vad gör vi bäst i osäkra situationer? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 3 

Intervjufrågor till socionomen 

1. När har vi anledning att vara orolig för ett barn? 

2. Måste en anmälan ske skriftligt och vad ska den i så fall innehålla? 

3. Vilka rutiner är lämpliga? 

4. Vem gör anmälan? 

5. Vilka samarbetar ni med då det gäller ett barn som far illa? 

6. Hur fungerar kontakten med förskola och andra instanser som kommer i 

beröring av detta? 

7. Vad kan man göra för att främja föräldrakontakten? 

8. Hur går ni tillväga med ett barn som far illa och vilka rättigheter samt 

skyldigheter har ni? 

9. Vilka symptom och tecken ska man vara uppmärksam på? 

10. Om man misstänker att en familj befinner sig i riskzonen, kan man då 

förebygga? 

11. Har du några råd på vägen att ge? 

  

 

 

 


