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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans arbetssätt kan anpassas för att ge 

stöd till barn som far illa och underlätta tidig upptäckt.   

  

Som metod har semistrukturerad intervju använts. Sex specialpedagoger med grundutbildning som förskollärare deltog. 

Som hjälpmedel användes fallbeskrivningar att reflektera kring och resonera om.  

 

Studien visar att specialpedagogerna i undersökningen anser att förskolan spelar en viktig roll för barn som far illa och 

deras utveckling. Personalens förhållningssätt till barnen och deras föräldrar är avgörande för att skapa goda relationer.  
 

Studien visar även att anmälningsfrekvensen i förskolan när det gäller barn som far illa är låg. Vanliga anledningar till 

detta är obehagskänsla och bristande kunskap hos personalen. Förskolepersonal har stora möjligheter att upptäcka barn 

som far illa och de har anmälningsskyldighet. Från specialpedagogers och övrig förskolepersonals sida finns ofta ett 

missnöje med samverkan med socialtjänsten, och man önskar att denna skulle kunna förbättras. Samverkan ökar kunskap 

och underlättar för arbete med barn och familj.  

 
Abstract 
The aim of this study is to investigate special educators’ thoughts about how the work of preschool can be adjusted to give 

support to mistreated children and facilitate early discovery. 

 

A semi-structured interview has been used as method. Six special educators with preschool teaching as a basic education 

participated. Case reports to reflect and reason around were used as tools. 

 

The study shows that the special educators consider that the preschool plays a big part for mistreated children and their 

development. The staffs´ approach to children and their parents is essential to create good relations.   

 



   

 

The study also shows that the report frequency in preschool with children who are mistreated is low. Usual causes to this 

are a feeling of discomfort and a lack of knowledge in the staff. Preschool personnel have large opportunities to discover 

children who are mistreated and have an obligation to report. From special educators’ and other preschool staffs’ side 

there’s often a dissatisfaction with the cooperation with the social service, and a wish to improve this. The cooperation 

helps to increase knowledge and facilitates the work with children and family. 
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Anmälningsfrekvensen i förskolan när det gäller barn som far illa är låg. Vanliga anledningar 

till detta är obehagskänsla och bristande kunskap hos personalen. Förskolepersonal har stora 

möjligheter att upptäcka barn som far illa och de har anmälningsskyldighet. Från 

specialpedagogers och övrig förskolepersonals sida finns ofta ett missnöje med samverkan 

med socialtjänsten, och man önskar att denna skulle kunna förbättras. Samverkan ökar 

kunskap och underlättar för arbete med barn och familj.  
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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate special educators’ thoughts about how the work of 

preschool can be adjusted to give support to mistreated children and facilitate early discovery. 

 

A semi-structured interview has been used as method. Six special educators with preschool 

teaching as a basic education participated. Case reports to reflect and reason around were used 

as tools. 

 

The study shows that the report frequency in preschool with children who are mistreated is 

low. Usual causes to this are a feeling of discomfort and a lack of knowledge in the staff. 

Preschool personnel have large opportunities to discover children who are mistreated and 

have an obligation to report. From special educators’ and other preschool staffs side there’s 

often a dissatisfaction with the cooperation with the social service, and a wish to improve this. 

The cooperation helps to increase knowledge and facilitates the work with children and 

family. 

 

 

Keyword: mistreated children, special educators, preschool, social service, cooperation, early 

discovery  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Förord 

 

Tack till de specialpedagoger som genom att delta i mina intervjuer gjort denna undersökning 

möjlig. Det har varit lärorikt och intressant att ta del av era tankar och erfarenheter. 

 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Olga Keselman för dina synpunkter och ditt 

stöd under arbetets gång. Du har bidragit med många kloka tankar och gett mig nya 

infallsvinklar. 
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1. Inledning 

 

I mitt arbete som förskollärare har jag många gånger stött på barn som lever med svåra sociala 

förhållanden i sin hemsituation. Ibland har dessa förhållanden blivit tydliga genom barnens 

mående och beteende. Ofta har de dock bara märkts som en odefinierbar oroskänsla. Det är 

svårt att som förskolepersonal veta hur man ska gå vidare med denna känsla, och ofta tror jag 

att man väljer att inte låtsas om den och låta tiden gå. Förskolepersonal anmäler 32 till 45 

procent av sina misstankar om att barn far illa (Wiklund, 2006). Detta trots att det bedöms 

som tjänstefel att inte anmäla, och att man som förskolepersonal har ett tydligt stöd i lagen när 

det gäller oro för barn. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 14 har all personal i 

förskolan anmälningsplikt. Även om det inte är klarlagt att ett barn behöver skydd eller hjälp, 

ska en anmälan göras (Sundell, 1997).  

 

Som stödgruppsledare i socialtjänstens stödgrupper för barn har jag blivit medveten om hur 

många år av ett barns uppväxt som kan passera utan att någon i dess omgivning väljer att ta 

signaler och känslor av oro på allvar. Barnen i stödgruppen lever med missbruksproblematik, 

psykisk ohälsa, bråk och våld i sina familjer. De kan i vissa fall ha kommit en bit upp i 

skolåldern innan problemen uppdagas. Barnen har då gått igenom både förskolan och flera år 

av skolan utan att någon reagerat. Någon av alla de professionella som mött barnet borde ha 

sett, hört eller anat något. Jag är övertygad om att så är fallet. Frågor som återstår att besvara 

är då varför personal väljer att inte anmäla, och vad som finns att göra för att komma till rätta 

med detta problem. Upptäckt av problem är en förutsättning för förskolan ska kunna ge 

barnen lämpligt stöd.  

 

Under studier vid specialpedagogprogrammet har jag blivit medveten om att barn som far illa 

och deras behov ingår i det specialpedagogiska området. I min blivande yrkesroll som 

specialpedagog kommer arbete med barn som lever under svåra sociala förhållanden att ingå i 

mina arbetsuppgifter. I mina arbetsuppgifter som specialpedagog ingår även att arbeta med 

handledning av personal kring utsatta barn och deras behov. Enligt Killén (2014) är barn som 

far illa i tillfälligt eller mer varaktigt i behov av särskilt stöd.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas för att ge stöd till barn som far illa och underlätta tidig upptäckt.  

 

Frågeställningar: 

Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt anser specialpedagoger vara till hjälp i arbetet med 

barn som far illa? 

Vilka är specialpedagogers tankar, upplevelser och erfarenheter av anmälningsplikten? 

Vilka erfarenheter har specialpedagoger i förskolan av samverkan med socialtjänsten? 
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2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer relevant forskning och litteratur kring barn som far illa att presenteras. 

I litteraturgenomgången behandlas även yrkesverksammas anmälningsplikt samt hur 

förskolans verksamhet kan vara ett stöd för barn som far illa. I denna litteratur ingår studier 

som behandlar förskolans förhållnings- och arbetssätt, tillvägagångssätt under 

anmälningsprocessen, samverkan mellan socialtjänst och förskola, samt vad som händer efter 

en anmälan.  

 

2.1 Barn som far illa 

 

Jackson, Kissoon & Greene (2015) skriver att barnmisshandel innefattar fysiska, sexuella och 

känslomässiga handlingar mot barn. Vanvård innefattar fysisk, emotionell, medicinsk och 

utbildningsmässig försummelse. Även brist på uppmärksamhet för att tillse att barnet inte gör 

sig illa räknas hit. Vårdnadshavaren kan ignorera barnets försök till socialt samspel. Vanvård 

inträffar, mer specifikt, när barnets grundläggande behov inte uppfylls. Vanvård kan vara 

uppsåtlig och bero på att vårdnadshavaren bortser från barnets behov. Även vårdnadshavares 

brister i resurser och förmåga kan ligga bakom. Oavsett orsak kan vanvårdens påverkan på 

barnet vara densamma. Barnmisshandel kan förekomma i vilken familj som helst oavsett 

socioekonomisk status, härkomst, etnicitet eller utbildningsbakgrund  

 

2.1.1 Våld i hemmet  

 

Fysiskt våld mot barn kan, enligt Jackson et al. (2015), innebära att en vuxen person slår, 

nyper, knuffar, sparkar, bränner eller förgiftar ett barn. Det kan ske med eller utan tillhygge. 

Den vuxne utsätter barnet för kroppsskada, smärta eller sjukdom. Det kan också innebära att 

barnet försätts i vanmakt. Enligt Ljusberg (2013) varje form av kroppslig bestraffning som 

fysiskt våld. 

 

Överlien (2012) och Ljusberg (2013) beskriver att sexuella övergrepp mot barn innebär alla 

sexuella handlingar som en vuxen gör mot ett barn. Sexuella övergrepp kränker barnets 

integritet och är handlingar som barnet inte är tillräckligt moget för eller förstår att ge sitt 

samtycke till. Det kan vara samlag, onani på en vuxen person eller sexuella anspelningar.  
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Överlien (2012) och Ljusberg (2013) menar vidare att psykiskt våld mot barn innebär att en 

vuxen person systematiskt, och under längre tid, behandlar barnet nedvärderande. Detta kan 

göras genom beteenden och omdömen. Barnet kan bli förnedrat, hånat, trakasserat eller 

isolerat. Vid allvarliga fall kan en enstaka händelse räknas som psykiskt våld. En form av 

psykiskt våld är att uppleva och bevittna våld i hemmet.  

 

Även Källström Cater (2009) beskriver att barn som bevittnar våld är en utsatt grupp, och 

många av dem lever i ständig rädsla. När man talar om barn som upplevt våld i familjen 

menar man egentligen många olika erfarenheter. För många barn handlar det om faderns våld 

mot modern. I vissa fall är modern förövaren. I en del familjer präglas alla relationer av hot, 

våld och övergrepp. En del barn har upplevt pappas fysiska och psykiska våld mot mamma 

sedan födseln utan att något våld riktats direkt mot barnet.  

Näsman, Källström Cater & Eriksson (2009) resonerar kring användandet av uttrycket 

”bevittnande” om barns erfarenheter av våld. De menar att det ofta är alltför begränsande för 

att beskriva barnens upplevelser. Begreppet kan lätt leda tankarna till ett distanserat 

iakttagande, vilket är missvisande i sammanhanget. Detta kan medföra att barnens 

problematiska situation underskattas. Barn upplever våldet på många sätt; de lever mitt i det 

och har en nära relation till förövare och offer. Även om barnet befinner sig i ett annat rum 

påverkas det av våldet genom höra. Våldet sätter även spår hos mamman och i miljön.  

 

2.1.2 Omsorgssvikt 

 

Överlien (2012) beskriver att psykisk/emotionell omsorgssvikt är när en omsorgsperson inte 

garanterar barnet psykisk omsorg. Detta skadar och äventyrar barnets psykiska hälsa. Till 

skillnad från våld och sexuella övergrepp handlar psykisk/emotionell omsorgssvikt inte om 

något som en vuxen åsamkar eller utsätter barnet för, utan om behov och rättigheter som den 

vuxne inte uppfyller. Detta kan vara permanent eller inträffa under en period, exempelvis när 

en omsorgsperson genomgår en kris. Vidare beskriver samma författare att fysisk 

omsorgssvikt innebär att en omsorgsperson äventyrar eller skadar barnets fysiska hälsa genom 

att inte ge tillräcklig fysisk omsorg. Även fysisk omsorgssvikt handlar om behov och 

rättigheter som den vuxne inte uppfyller, och inte om något som barnet blir utsatt för eller 

åsamkas av den vuxne. Även fysisk omsorgssvikt kan vara permanent eller inträffa under en 

period, exempelvis när en omsorgsperson genomgår en kris. 
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2.2 Risk- och skyddsfaktorer 

 

Enligt Jackson et al. (2015) finns vissa riskfaktorer för att ett barn ska fara illa: Barnet är 

yngre än fyra år, barnet är i behov av särskilt stöd, vårdnadshavaren har en historia där 

barnmisshandel förekommit, en manlig styvförälder, en vårdnadshavare som har brister i 

kunskap kring barns utveckling, ekonomiska problem och våld i det omgivande samhället. 

Även missbruksproblematik, psykisk ohälsa, att vårdnadshavaren tidigare förekommit i 

sammanhang med barnmisshandel och vanvård, eller att vårdnadshavaren suttit i fängelse kan 

vara riskfaktorer för att ett barn ska fara illa. Dessa faktorer innebär inte i sig att ett barn 

behöver befaras fara illa. Om exempelvis oroande skador på ett barn upptäcks kan de finnas 

med som bakgrund till ökad misstanke. Även Ljusberg (2013) beskriver riskgrupper av barn 

när det gäller barnmisshandel. Barn under sex år, utlandsfödda barn och barn med långvarig 

sjukdom eller funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för misshandel. I 

Sverige orsakas nära hälften av alla skallskador på barn under ett år av misshandel.  

 

Det finns, enligt Garbarino, Dubrow, Kostelny & Pardo (1992) även skyddsfaktorer som 

stärker barnets förmåga att klara av risksituationer. Det kan vara individuella skyddsfaktorer 

som social kompetens, ett gott självförtroende och ett godmodigt temperament. Dessa faktorer 

får särskilt stor inverkan tillsammans med skyddande faktorer i omgivningen som en god 

relation till åtminstone en förälder eller någon annan vuxen i omgivningen som kan ge stöd.  

 

2.2.1 Missbruksproblematik 

 

Scaife (2008) menar att drogmissbruk hos vårdnadshavare inte automatiskt bidrar till en 

försämrad utveckling hos barnet. Med missbruket följer dock problematik som är vanligt 

förekommande då vuxna har ett beroende. Barn till missbrukare påverkas ofta både fysiskt 

och psykiskt av en otillräcklig uppväxtmiljö. Missbruket leder ofta till ouppmärksamhet från 

föräldrar vilket i sig innebär en risk för små barn. Ofta brister även omvårdnaden vad gäller 

hygien. Missbruk påverkar även beteende så att den vuxne blir apatisk och ouppmärksam 

inför barnets behov. Barnet ges ofta alltför begränsad uppmärksamhet och omvårdnaden blir 

inkonsekvent.  

 

Scaife (2008) beskriver vidare att missbruk ofta påverkar föräldraskapet då relationer blir 

konfliktfyllda och känslomässig kontroll kan saknas. Detta underminerar förälderns kapacitet 
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och påverkar anknytningen mellan förälder och barn. Med drogmissbruk följer i många fall en 

kaotisk livsstil som gör det svårt att behålla en anställning och införskaffandet av droger 

prioriteras. Ofta finns även en förhöjd risk för våld i hemmet. Familjens sociala liv påverkas 

av missbruket och kontakten med släkt och vänner som inte lever med missbruksproblematik 

minskar. Rädsla för omgivningens ogillande leder till social isolering, och hela familjen 

riskerar att stigmatiseras.  

 

Forskning visar att barn till missbrukande föräldrar oftare placeras i samhällets vård än barn 

ur andra grupper. Ofta leder dock oro för barnen till att föräldrar väljer att delta i behandling 

av sitt beroende. Det är möjligt att återta föräldraansvaret och härigenom främja en positiv 

utveckling hos barnet (Scaife, 2008).  

 

2.2.2 Föräldrar med utvecklingsstörning 

 

Kring barn till föräldrar med utvecklingsstörning finns områden som är särskilt viktiga att 

uppmärksamma. Dessa barn löper en stor risk att utsättas för försummelse och vanvård. De 

drabbas även oftare av beteendestörningar eller utvecklingsförseningar än andra barn. Många 

barn till föräldrar med utvecklingsstörning får ta ett mycket stort ansvar i familjen. De hamnar 

ofta i ett socialt utanförskap vilket leder till försenad utveckling och låg självkänsla.  

(Lindblad et al, 2013). 

 

Lindblad et al. (2013) skriver vidare att det i hälsobefrämjande arbete för familjer där 

föräldrarna har en utvecklingsstörning finns behov av såväl informella som formella nätverk. 

Informella nätverk kan bidra med hjälp i vardagen, medan det formella kan bidra med 

sakkunskap om viktiga funktioner i samhället som kunskap om interaktion mellan föräldrar 

och barn samt stöd till föräldrar att utveckla sin kompetens (Lindblad et al, 2013). 

 

I mötet mellan familj och professionella är det mycket viktigt att professionella är väl 

förtrogna med familjens behov. Man behöver även samordna insatser så att inte alltför många 

personer är inblandade. Hänsyn till familjemedlemmarnas behov och samverkan med familjen 

är av stor vikt. Träning och utbildning kan öka föräldrarnas förmåga (Lindblad et al, 2013). 
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2.2.3 Föräldrar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

 

Det finns många olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gemensamt är dock 

att de ofta innebär svårigheter att hantera vardagen och att samspela med andra. En del 

föräldrar har, på grund av, sin funktionsnedsättning, svårt att sätta sig in i barnets situation 

och att vara lyhörda för känslor. Svårigheter kan finnas i att förstå att barnet känner på ett 

annat sätt än vad föräldern själv gör. Barnets anknytning påverkas om föräldern inte är 

tillräckligt känslomässigt nåbar. Barnets självkänsla och självbild riskerar att påverkas 

negativt. Att hjälpa barnet med utveckling av planering, problemlösning och impulskontroll 

kan vara svårt om föräldern själv har brister på dessa områden. Det kan även finnas psykiska, 

sociala och ekonomiska problem som påverkar barnets tillvaro negativt. Svårigheter kan 

finnas i den grundläggande omsorgen om barnet (Lau & Peterson, 2011) 

 

Enligt Lau & Peterson (2011) kan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar även leda till en 

ökad risk för missbruk vilket gör barnets situation än mer komplicerad. Svårigheter att 

upprätthålla struktur i vardagen blir större, och situationen blir ännu mer kaotisk. Barn till 

föräldrar med låg impulskontroll löper större risk att utsättas för misshandel än andra. 

 

2.2.4 Psykisk ohälsa hos föräldrar 

 

Enligt Östman (2008) kan psykisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom och 

personlighetsstörning rent allmänt konstateras innebära svårigheter som påverkar lyhördheten 

och relationen till barnet. Svårigheter kan finnas i att sätta sig in en annan persons situation 

och att förstå andras och sina egnas avsikter. Traumatisering och psykisk sjukdom bidrar ofta 

till oro, ångest, koncentrationssvårigheter och trötthet. Medicinering kan leda till trötthet och 

mimiklöshet. Personlighetsstörning kan bidra till oförutsägbara och kraftiga 

känslosvängningar och svårigheter att hantera känslor. Svårigheter med impulskontroll och 

låg stresstålighet leder till att föräldern uppfattas som hotfull av barnet. Det kan även leda till 

att barnets utsätts för verbal kränkning och våld.  

 

Östman (2008) beskriver även att psykisk sjukdom och funktionsnedsättning ofta bidrar till en 

kaotisk tillvaro i familjen och att ramar och struktur saknas i vardagen. Även andra 

stressfaktorer, som ansträngd ekonomi, kan tillkomma. Detta kan leda till ökade konflikter i 

familjen.  
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2.3 Barns reaktioner och symtom 

 

Enligt Mangion & Buttgieg (2014) visar neurobiologiska studier att kronisk vanvård under 

tidig barndom kan leda till förändringar i hjärnan. Vanvård under barndomen kan ge 

långtgående konsekvenser på den mentala hälsan och dessa kvarstår ofta i vuxen ålder. Det 

kan handla om depression, ångest, posttraumatiska stressreaktioner, aggression och 

suicidbeteende. Personer som utsatts för sexuella övergrepp drabbas i högre utsträckning än 

andra av depression. Vanvård under barndomen förknippas ofta med sociala problem, låg 

självkänsla, sämre skolresultat hög skolfrånvaro, kriminalitet, sexuellt riskbeteende och 

tonårsgraviditeter. Det är tydligt att barn som utsätts för vanvård kan vara utsatta på många 

olika sätt. Även om det innebär en risk att vara utsatt på ett sätt, innebär det ännu större risk 

att vara utsatt på flera. Det finns en relation mellan symtomens allvar och vilken typ av 

övergrepp man utsatts för under uppväxten. Även Garbarino et. al (1992) att anhopningen av 

riskfaktorer har betydelse. Det är inte lika svårt att hantera en risk som två eller flera.  

 

Att ett barn far illa eller växer upp under svåra sociala förhållanden kan innebära olika saker. 

Det kan handla om sexuella övergrepp, misshandel, missbruk, psykisk sjukdom, 

utvecklingsstörning och omsorgssvikt. Gemensamt för många barn som far illa är att de 

drabbas av psykiska trauman. Barns reaktioner på detta är ofta liknande oavsett vad de varit 

utsatta för. Vissa barn vänder problemen inåt medan andra blir utåtagerande. Många barn 

visar inte upp några symtom som skulle kunna tyda på att de far illa (Hindberg, 2001).   

 

Uppväxt i våldsam miljö kan, även enligt Källström Carter (2009), leda till att barn utvecklar 

beteendeproblem. Dessa problem kan uppträda både under barndomen och i vuxen ålder. 

Barnet kan ha vant sig vid en ständig beredskap för våld och misstolkar därför situationer som 

våldsamma. Barns beteendeproblem, svårigheter att koncentrera sig och behålla sociala 

kontakter missbedöms ibland som ADHD trots att de egentligen beror på en farlig 

livssituation. 

 

Benjaminsson (2013) beskriver att barn kan reagera på emotionell utsatthet genom att dra sig 

undan omgivningen. I vissa fall slutar barnet helt att interagera med andra. Kanske deltar man 

inte i samvaro med ”hela” sig själv. Känslan av ”självet bleknar”; barnet isolerar sig från sig 

själv, sina tankar och känslor. Dessa barn är ofta tysta i skolan, och kan på ytan se ut att må 
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bra då de klarar skolarbetet bra och lever upp till omgivningens krav. Dessa tysta barns 

problematik uppmärksammas ofta inte då de vuxna uppskattar deras följsamhet.  

 

Källström Cater (2009) menar att barn som själva blir fysiskt utsatta eller på annat sätt 

upplever våld i hemmet påverkas av detta, men att de ändå kan återhämta sig med tiden. 

Bidragande faktorer till återhämtning är en känsla av fysisk och emotionell säkerhet. Struktur 

och gränser inger säkerhet, och starka band till en förälder eller syskon verkar läkande. 

Barnens välbefinnande ökar även om de utvecklat en förståelse för otäcka händelser. Denna 

förståelse behöver vara sammanhängande, oförvrängd, och icke själv-patologiserande. Det är 

även av stor vikt att barnet känner sig fritt från skuld och inte har någon känsla av att behöva 

ta hand om sin förälder.         

 

Även Hindberg (2001) beskriver att tecknen kan säga något om vad barnet varit utsatt för, och 

detta gäller oftast vid misshandel och sexuella övergrepp. Oavsett problemens art reagerar 

många barn på liknande sätt. Vanligt är hög ångestnivå, beteendeproblem, 

inlärningssvårigheter, sömnsvårigheter och relationsproblem. Ett vanligt tecken på att ett barn 

far illa är tillväxthämning. Barnet ökar, utan medicinsk orsak, inte i vikt och längd. Ofta 

uppvisar barnet i kombination med detta även på kontaktstörning och passivitet. 

Tillväxthämning visar tydligt på att barnets omsorgspersoner brister i förmågan att ge barnet 

mat, vila, skydd och stimulans. Om tillväxthämningen är långvarig kan den leda till 

permanenta skador, och i värsta fall till döden.  

 

Barn som lever i dysfunktionella familjer är i de flesta fall väldigt lojala mot sina föräldrar. 

Orsaker till att barn inte berättar om sina problem kan vara lojalitet, hot till tystnad eller att 

man inte förstår det oacceptabla och onormala i situationen. Ofta är familjen socialt isolerad, 

vilket innebär att det saknas insyn i familjen. Ofta bevaras familjehemligheter länge, och 

ibland för alltid (Hindberg, 2001). Även Ljusberg (2013) beskriver att barn som växer upp 

under svåra förhållanden sällan lämnar ut sina föräldrar, och att de kanske inte vet om det som 

pågår inom familjen är normalt eller onormalt. En del barn berättar inte på grund av solidaritet 

och andra för att de är rädda. Barn kan också ha svårt med tillit till vuxna och känner sig 

osäkra på om deras berättelse kommer att tas på allvar. 
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2.4 Anmälningsplikten 

 

Sundell (2007) betonar att all personal i förskolan har anmälningsplikt. Även om det inte är 

klarlagt att ett barn behöver skydd eller hjälp ska en anmälan göras. Det är sedan upp till 

socialnämnden att avgöra om man behöver ingripa eller inte. Detta är inte pedagogernas sak 

att avgöra, och eventuell obehagskänsla inför att anmäla är inte ursäkt för att inte fullgöra sina 

skyldigheter. Det räcker med en misstanke om att ett barn far illa för att en anmälan ska göras. 

Personal inom förskola och skola har enskilt ansvar för att fullgöra anmälningsplikten som är 

absolut. Enligt svenska och danska undersökningar löper 3-4% av alla förskolebarn risk att 

fara illa. Tidig upptäckt av dessa barn ökar om de anmäls. 

 

Enligt Wiklund (2006) visar undersökningar att ingen yrkesgrupp (exempelvis polis, 

sjukvårdspersonal, förskole- och skolpersonal) som i sitt arbete möter barn anmäler misstanke 

om att barn far illa i särskilt hög utsträckning. Anmälningsfrekvensen varierar visserligen 

mellan olika professioner, men överstiger sällan 50 procent av alla misstankar. Personal som 

möter barn i sin profession anmäler cirka hälften av alla sina misstankar om att barn far illa. 

Förskolepersonal anmäler, enligt studier från 90-talet, 32 till 45 procent av sina misstankar om 

att barn far illa. Detta trots att det bedöms som tjänstefel att inte anmäla. Den vanligaste 

orsaken till att anmälan görs är försummelse, och denna utgör enligt studier 36 procent av 

anmälningar. Barnmisshandel utgör 4 procent och sexuella övergrepp 3 procent av inkomna 

anmälningar (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007).  

 

Vidare beskriver Wiklund (2006) att de vanligaste anmälningarna till socialtjänsten är vaga, 

och att de ofta beror på oro för bristande omsorg. De går ofta inte att härröra till fysisk 

misshandel, regelrätt vanvård eller sexuella övergrepp. Tröskeln för att en anmälan anses 

befogad är lägre i Sverige än i andra länder, och anmälningarna tenderar därför att ha en låg 

allvarlighetsgrad. Detta kan anses vara både positivt och negativt: å ena sidan upptäcks 

problemen innan de hinner eskalera, å andra sidan innebär en utredning ett intrång i familjens 

liv. I allvarligare fall, exempelvis vid misshandel, finns tydliga etiska argument för att 

familjens integritet underordnas möjligheten att begränsa ett barns lidande.  

 

Överlien (2012) beskriver en intervjustudie gjord bland barn som upplevt våld i hemmet. Där 

framgår att barnen ofta upplever vuxna som handfallna inför deras svåra livssituation. Detta 

gör att man bör titta närmare på hur vuxna påverkas av att behöva ta del av barns svåra 
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livserfarenheter. En förklaring till att vuxna så ofta inte hör och lyssnar kan vara att man inte 

vet vad man ska göra med informationen man får. En annan teori kan vara att man som vuxen 

inte orkar bära det man får veta.  

 

Undersökningar visar, enligt Jansson & Svensson (2008), att en annan orsak till att 

förskolepersonal tvekar inför att anmäla misstankar om att barn far illa är att man vill vara 

lojal gentemot föräldrarna. Personal beskriver oro inför hur föräldrar kommer att reagera efter 

att en anmälan gjorts. Man är rädd att relationen kommer att försämras och att föräldrarna ska 

visa ilska. Barn är på många sätt utlämnade till vuxna i sin omgivning, och detta gäller inte 

bara föräldrar utan även andra personer som finns i barnets närhet. Att vuxna blundar för att 

barn far illa, och istället se till sina egna behov, leder till långtgående konsekvenser. Detta 

problem är inte något nytt utan är känt sedan länge. Det behöver lyftas till organisatorisk nivå 

för att synliggöra hur förskolans personal kan få stöd för att bli stärkta i sin kontakt med 

föräldrar vid orosanmälningar.  

 

2.5 Förskolan och barn som far illa 

 

Killén (2014) betonar förskolepersonalens roll och att den är mycket viktig för barn som har 

det svårt. De har en bättre möjlighet än andra yrkesverksamma att dokumentera relationen 

mellan barn och föräldrar och hur barnet fungerar. Personalen kan dock inte förändra barnets 

hemsituation på ett radikalt sätt. De kan skapa trygghet för barnet, bidra till dess utveckling 

och ge stöd till föräldrarna. Personalen kan vara kompletterande anknytningspersoner för alla 

barn, och kompenserande anknytningspersoner för barn som har det svårt. 

 

Enligt Strander (2013) är pedagogens uppgift att visa sina elever medkänsla och empati lika 

stor som uppgiften att lära ut skolämnen. Barn söker efter en relation till sina lärare. De 

behöver bli lyssnade på och bemötas med respekt. Att våga uppmärksamma de utsatta lägen 

som en del barn lever i leder till förståelse för hur viktig den pedagogiska miljön utanför 

hemmet kan vara. Förskolan och skolan innebär ofta ett "livselixir" för barn som far illa i 

hemmiljön. I förskolan och skolan får barnet ta del av en "tillräckligt bra annan värld". 

Pedagogens engagemang och inställning är det viktigaste verktyget för detta. Utsatta barn 

behöver en trygg vuxen att knyta an till. De söker någon de kan lita på och känna förtrogenhet 

till. Detta kan i sin tur skapa en tilltro till livet. Förskolan är, för barn som far illa, ett viktigt 

komplement till hemmet. Även Garbarino et al. (1993) beskriver att skolan kan vara en 
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tillflyktsort för barn som har det svårt hemma. Lärare som ser varje barn i sitt sammanhang 

blir signifikanta vuxna som kan ge stöd och omsorg. Förskolan och skolan erbjuder en 

verksamhet som ”håller” dessa barn.  

 

Strander (2013) beskriver även att varje individ behöver bli en viktig person för kamraterna. 

Det betyder mycket att ha en hög status i barngruppen. En stor utmaning för pedagogen är att 

se till att alla barn är med, och att ingen är utanför. Barn behöver hitta koden till kamraterna. 

Detta är lika stort som allt övrigt lärande.  

 

Överlien (2012) skriver om intervjuer med barn som växer upp med våld i hemmet, och där 

följande fråga har ställts: "Vad är viktigt att vuxna som arbetar med barn och som bestämmer 

om barns liv vet om barn som upplever våld i hemmet?" De oftast nämnda, och mest centrala 

svaren, kan sammanfattas enligt följande: Den vuxne ska visa att han/hon bryr sig om, ta sig 

tid och ta barnet på allvar. Den vuxne ska prata med barnet utan att föräldrarna är med. Den 

vuxne ska inte vänta med att hjälpa. Ett år är en lång tid för ett barn. Intervjusvaren visar 

vidare att ett snabbt agerande förhindrar många nya och svåra upplevelser. Skolverksamheten 

ska anpassas för att underlätta för barnet att klara av skolan. Ett barn som legat vaken hela 

natten och vaktat under våldsamma situationer klarar inte av ett prov så bra. Den vuxne ska 

visa förståelse. Om ett barn bråkar mycket och skapar oro i gruppen kan detta bero på att 

barnet har det svårt hemma. Det är mycket viktigt att den vuxne frågar hur barnet har det 

hemma. Barn som bestämmer sig för att be om hjälp har ofta väntat och tvekat under lång tid. 

De förväntar sig därför omedelbar hjälp. Barnet behöver få höra att även föräldrarna ska få 

hjälp, annars kan det vara svårt att släppa ansvaret.  

Överlien (2012) betonar vidare att det är av stor vikt att lärarutbildningarna ger studenter 

kunskap om lagmässiga skyldigheter. Som grupp har lärare inte enbart ett stort engagemang i 

barns lärande, utan även i deras välmående. Det är troligen så att de flesta lärare vill göra vad 

de kan för att förbättra barns livssituation, men att de inte alltid vet hur de ska gå tillväga. 

Med bristande kunskap är det inte konstigt att lärare tvekar att ta steget från oro för ett barn 

till en medveten handling och anmäla. Lärare är inte socialarbetare eller terapeuter, men de 

behöver kunskap för att veta när ett barns hemsituation bromsar lärande och utveckling. De 

behöver även kunskap i hur man hjälper barn och familjer vidare till personer med rätt 

kompetens.  
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En barnmisshandelskommitté har föreslagit att varje förskola och skola bör ha en 

handlingsplan som stöd för personal som möter utsatta barn. Denna plan ska tydliggöra 

rutiner och ansvarsområden (Olsson, 2011).  

 

2.5.1 Systemteoretiskt perspektiv i förskolan 

 

Om skolans och förskolans pedagoger väljer att arbeta utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 

hamnar barns utveckling i centrum: Vad mår barnet bra av, och vilka faktorer är riskfaktorer? 

Man tänker då utifrån att barnet ingår i flera olika system (exempelvis förskola, skola, 

fritidsverksamhet, vänner, familj). Barnet är en länk som ingår i alla sammanhangen, och 

samspelet dem emellan är viktigt för barnets mående och utveckling (Strander, 2013). Ylvén 

& Wilder (2009) beskriver att exempel på mikrosystem som barnet ingår i är familjen och 

förskolan. I mesosystemet sker mötet mellan olika mikrosystem; exempelvis mötet mellan 

familj och förskola. I exosystemet sker sådant som inte direkt, men indirekt, påverkar barnet. I 

exosystemet finns exempelvis föräldrarnas arbetsplatser. Makrosystemet består av de 

värderingar och kulturella föreställningar som finns i samhället. Samspel och möten mellan 

människor påverkas av de olika systemens normer och värderingar. Olika systems möten 

påverkas av sociala faktorer och individers olika utgångspunkter.  

 

Ylvén & Wilder (2009) beskriver vidare det mesosystem som bildas i övergången och mötet 

mellan hem och förskola: Om personal och föräldrar inte har samma åsikt om vad som är bra 

för barnet kan detta skapa en konflikt i mesosystemet. Det är mycket viktigt att sådana 

konflikter klaras upp på ett respektfullt sätt för att kontakten mellan de olika mikrosystemen 

ska fungera bra. Barn känner, enligt Strander (2013), tydligt av hur deras föräldrar blir 

bemötta av personal i förskolan och skolan. Hur svår hemsituationen än är upplevs negativa 

attityder till hemmet och föräldrarna djupt sårande och något man kommer ihåg. Det är därför 

viktigt att visa respekt och att föra en öppen dialog med föräldrar.  

 

2.6 Tillvägagångssätt vid misstanke om att ett barn far illa 

 

Att se barn som har det svårt är smärtsamt. Negativa känslor och fördomar mot föräldrarna 

kan utlösas, och det blir då svårt att ta upp sin oro för barnet på ett bra sätt. Frågor som när 

och hur man ska ta upp sin oro med föräldrarna dyker upp. Även frågan om när man ska göra 

en anmälan till socialtjänsten är något man ofta funderar över. Risken finns att dessa frågor 
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inte besvaras på lång tid, och att man skjuter upp samtal med föräldrarna. Det kan för stunden 

vara lättare att låt bli att ta upp sin oro med föräldrarna och hoppas att situationen förbättras 

(Killén 2014).  

 

Jakobsson & Lundgren (2014) betonar att varje enskild anställd inom förskola/skola har 

skyldighet att göra en anmälan vid misstanke om att barn far illa. Personalen har stora 

möjligheter att upptäcka när allt inte står rätt till kring ett barn. Det är därför av stor vikt att de 

tar anmälningsskyldigheten på allvar. Som anställd kan man göra en anmälan på egen hand. 

Ofta är det dock mer lämpligt att anmälan görs på ledningsnivå. När oron för ett barn inte är 

akut kan föräldrarna uppmuntras att på egen hand vända sig till socialtjänsten för att få råd 

och stöd. Skolan kan informera föräldrar om hur de kan gå till väga. Om det är svårt att tala 

med föräldrarna om oron, eller om oron finns kvar trots att föräldrar sökt hjälp, kan 

personalen ta kontakt med socialtjänsten. Det finns både möjlighet att ringa socialtjänsten för 

att få råd och för att direkt göra en anmälan. Ljusberg (2013) betonar att professionella som 

gör en orosanmälan om barn som far illa kan aldrig göra detta anonymt. 

 

Klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en anmälan ska göras förordas av 

Socialstyrelsen (2004): Myndigheter och yrkesmässigt bedrivna verksamheter bör ha rutiner 

för hur en anmälan ska göras. Ansvarig för verksamheten bör försäkra sig om dessa. Aktuella 

telefonnummer och adresser till anställda på socialnämnden, socialjouren och polisen bör 

alltid finnas tillgängliga (Ljusberg, 2013).  

 

2.7 Efter en anmälan 

 

Jakobsson & Lundgren (2013) skriver att det är eftersträvansvärt att socialtjänst och skola 

ordnar ett möte där man gemensamt berättar för föräldrarna om vad som ligger till grund för 

oron. Om föräldrarna inte medverkar på mötet ska en kopia på anmälan skickas till dem. 

Föräldrar ska alltid informeras om att en anmälan gjorts till socialtjänsten. Denna information 

står socialtjänsten för, och den sker antingen via telefon eller brev. Efter kontakt med 

föräldrarna avgörs om en utredning ska inledas. Utredningstiden är fyra månader. Under 

utredningstiden genomförs samtal med föräldrar, skola, andra myndigheter och med barnet. 

Nätverksmöten är vanligt förekommande. Fokus i utredningen läggs på vad som framkommit 

i anmälan. Om ny information kommer fram ska denna tillföras utredningen. Om utredningen 

är genomförd och socialtjänsten avgjort att inga insatser behövs avslutas ärendet. Om 
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bedömning görs att familjen eller bara barnet är i behov av insats erbjuds dessa enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Exempel på insatser kan vara råd och stöd eller 

familjebehandling. En tidsram inom vilken stödet ska utvärderas beslutas. Om frivilla insatser 

inte förbättrar barnets situation kan en ansökan om LVU, det vill säga lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52), göras. En LVU-ansökan till förvaltningsrätten 

görs av socialnämnden.  

 

Enligt Killén (2014) ger inte samarbetet möjlighet till utveckling och förändring om inte 

förskolepersonalen delger föräldrar sina farhågor. Relationen kan förbli konfliktfri och trevlig, 

men bygga på falska premisser. Den blir inte heller till hjälp varken för barnet eller familjen. 

Om personalen pratar om problemen i ett tidigt skede ges också föräldrarna möjlighet att prata 

om sin situation. En rutin med öppenhet om barnen från både föräldrars och personals sida 

skapar bra förutsättningar för goda samtal.  

 

Vidare beskriver Killén (2014) att personal i förskola alltid bör ta i beaktande hur föräldrar 

kan komma att reagera mot barnet efter att oro över hemförhållanden tagits upp. Vid 

misstanke om att om allvarliga övergrepp eller om man är orolig för att föräldern ska 

försvinna med barnet ska föräldrarna inte kontaktas utan att man först kontaktat socialtjänsten. 

Om barnet berättat för personalen om svåra hemförhållanden bör inte dessa berättelser återges 

till föräldrarna. Personalen ska då istället beskriva att de fått aningar om barnets och familjens 

bekymmer genom egna iakttagelser och observationer.  

 

Socialtjänsten bör i högre utsträckning än vad som görs idag användas för konsultation. 

Genom att detaljerat och ingående beskriva ärendet får personalen en god hjälp kring hur de 

ska gå vidare. Denna konsultation kan göras utan att personalen nämner sitt eller barnets 

namn. Alla som i sitt yrkesutövande omfattas av anmälningsplikt måste uppge sitt namn vid 

en anmälan. Namnet kan inte skyddas, utan meddelas alltid vårdnadshavare. Detta krav 

frångås inte ens vid allvarliga hot från vårdnadshavare. Hoten kan dock polisanmälas (Olsson, 

2011). 

 

2.8 Samverkan 

 

Socialtjänsten har, enligt Wikström (2006), det formella ansvaret för att samverka med andra 

samhällsorgan, organisationer och andra som i sitt arbete berörs av barn som far illa eller 
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riskerar att göra det. Detta krav finns, sedan 2003, inskrivet i Socialtjänstlagens femte kapitel 

(SFS 200:453). Detta kan ses som en ambition från lagstiftaren om att samordna arbetet 

mellan organisationer och myndigheter där man arbetar med barn som far illa. Socialtjänstens 

arbete kan anses vara beroende av att personer som omfattas av anmälningsplikten informerar 

dem om barn man känner oro för. Detta samarbete kan tänkas ha en påverkan på mängden 

anmälningar som görs till socialtjänsten. Det finns idéer om att det är mer eller mindre 

nödvändigt för organisationer som arbetar med barn att samverka då förenade krafter anses 

leda till bättre resultat. Samverkan är viktig för tidig upptäckt och tidiga insatser för barn som 

far illa. 

 

En studie gjord bland förskolepersonal i Stockholm visar, enligt Sundell (1997), att 55 procent 

av förskolepersonal som gjort anmälningar till socialtjänsten är nöjda med samarbetet. Resten 

var missnöjd. 73 procent av dessa var inte nöjda med en återkoppling de fått efter anmälan. 9 

procent uppgav att socialtjänstpersonalen hade ett oprofessionellt bemötande. 18 procent 

berättade att socialtjänsten uppmuntrade föräldrarna att placera barnet på en annan förskola. 

 

Killén (2014) beskriver att en orsak till att förskole- och skolpersonal väntar länge med att 

anmäla oro för barn som far illa är att socialtjänst och förskola/skola inte har en bra kontakt. 1 

januari 2013 infördes en förändring i socialtjänstlagen. Denna innebär att personal med 

anmälningsskyldighet genast ska anmäla till socialnämnden vid misstanke eller kännedom om 

att ett barn i verksamheten far illa (14 kap 1 § SoL). För att underlätta för samverkan har även 

nya bestämmelser om möjlighet till återkoppling och möten införts.  

 

Vidare skriver Killén (2014) att det i förskolans relation till socialtjänsten ofta finns en 

frustration. Denna uppges ofta bero på att förskolans personal gör anmälningar utan att få 

respons. Detta kan vara ett hinder för förskolan när det gäller att ge barnet god omsorg. 

Respons mellan de olika verksamheterna är viktig för att förskollärare ska kunna arbeta så bra 

som möjligt utifrån sin kompetens. Förskolan har en mycket viktig roll som bör vara mycket 

aktiv under både anmälnings -, utrednings- och eventuell behandlingsfas.  

Även Danermark (2000) beskriver svårigheter med samverkan och förklarar vad som kan 

ligga bakom. Ofta har parterna som ska samverka olika utbildning, perspektiv och 

kunskapsområden. En maktkamp om vilket perspektiv som är det rätta kan uppstå. Ibland kan 

vissa yrkesområdens kunskap väga tyngre än andras. Detta leder till maktskillnader i 

samverkansprocessen. Ofta använder olika professioner även olika språk och begrepp. För att 
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komma tillrätta med problemen, och underlätta samverkan, bör parterna diskutera olika teorier 

och komma överens om vilken som ska gälla. Man bör även lära känna varandras språk och 

visa respekt för olikheterna.  

 

Multikompetenta team är, enligt Jakobsson & Lundgren (2013), en förutsättning för att 

samverkan ska fungera. Dessa team kan bestå av pedagoger, specialpedagoger och 

representanter från socialtjänsten. Gemensamt syfte ska vara att utgå ifrån vad som bäst 

gynnar barnet. En metod som ofta lyfts fram i dessa sammanhang är nätverksmöten. Förutom 

det professionella nätverket bjuds barnets familjenätverk in. Här ingår personer som är viktiga 

för barnet, och som kan tänkas bidra i en besvärlig situation. Professionella nätverksutbildare 

arrangerar och håller i dessa nätverksmöten. Man går igenom frågor som vad deltagarna är 

oroliga för och hur man anser sig kunna vara ett stöd för barnet.  

 

Killén (2014) beskriver hur insikten om vikten av gränsöverskridande samarbete på många 

orter resulterat i familjecentrum. BVC, öppen förskola, socialtjänst och kurator är exempel på 

tjänster som då kan finnas under samma tak. Föräldrar och barn kan här få stöd, både 

individuellt och i grupp. På familjecentrum kan föräldrars omsorgsförmåga stärkas och de kan 

få terapeutisk omsorg. Trots insikt om vikten av gränsöverskridande arbete, beskriver 

Danermark (2000) att det ofta finns brister i ledningens roll. Man talar ofta om att samverkan 

ska ske, men inte hur. Ofta saknas även medel för att samverkan ska vara möjlig. Tidsbrist 

och annan resursbrist är vanliga orsaker till att gränsöverskridande arbete inte blir av. Det är 

ledningen som har det yttersta ansvaret för samverkan och ska finnas med under hela 

processens gång.  

 

Killén (2014) beskriver även att förskolans personal har stor kompetens när det gäller att 

observera barn. De har även ett stort jämförelsematerial och möter fler barn än vad 

exempelvis socialtjänstens personal gör i sitt arbete. De har även möjlighet att observera barn 

i många olika situationer; både enskilt och i samspel med andra. Förskolans personal har även 

en god inblick i samspelet mellan barn och föräldrar. Detta gör att förskolans personal, i större 

utsträckning än vad som görs idag, borde användas för att ge en helhetsbild av barnet under 

utredningar. I denna helhetsbild kan barnet relation till vuxna, barnets relation till andra barn, 

lekförmåga, barnets fysiska aktivitet, föräldrars fysiska omsorg om barnet och föräldra-barn-

relationen finnas med.  
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2.9 Samverkan trots sekretess 

 

Socialtjänsten kan efterfråga samtycke från föräldrar för att bryta sekretess gentemot 

förskola/skola. Samtycke innebär att föräldrar ger sitt tillåtande till att sekretess bryts och 

uppgifter mellan socialtjänst och skola lämnas ut. Det kan även innebära att föräldern själv är 

delaktig i samverkansprocessen. Pedagogisk personal är ofta missnöjd med socialtjänsten på 

denna punkt då de anser att samtycke inte efterfrågas i tillräckligt stor utsträckning. Det är här 

viktigt att komma ihåg att sekretesslagstiftningen finns som ett skydd för individers integritet. 

Om sekretesslagstiftningen kringgås vid samverkan mellan olika verksamheter finns därför 

anledning till oro. Den enskildes rätt till integritet och skydd får inte bli åsidosatt för att 

samverkan ska göra arbetet mer effektivt (Jakobsson & Lundgren, 2013). 
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3. Teoretiska perspektiv 

 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas för att ge stöd till barn som far illa och underlätta tidig upptäckt.  

 

Samverkan innebär att organisationer arbetar gemensamt för att nå ett mål. Att tidigt upptäcka 

och ge stöd till barn som far illa är viktiga delar både i socialtjänstens och förskolan arbete. 

För att effektivisera detta arbete krävs samverkan. För att samverkan ska fungera krävs mål 

och ramar. Därför är samverkansteori ett teoretiskt perspektiv som valts för denna 

undersökning.  

  

För att ge barn och unga möjlighet till goda uppväxtvillkor krävs ett helhetsperspektiv. Barnet 

kan aldrig ses som lösryckt ur sitt sammanhang, utan hänsyn behöver tas till många faktorer. 

Miljön är avgörande för bens utveckling. Därför är även systemteori ett teoretiskt perspektiv 

som valts för denna undersökning.  

 

3.1 Samverkansteori 

 

Danermark (2000) beskriver, utifrån samverkansteori, att det krävs vissa förutsättningar för att 

samverkansarbete ska fungera. En av dessa är en klar och tydlig ledning som är klar och 

tydlig i sina beslut. Ledningen måste ha en aktiv roll och följa upp arbetet. En annan 

förutsättning är att samverkan har tydliga mål och ges tillräckliga resurser. Då olika 

organisationer kan ha olika synsätt, regelverk och organisation behöver dessa synliggöras. 

Skillnader vad gäller synsätt, regelverk och organisation behöver undanröjas. Annars bör 

metoder för att hantera olikheter ha utvecklats.  

Synen på klienter kan skilja sig åt mellan organisationer genom olika lagar och regelverk. 

Vilka lagar och regler som styr arbetet behöver klargöras. Annars uppstår missförstånd och 

problem. Även olikheter i språket kan försvåra samverkan. Det är viktigt att se olika synsätt 

som en tillgång. Olika synsätt behöver klargöras och en god kommunikation behöver finnas. 

Det kan även finnas ett maktperspektiv i samverkan: Olika professioner kan ha olika status, 

högre utbildning eller ett tydligare ansvar. För att undanröja dessa problem bör rollerna 

fördelas och ansvar tydliggöras.  
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3.2 Systemteori 
 

Bronfenbrenner (1979) menar att ett systemteoretiskt angreppssätt är nödvändigt för att förstå 

barns utveckling. De behöver ses i hela sitt sammanhang; och både uppväxtmiljö, biologiska 

faktorer och psykologisk utveckling måste tas i beaktande. Barnet kan inte ses lösryckt ur sin 

miljö. För att få en uppfattning om utvecklingen måste barn studeras i det sammanhang de 

ingår i. Barnet hör inte bara till en miljö, utan till många olika samtidigt: familjen, skolan, 

fritidssysselsättningar, familjens vänner, grannar o.s.v. Barnet tillhör flera platser samtidigt 

och pendlar mellan olika miljöer. Barn lär sig ofta olika saker i olika miljöer. Olika sociala 

sammanhang bidrar med olika kunskaper. Detta kan upplevas som konstigt och förvirrande. 

Det är inte bara barnet som ska studeras i förhållande till de olika miljöerna; miljöerna ska 

även studeras i förhållande till varandra: Hur hänger de samman, och hur är den ena beroende 

av den andra? För att förklara en individs situation måste man se till många förhållanden och 

inte hitta information på grundval av enstaka information. Man behöver titta på 

familjeförhållanden, närmiljö, fritidskultur och samspelet mellan dessa. Barnets olika miljöer 

är ett system där allt hänger ihop:  

 

Det innersta systemet kallas mikrosystemet och här ingår de händelser som sker nära barnet, 

exempelvis relationen mellan barn och förälder. Här ingår de system som individen direkt 

ingår i; exempelvis familjen, skolan och kamratgruppen.  

 

På nästa nivå finns mesosystemet. Här finns samspelet mellan olika system; exempelvis 

hemmet och förskolan. För individen framstår närmiljöerna som en helhet, och barnet bär med 

sig erfarenheter från hemmet till skolan och vice versa. På mesonivån studeras hur det som 

händer i en situation påverkar en annan Bronfenbrenner (1979).  

 

Därefter följer, enligt Bronfenbrenner (1979) exosystemet. Här är individen inte direkt berörd 

men påverkas indirekt. Det kan här, exempelvis, handla om förskolan organisation eller 

familjens ekonomi. Föräldrars arbetsvillkor är ett exempel på något som indirekt påverkar 

barnets situation.  

 

Det fjärde, och yttersta systemet är makrosystemet. Hit kan sådant som samhällets lagar, 

föräldraledighet, social- och hälsosystemet och så vidare finnas. Bestämmelser på makronivå 
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berör barnet på mikronivå. Exempelvis så har politiska beslut inverkan på familjers ekonomi. 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

Garbarino et al. (1992) beskriver problem som kan skapas både i interaktionen inom- och 

mellan närmiljöer och i interaktionen med det omgivande samhället. Dessa problem kan 

skapas både på nationell och lokal nivå. Ett systemteoretiskt perspektiv i forskning och social 

praktik hindrar de sociala problemens konsekvenser. Studier som gjorts bland barn i fattiga 

innerstadsområden i USA visar hur systemteori kan användas för att arbeta med sociala 

problem. Dessa barn har både varit utsatta för- och bevittnat våld. Detta kan ha skett både i 

bostadsområdet och inom familjen. Risken att det ska gå illa för dessa barn ökar i 

kombination med exempelvis fattigdom, lågutbildade föräldrar samt brist på socialt stöd. 

Skolsystemet behöver stödja omsorgspersonal och lärare i att hjälpa barnen. Barnen behöver 

en förutsägbar miljö med definierad struktur. Barnets olika miljöer behöver interagera. 

Förståelse för sammanhangen vid sociala problem är förutsättning för att motverka 

missförhållanden.  
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4. Metod 

 

I denna del presenteras val av metod, urval, datainsamling samt hur analys av det empiriska 

materialet gått till. Avsikt är att genom undersökningen söka svar på följande frågeställningar:  

 

Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt anser specialpedagoger vara till hjälp i arbetet med 

barn som far illa?  

Vilka är specialpedagogers tankar, upplevelser och erfarenheter av anmälningsplikten? 

Vilka erfarenheter har specialpedagoger i förskolan av samverkan med Socialtjänsten? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas för att ge stöd till barn som far illa och underlätta tidig upptäckt.  

 

4.1 Metodval och metodansats 

 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas till barn som far illa. Avsikten är att informanterna ska få möjlighet att 

resonera kring sina tankar och erfarenheter. Därför blir denna studie kvalitativ och ansatsen 

därigenom deduktiv.  

 

Syftet med en studie avgör vilken metod som används. Om man vill studera och förstå 

människors sätt att reagera och resonera är det rimligt att göra en kvalitativ studie. Vill man 

exempelvis kunna ange frekvenser eller mäta förekomst av en företeelse är det en kvantitativ 

studie som ska göras. I en kvalitativ studie undviks jämförelser som mer, fler eller längre 

(Trost, 2010). Inom kvantitativ forskning används ofta "sifferdata". Genom analys med hjälp 

av statistiska metoder görs beskrivningar av verkligheten. Inom kvalitativ forskning beskrivs 

verkligheten genom "orddata". Med detta menas data som består av språkliga utsagor. 

Exempel på detta är fältanteckningar, vardagligt prat, socialt samspel och observerade 

händelser. Intervjuer som analyseras på annat sätt än statistiskt räknas även till kvalitativ 

forskning. Kvalitativ forskning är knuten till en deduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2012).  

 

Intervju är den datainsamlingsmetod som har använts i denna undersökning. Intervjuerna är 

semistrukturerade. Intervju som metod ger möjligheter att få tillgång till beskrivningar av 

informanternas egna tankar och upplevelser. Intervjuerna är semistrukturerade för att ge 



23 

 

informanterna möjlighet att fritt berätta om sitt arbete. Detta ger större möjlighet till 

reflekterande och nyanserade svar. Intervjun är inriktad mot bestämda ämnen för att behålla 

en viss struktur.  

När intervju används som metod är avsikten att få beskrivande information om människors 

upplevelser. En intervjus ändamål är att få fram information om hur människor upplever sin 

livsvärld. Kvalitativ intervju lämpar sig för att få del av människors känslor, erfarenheter, 

tankar och hur de anpassar sig till sin livssituation. Den mest använda intervjuformen är 

semistrukturerad intervju. Samtalet är då inriktat mot speciella ämnen utan att forskaren har 

ett helt färdigt frågeformulär att följa (Dalen, 2013).  

 

4.2 Urval  

 

Avsikten var att intervjua fem specialpedagoger. En av de tillfrågade önskade genomföra 

intervjun tillsammans med en kollega, varför en av intervjuerna gjordes med två respondenter 

samtidigt. Undersökningen har alltså genomförts med sex personer som arbetar som 

specialpedagoger inom elevhälsan respektive förskolan i samma kommun. Alla respondenter 

arbetar i olika förskole- och skolområden i kommunen. Samtliga personer som intervjuats har 

grundutbildning som förskollärare. Fyra av dem har specialpedagogutbildning och två har läst 

enstaka kurser inom specialpedagogik.  

Enligt Carlström & Carlström Hagman (2012) kan man redan vid planeringen veta vilka 

personer som kan tänkas ha värdefull information. Ofta måste forskaren koncentrera sig på ett 

litet antal intervjupersoner för att klara av datainsamlingen på ett tillfredsställande sätt.  

 

4.3 Förberedelser 

 

De tänkta respondenterna kontaktades via mail med en fråga om de kunde tänka sig att delta i 

undersökningen. De fick i stora drag undersökningens syfte förklarat för sig. Samtliga var 

villiga att vara med. Efter detta fick de tre fallbeskrivningar (se bilaga 1) av barn som på olika 

sätt väcker förskolepersonals oro. Fallbeskrivningarna gav exempel på misstänkt 

barnmisshandel, omsorgssvikt och barn som bevittnar våld. Respondenterna fick en 

beskrivning av att personalen på en förskola vänder sig till specialpedagogen för att få 

handledning kring de aktuella fallen. De ombads läsa igenom fallen och fundera över hur de 

skulle tänka och agera i de olika situationerna. Syfte med fallbeskrivningarna var att föra in 

respondenternas tankar på undersökningens område samt att de skulle ligga till grund för 
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samtal under intervjun. Tid och plats för intervjuerna avtalades via mail. För att hålla 

koncentrationen på samtalet och visa respondenterna uppmärksamhet under hela intervjun 

memorerades intervjuguiden.  

 

Carlström & Carlström Hagman (2012) betonar vikten av förberedelser inför intervjun. Om 

intervjuaren är dåligt förberedd kan interaktionen påverkas negativt. Målet för intervjun och 

vad resultaten ska användas till måste intervjuaren i förväg ha gjort klart för sig. Kontakten 

mellan intervjuare och respondent måste hela tiden finnas. Om intervjuaren ständigt behöver 

titta i sina papper störs denna.  

 

4.4 Genomförande 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under en period av cirka två veckor. Varje intervju varade i 

30-50 minuter och ägde rum på respondenternas respektive arbetsrum eller i angränsande 

konferensrum. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Respondenterna pratade 

både fritt utifrån sina tankar kring fallbeskrivningarna och utifrån erfarenheter och egna 

tankar. De tänkta ämnen som inte berördes under det fria berättandet initierades av 

intervjuaren med hjälp av frågor ur intervjuguiden. Respondenterna styrde frågornas 

ordningsföljd och språkbruk vilket gjorde att följdfrågor uppstod naturligt under samtalen. 

Avslutningsvis tillfrågades de intervjuade om de hade något mer att tillägga och tackades för 

sin medverkan.  

 

Vid låg grad av standardisering formuleras intervjufrågor efter respondentens språkbruk och 

samtalet förs på dennes nivå. Detta för att intervjusituationen ska kännas bekväm och man ska 

kunna använda sig av det språkbruk som används på arbetsplatsen. Låg grad av 

standardisering tillåter frågorna att komma i en ordning som passar respondenten som då blir 

delaktig i ordningsföljden. Detta gör att följdfrågor lättare uppstår och intervjuns 

variationsmöjlighet blir större (Trost, 2010).  

 

4.5 Bearbetning av resultat 

 

Intervjuerna transkriberades direkt efter respektive intervjutillfälle. Till att börja med gjordes 

detta ordagrant för att sedan skrivas om till mer tydligt skriftspråk. Alla respondenter 

tilldelades en siffra för att göra det möjligt att urskilja vem som sagt vad. Textmassan lästes 
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sedan igenom flera gånger, och ofta var det nödvändigt att gå tillbaka till inspelningen för att 

kontrollera att inte något uttalande missuppfattats.  

 

I denna studie har tematisk analys använts som analysmetod. Tematisk analys är, enligt 

Clarke & Brown (2006), en kvalitativ analysmetod för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster eller teman i data. Detta leder till noggrann organisering och beskrivning av 

materialet. Tematisk analys innebär att det transkriberade materialet till att börja med kodas. 

Koderna delas sedan in i teman. Det representativa i varje tema ger namn till olika delar av 

materialet. De olika delarna jämförs till sist mot forskningsfråga och litteratur.  

I denna undersökning innebär detta att intervjusvaren har kodats med olika färger utifrån olika 

områden. Dessa områden är anmälningsplikt, erfarenheter av samverkan, kunskaper om 

socialtjänstens arbete, bemötande, arbetsmetoder, utbildning och fortbildning. I dessa 

områden har olika teman tagits fram. Anmälningsplikten har delats in i följande teman: 

anmälningsprocess, erfarenhet av att anmäla och förslag på tillvägagångssätt under 

anmälningsprocessen. Erfarenheter av samverkan har tematiserats i positiva erfarenheter 

respektive svårigheter med samverkan. Kunskaper om socialtjänstens arbete har bildat ett 

tema som fortsatt att kallas vid samma namn som det kodade området. Bemötande har delats 

in i förhållningssätt till föräldrar och förhållningssätt till barn. Arbetsmetoder har delats in i 

arbetsmetoder, förskolans roll och struktur. Utbildning och fortbildning har blivit till två egna 

teman. Denna tematisering har gjorts för att tydliggöra olika teman, men även för att göra 

synligt var de olika frågeställningarna finns med. De olika delarna indelade i teman har sedan 

jämförts mot forskningsfrågor och litteratur för att ge idéer till lämpliga rubriker i 

resultatdelen.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Inom svensk forskning finns fyra allmänna huvudkrav. Ett av dessa är informationskravet som 

innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare om syfte med undersökningen. Det andra 

är samtyckeskravet som säger att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet säger att uppgifter om deltagande undersökningspersoner ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Enligt nyttjandekravet får uppgifter som 

samlats in om enskilda personer enbart användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002).   
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Hänsyn har tagits till dessa krav genom att informanterna före varje intervju har informerats 

om syftet med den aktuella undersökningen och att den ingår i studier på 

Specialpedagogprogrammet. De har även informerats om att de själva bestämt över sin 

medverkan; om de velat avbryta sitt deltagande under studiens gång har de haft rätt till det 

utan att utsättas för påtryckningar. De har även upplysts om att deras deltagande varit 

anonymt och att deras identitet inte skulle komma att röjas: Eventuella personuppgifter har 

förvarats så att ingen skulle kunna komma åt dem. I resultatredovisningen preciseras inte hur 

länge respektive informant har arbetat och deras utbildning är inte kopplad till namn. Inte 

heller nämns vilka personer som arbetar inom elevhälsan respektive förskolan. I 

informationen om intervjupersonernas erfarenhet av att arbeta med barn som växer upp under 

svåra sociala förhållanden finns inte heller några namn då risken även där funnits för att 

avslöja personers identitet. Dessa val har gjorts för att leva upp till konfidentialitetskravet på 

att skydda informanternas identitet. Informanterna har även informerats om att deras uppgifter 

enbart skulle komma att användas för forskningsändamål inom aktuell undersökning, och att 

det inspelade materialet skulle raderas efter studiens avslutande. Efter att intervjumaterialet 

använts färdigt vid transkribering och analys har det raderats. Även transkriptionerna där 

namn på informanter kunde tänkas finnas med har förstörts. 

 

4.7 Metoddiskussion 

 

Som metodval har semistrukturerad intervju varit relevant för denna studie då respondenterna 

getts möjlighet till ett, i stort sett, fritt berättande. Intervjuerna har blivit till samtal och gett 

utrymme både till förmedling av tidigare kunskap, erfarenhet, åsikter och spontana 

reflektioner för stunden. Fallbeskrivningarna har varit till hjälp för att i förväg leda in 

respondenterna på tankar kring barn som far illa. Detta har lett till många reflektioner som har 

förmedlats under intervjuerna. Under flera intervjuer behövdes inte frågor från intervjuguiden 

läggas till då allt som fanns med där redan tagits upp.  

För varje intervju ökade vanan att som intervjuare lyssna och ställa följdfrågor, vilket kan ha 

gjort de senare intervjusvaren mer fylliga och givande än de första. Ingen pilotintervju har 

gjorts, men det hade troligen bidragit till lite mer säkerhet och vana även vid de första 

intervjuerna. Alla tillfrågade specialpedagoger ville utan tvekan delta i undersökningen och 

alla var väl förberedda. De hade läst in sig på fallbeskrivningarna och reflekterat utifrån dessa. 

En nackdel kan ha varit en alltför homogen respondentgrupp med liknande 



27 

 

arbetslivserfarenhet från samma kommun. Detta har å andra sidan varit svårt att undvika då 

avsikten var att intervjua specialpedagoger med grundutbildning som förskollärare, men 

gruppen hade kunnat bli mer geografiskt spridd genom att intervjuer gjorts på andra orter. En 

fördel med att ha med informanter från olika kommuner hade även varit att informationen i 

resultatredovisningen kunnat vara mer tydlig utan att riskera ett röjande av informanternas 

identitet. Information som då hade kunnat skrivas ut är hur länge respektive person arbetat, 

utbildning kopplad till respektive namn och vem som arbetar inom förskolan och skolan. 

Även informanternas erfarenhet av att arbeta med barn som far illa hade kunnat beskrivas 

tillsammans med respektive namn. En annan fördel med geografisk spridning hade varit att 

resultatet gett exempel på hur man arbetar i olika kommuner vilket möjliggjort jämförelser.  

 

Mina tidigare erfarenhet från förskolans verksamhet kan, i kombination med ett stort intresse 

för sociala frågor, ha påverkat undersökningens resultat. Utformning av intervjuguide och 

fallbeskrivningar kan ha påverkats av förutfattade meningar och förväntningar på att finna 

vissa resultat. Förhållningssätt på grund av tidigare erfarenhet och kunskap kan, även det, ha 

gjort att informanterna känt på sig vad de förväntats svara. Tidigare kunskap, erfarenhet och 

intresse kan å andra sidan ha bidragit till en förförståelse kring lämpliga intervjufrågor och 

följdfrågor under intervjuerna; min kunskap kring vad man ska leta efter, både i tidigare 

forskning och bland informanter, kan ha bidragit till en mer fyllig forskningsöversikt och 

resultatdel.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

 

Syfte med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas för tidigare upptäckt och stöd till barn som far illa.  

 

Det som var för avsikt att studera har blivit undersökt. Valet av metod har varit relevant då 

kvalitativ intervju är lämplig för att få del av människors livsvärld och upplevelser. 

Användandet av semistrukturerad intervju har bidragit till att respondenterna lämnat fria svar 

där följdfrågor uppstått naturligt. Trost (2010) beskriver att kvalitativ metod är lämplig om 

man vill studera och förstå människors sätt att reagera och resonera. När intervjuaren ställer 

bra frågor och informanterna ges möjlighet att ge innehållsrika svar stärks validiteten i 

datamaterialet. Dalen (2014) menar att kvalitativ intervju lämpar sig för att få del av 

människors känslor, erfarenheter, tankar och hur de anpassar sig till sin livssituation.   
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Tidsbrist medförde att antalet respondenter stannade vid sex. Detta har medfört att studien har 

en låg generaliserbarhet. Det respondenterna i studien säger kan inte stå för vad 

specialpedagoger generellt anser. Valet av deltagare till undersökningen stämmer överens 

med syftet att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans arbetssätt kan 

anpassas för att ge särskilt stöd till barn som växer upp under svåra sociala förhållanden. 

Även det faktum att samtliga respondenter har en gemensam yrkesbakgrund och arbetar i 

samma kommun kan ha påverkat reliabiliteten då deras erfarenheter, och då även intervjusvar, 

kan ha kommit att likna varandra till större del än om en mer spridd grupp valts ut. Allwood 

& Eriksson (2010) menar att en studies validitet är hög om den kan tänkas vara generaliserbar 

till många olika tidpunkter, platser och deltagare. Validiteten påverkas även av möjligheterna 

att generalisera resultaten till andra situationer än just aktuell studie.  

 

De fallbeskrivningar som använts kan även de ses som något som påverkat resultatet då de 

fört in respondenterna på ett visst spår och kanske visat på vad intervjuaren i förväg hade för 

förväntningar. Fallen kan även ha varit till hjälp för att föra in respondenternas tankar på ett 

visst spår och underlätta samtal. Trost (2010) menar att det är viktigt att intervjuarens egna 

åsikter inte har betydelse under intervjun. Allwood & Eriksson (2010) säger att forskarens 

beteende vid rekrytering av respondenter och datainsamling påverkar informationen. 

Forskarens beteende kan påverka deltagarnas förväntningar. Kanske kan de i förväg 

utskickade fallen ha påverkat respondenterna som fått en aning om forskarens förförståelse 

och tankar kring definition av barn som far illa.  
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5. Resultat 

 

5.1 Respondenter 

 

Informantgruppen utgörs av sex personer som arbetar som specialpedagoger. Sofia, Tina, 

Stina, Lotta, Jonna och Catrin är fingerade namn och respondenterna heter i verkligheten 

något annat. Samtliga har grundutbildning som förskollärare. Fyra av dem är utbildade 

specialpedagoger. En av dem har läst enstaka kurser i specialpedagogik samt fem terminer på 

masterutbildning i pedagogiskt arbete. En har läst enstaka kurser i specialpedagogik. Tiden då 

de arbetat som specialpedagoger varierar från två månader till tio år. Gemensamt är att de alla 

har lång erfarenhet av arbete som förskollärare. Samtliga har arbetat som pedagoger i mellan 

20 och 30 år. En person har även lång erfarenhet av arbete i särskola. 

Tre av informanterna arbetar inom förskolans och skolans elevhälsa, och tre arbetar 

områdesövergripande mot förskolan i en medelstor svensk kommun.  

 

5.2 Respondenternas erfarenhet av barn som växer upp under svåra sociala förhållanden  

 

En informant säger sig ha stor erfarenhet av arbete med barn som växer upp under svåra 

sociala förhållanden genom arbete i socialt utsatta områden samt arbete med stödgrupper för 

barn som upplever våld. Hon har även stor erfarenhet av att göra orosanmälningar till 

socialtjänsten.  

 

En informant har under det senaste året fått större erfarenhet av arbete med barn som växer 

upp under svåra sociala förhållanden då hon arbetet i en kommun där man har en väl 

utarbetad samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst. Denna samverkan bedrivs utifrån 

en familjecentral. Tidigare erfarenhet uppges vara väldigt liten och antalet orosanmälningar 

hon då varit delaktig i är två till tre stycken. 

Övriga intervjupersoner har en liten erfarenhet av att arbeta med barn som växer upp under 

svåra sociala förhållanden. Antalet orosanmälningar man varit delaktig i under åren av arbete 

som förskollärare och specialpedagog är endast ett fåtal.  

Två intervjupersoner nämner att de jobbat i områden där behovet att anmäla inte varit så stort. 
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Uttalanden från informanter: 

 

... jag kan dra mig till minnes en gång som jag anmälde alla de åren på förskolan. 

 

... man har träffat på några stycken genom åren som man har gjort en orosanmälan eller 

chefen har gjort en orosanmälan man liksom uppmärksammat men jag kan inte säga att jag 

har jättebred erfarenhet och varit jättedjupt i det, nej.  

 

5.3 Förskolans roll  

 

Sofia beskriver att förskolan har en viktig roll när det gäller möjligheten till utveckling genom 

lek och socialt samspel. I socialt utsatta miljöer är detta något som ofta kommer i skymundan. 

Förskolan fyller även en viktig roll för att bryta social isolering:  

 

... Det blir ett ställe där man får struktur och får utvecklas, tänker jag. Utifrån språk, lek, 

socialt samspel som är jätteviktigt för de här barnen. Just nu kanske de inte får det i sin 

hemmiljö. Många av de här familjerna har inte så mycket nätverk. 

 

Lotta beskriver förskoleåldern som en mycket viktig tid i livet och menar att om personalen 

lyckas vara närvarande genom att mentalisera så gör förskoletiden stor skillnad för barnets 

mentaliseringsförmåga:  

 

... så jag tror att om vi lyckas bemöta och mentalisera på ett bra sätt, och det har ju faktiskt 

forskning visat, att barn och unga utvecklar sin mentaliseringsförmåga när de bemöts av 

vuxna som kan bemöta. Lyckas vi med det, att vara närvarande, så tror jag att det gör 

skillnad. Därför värnar jag väldigt mycket om förskolan och de unga åren. Jag tycker att det 

är en otroligt viktig tid i ett barns liv.  

 

Samtliga intervjupersoner beskriver struktur och trygghet som det mest viktiga vad gäller 

förskolans arbetssätt med barnen.  

 

Sofia säger utifrån fall 1 (bilaga): ... på de här beskrivningarna och att han mår jättedåligt nu, 

så kanske behöver han förutsägbarhet? Han behöver jättemycket struktur just nu.  
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Tina säger: ... Rollen är först att ge trygghet. 

Jonna säger: ... att finnas där som vanligt. Det som är vanligt på något sätt. Det är en normal 

och trygg tillvaro. Att vara en fast punkt på något sätt. 

 

5.4 När väljer man att anmäla? 

 

Intervjupersonerna Stina, Tina och Catrin beskriver att det räcker med en misstanke om att ett 

barn far illa för att man ska göra en orosanmälan. Redan när personalen börjar känna ett 

obehag och en oroskänsla är detta grund för att gå vidare och göra en anmälan till 

socialtjänsten.  

 

Jonna säger att en anmälan bör göras när man känner att något inte känns riktigt bra. 

 

Stina säger även att personal nog oftast känner till anmälningsplikten men kan behöva 

påminnas om den. Hon nämner även att detta inte betyder att man ska gå och leta efter saker 

att anmäla då det kan finnas en fara i detta:  

 

... Så betyder det ju inte att man ska gå och leta efter saker. Det finns ju en fara i det. 

Sofia säger att när det handlar om fysiskt våld ska en orosanmälan göras utan att man först 

informerar föräldrarna. Annars är det att föredra att familjen, med hjälp från förskola/skola, 

söker hjälp själva. Hon betonar även att barn far illa av att bevittna våld även om de inte blir 

slagna själva.  

 

Lotta betonar vikten av att personalen pratar om barn som far illa och orosanmälningar för att 

man ska anmäla i större utsträckning: 

 

... Jag tror på kunskap, att vi kanske vågar prata om det här likadant som vi pratar om andra 

saker. För många gånger blir vi ju klokare av att faktiskt bli lite stärkta i vår kompetens i de 

lägena. 

 

 

5.5 När och varför undviker eller avvaktar man med att anmäla? 
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Jonna tar upp fall där omsorgssvikt förekommer, och att man kanske inte alltid behöver göra 

en orosanmälan där. Man kan i stället prata med föräldrarna om det och hjälpa dem att lägga 

upp strategier. Att man väljer att inte anmäla vid ett tillfälle betyder inte att man aldrig 

kommer att göra en anmälan. Man kanske bär med sig tankarna och oron och gör en anmälan 

senare. Jonna anser även att personal i förskola och skola borde göra fler orosanmälningar än 

man gör idag:  

 

...Exempelvis har jag varit med om att det har varit lite omsorgssvikt. Där valde man att inte 

anmäla. Man pratade om det och la upp strategier. Ofta finns ju oron kvar även om man 

väljer att inte anmäla nu. Det betyder ju inte att man aldrig kommer att anmäla utan att man 

har med sig tankarna lite. 

 

... men jag tror faktiskt att man ska anmäla mer än man gör idag.   

 

Catrin resonerar utifrån fallen (bilaga 1), och säger att en anmälan är självklar i de två första 

fallen. I det tredje är hon mer tveksam: 

 

... Jag är lite tveksam i det sista. Om man ska prata med föräldrarna innan? Det ska man ju 

inte göra i vissa fall? Men i det här fallet? För blåmärken på ryggen kan man ju faktiskt få 

om man är ett väldigt livligt barn. Det beror ju på hur blåmärkena ser ut. Hur ofta kommer 

de? Och vad är det för familj? Vad har man för känsla? Jag skulle nog prata med pojken först 

och kanske med hans föräldrar. 

 

Lotta beskriver vidare att förskolepersonal kan tänka att det är lönlöst att göra en orosanmälan 

på grund av bristande återkoppling: 

 

... för man hör ju ofta, och jag har varit en av dem, att "men vi får ju ingen återkoppling i alla 

fall, så det är ju inte lönt att jag gör en anmälan". 

 

Sofia beskriver att oro för att man inte vet vad som händer efter en anmälan kan göra att man 

undviker att anmäla.   

 

Lotta beskriver, utifrån lagtexten, att förskolans personal ska anmäla utifrån magkänsla, men 

att denna trots allt måste vara väldokumenterad. Personal i förskola och skola behöver våga 
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stå upp för lagtexten även om detta inte är lätt. I de fall där man inte upptäcker barn som far 

illa beror det inte på att man blundar för problemet, utan på att så mycket visas med 

kroppsspråket. Statistik visar tydligt att alltför få anmälningar görs i förhållande till de barn 

som växer upp under svåra sociala förhållanden.  

  

... men jag tror att i de situationer där man inte ser det är inte för att man blundar utan för att 

det är så mycket som sker med kroppsspråket och det är så små nyanser... För man undrar ju 

ändå varför statistiken på vad man visar av barn som far illa, och det är så osynligt på många 

förskolor om man frågar förskolepersonal. Det stämmer ju inte liksom. Och hur vi beskriver 

att det inte finns i våra verksamheter mot hur det visar sig. 

 

5.6 Förhållningssätt och bemötande 

 

Stina säger att förskolepersonalen ska ha barnets bästa i fokus och visa förståelse för dess 

beteende: 

 

... Sen får man ju vara så stöttande och närvarande och medveten kring varför de här barnen 

kanske beter sig på ett visst sätt och stötta utifrån det.  

 

Tina beskriver hur personalen bör vara steget före när barn, som exempelvis i fall ett (se 

bilaga), är utåtagerande. Man bör även bekräfta barnets goda sidor och det som fungerar bra:  

 

...Vad händer nu? Försöka vara steget före. Att försöka kartlägga när det händer... Bekräfta 

det goda när han gör något gott. Att han får en ny roll. Att han inte bara får att det är han 

som bråkar och förstör.  

 

Jonna betonar vikten av att personalen lyssnar och tar barnets berättelser på allvar utan att visa 

sin förskräckelse. Hon menar att man behöver bevara sitt lugn som vuxen och inte 

skuldbelägga föräldrarna inför barnet: 

 

...Ta det på allvar, deras upplevelse... Att lyssna och ta in men kanske inte gå igång så mycket 

och visa barnet. Ibland får man höra saker men ändå bevara sitt vanliga lugn. Inte lägga 

skuld på någon inför barnet. 
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Catrin beskriver vikten av att barnet har knutit an till någon eller några i personalen för att 

känna trygghet. Som exempel nämns barnet i fall 1 (se bilaga), och att han behöver 

handledning i kontakten med kamrater:  

 

... att han har knutit an till någon eller några när han är där. Så att de kan, sedan behöver 

han ju handledning i kontakten med kompisar. Han har ju svårt med det och att det blir så 

mycket fokus på hans negativa beteende. 

 

Tina betonar att det är viktigt att förhålla sig som vanligt efter att en orosanmälan gjorts:   

 

... Jag tänker att man försöker vara precis som vanligt. Att man tar emot på samma sätt som 

alltid. Att man låtsas inte om det här utan barnet ska känna att: ja, jag går väl till förskolan. 

Så att de inte känner att: å, nu har det hänt någonting. Att man gör samma som vanligt och 

svarar på frågor och vinkar.  

 

Tina säger även att det är viktigt att ha inställningen att utåtagerande barnen också tillhör 

barngruppen. Hon har ibland stött på personal som vill ha bekräftelse på att barnen är så svåra 

att man inte kan göra något när de är med: 

 

... man måste ju istället tänka vad man kan göra med hela barngruppen, inte när de är borta. 

 

Lotta beskriver hur våra tankar om barnen påverkar vårt bemötande. Hon menar att vi inte 

behöver säga ett negativt ord, utan att kroppsspråket visar mycket. Hon betonar även vikten 

av ett gott bemötande och ett gott samspel med föräldrar: 

 

... Att förstå att våra tankar skapar ett möte. Att vi behöver inte ens säga ett negativt ord. Vårt 

bemötande har redan skapats utifrån kroppsspråk. Därför tror jag att vi behöver bli bättre på 

att bemöta barn som utmanar oss, att bemöta positivt. Det gäller både barn och föräldrar. 

Det där ser man ju så olika på. En del säger att men jag jobbar med barnen. Jag tror att när 

man jobbar med små barn i förskolan att vi inte kan utesluta föräldrarna. Vi måste nå dem för 

att nå barnen... jag tror också, för ett barn i förskolan, så är det av avgörande skillnad hur vi 

ändå professionella bemöter utifrån att de bär med sig sina omsorgspersoner. 

 

 Även Catrin tar upp bemötande av föräldrar och betonar att detta bör vara respektfullt:  
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... att man bemöter föräldrar med respekt. Vi hade den enda gången jag varit med på. Den 

mamman blev jättearg på oss men vi hade en väldigt bra kontakt med henne fast det var en 

väldigt speciell mamma och vi fick det till att nej men får du ju hjälp och stöd. Det är ju inte 

så att någon kommer och tar honom från dig.  

 

Jonna tar upp att det är viktigt att prata med föräldrar efter en anmälan: 

 

Det är ju också viktigt att man pratar med föräldrar om det om man får möjlighet efteråt. 

Berättar att så här ser vår anmälningsplikt ut. Tror det är jätteviktigt att vi förstår den 

frustration och ilska som finns hos föräldrar... Viktigt att förstå känslor och reaktioner utan 

att gå i försvar.  

 

5.7 Rädsla och tveksamhet inför att anmäla 

 

Jonna beskriver förskolepersonals oro efter att en anmälan gjorts:  

 

Hur kommer det att bli nu? Kommer de att flytta barnet härifrån? Sådana tankar. Hur 

kommer det att bli för barnet? Och vad hände om det inte är någonting? Det är ju också 

sådant som dyker upp.  

 

Hon berättar vidare om att problem för föräldrar att känna förtroende för personalen kan 

uppstå, och vikten av att inte barnet skuldbeläggs: 

 

De lämnar det bästa de har och då finns det säkert ett förtroende och ett samspel. Och ja, det 

är klart att det känns som att det raseras efter en anmälan... Om barnet berättat saker för en 

pedagog som är orsak till anmälan så är det ju viktigt att inte barnet skuldbeläggs. Att inte 

föräldrarna vänder det mot barnet.  

 

Tina beskriver, utifrån en upplevd händelse, förskolepersonals oro inför att möta föräldrar 

efter en anmälan. Man kan känna rädsla för att det ska bli bråk, och vill inte hantera detta 

ensam: 
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Då ville de inte de inte vara ensamma när pappa skulle lämna på morgonen för det skulle bli 

spänt och konstigt, och tänk om han är jättearg? Och han kan vara lite våldsam, trodde de.  

 

Stina beskriver rädslan för att en anmälan ska skada relationen till föräldern, och bekymmer i 

mötet efter att en anmälan gjorts:  

 

Man har ju som förskollärare en relation. Den kan ju se ut på olika sätt. Det är jätte-

jättesvårt. Barnet är väl inte så. Det är ju just mötet med föräldern. Det kan ju vara riktigt 

ångestfyllt.  

 

5.8 Samverkan för ökad förståelse och kompetens 

 

Stina beskriver, med utgångspunkt i fall 1 (se bilaga), att barnet behöver extern hjälp av 

psykolog då förskolepersonalen inte har tillräcklig kompetens för detta. Vidare nämns 

samarbete med socialtjänstens råd och stöd som en lämplig väg att söka vidare kompetens. 

 

Stina säger: ... Till exempel pojken i det första fallet. Han behöver ju hjälp. Han behöver ju 

prata med någon. Det vet jag inte om man som förskollärare är kapabel till. Man skulle 

vidarekoppla till nån psykolog. Socialtjänstens råd och stöd har ju vi. Om man kan höra med 

dem som har kompetensen.  

 

Lotta beskriver att förskolan kommer längre i arbetet med att hjälpa genom att bjuda in 

Socialtjänsten till samverkan i stället för att anmäla anonymt: 

 

... Men jag tänker att när man hade förmånen att jobba där, med behandlingssekreterare som 

har en mycket större erfarenhet av det här än vad jag har, så beskriver de ju att är det inte 

incest eller alltså våldsinslag så ska vi bjuda in socialtjänsten mer än vad vi gör för man 

kommer längre om vi har möjlighet att bjuda in socialtjänsten i en samverkan med familj än 

att faktiskt anmäla anonymt.  

 

Tina beskriver en tidigare arbetsplats som ett gott exempel på att jobba med samverkan 

mellan förskola och socialtjänst:  
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... Där var det bara att knacka på och man fick hjälp och stöd. Ser jag rätt? Hör jag rätt? Ska 

jag anmäla? Det var så lätt på något sätt... Ja de hade ju en familjecentral där. Och där var 

det ju, och det var jättepositivt att sitta olika yrkesgrupper. Där hade jag som specialpedagog 

ett nära samarbete med soc. Att komma så nära de här familjerna. Att man kunde sitta med en 

socialsekreterare och en BVC-sköterska och en familj och diskutera: vad kan du göra för det 

här barnet? Vad kan jag göra? Alltså det var mer samarbete kring barnet. Bara positivt.  

 

Sofia berättar om en tidigare arbetsplats där hon fått positiva erfarenheter av samverkan. Hon 

betonar att det är viktigt att jobba tillsammans och hur lärorikt det är: 

 

... Jag har ju jobbat så… Där fick man lära sig mycket om samverkan. Jag tänker både på de 

som jobbar förebyggande och familjeteamet som jobbar inne i familjerna. Det är viktigt att 

jobba tillsammans. Det är då man får förståelse och kunskap om varandra. 

 

Lotta beskriver hur kontakter mellan förskola och Socialtjänst underlättar för samverkan och 

förståelse mellan de olika verksamheterna. Hon berättar om förskolepersonals positiva 

reaktioner på en informationskväll då en del av socialtjänsten bjudit in, och att detta kan 

komma att främja samverkan. Vidare beskriver hon det positiva med att resursträffar (se 

bilaga) även finns till för förskolebarn: 

 

... Och där tänker jag också, att när man får en uppbyggd kontakt så är det mycket lättare att 

se så mycket de har att erbjuda även för förskolan. Det är ju roligt, för... hade ju bjudit in till 

en kväll där jag har fått återkoppling från många förskolor att det varit så otroligt bra där de 

har beskrivit lite mer och gett lite mer information och kunskap kring en del av Socialtjänsten 

och vad de kan bidra med för stöd. Det tror jag kan bidra med att det för förskolorna blir 

lättare att ta kontakt. Likadant att resursträffarna har sjunkit ner i förskolan. Att vi har 

koordinatorer i förskolan som kommer att kunna verka och samverka i resursträffar är ju 

också ett led att samverka. Så att det händer ju positiva saker i kommunen.  

 

Stina berättar att hon inte har så stor erfarenhet, men att hon vet att det finns. Samverkan 

består enligt henne idag av att Socialtjänstens personal kommer och pratar om sin verksamhet. 

Hon beskriver hur samverkan skulle kunna se ut i den bästa av världar; med gemensamma 

utbildningar och träffar: 
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... inte jätte, men jag vet ju att det finns. Dels är det ju för personalen i förskolan, att de 

kommer och visar upp sig och pratar om sin verksamhet... I den bästa av världar tänker jag 

att man skulle kunna ha regelbundna träffar och utbildningar tillsammans. 

 

Jonna berättar att hon börjat intressera sig mer för öppna insatser inom Socialtjänsten; 

exempelvis stödgrupper och andra delar. Hon nämner även att man kan ringa anonymt till 

Socialtjänstens mottagningsgrupp för att rådfråga kring sin oro, och att detta är en mycket bra 

tjänst som nog inte alla känner till.  

 

Catrin nämner att man överhuvudtaget samverkar är en förutsättning för att underlätta för 

familjer: 

 

... att man samverkar är väl en förutsättning. 

 

5.9 Svårigheter med samverkan 

 

Lotta beskriver, utifrån en tidigare arbetsplats, att hon har en god erfarenhet av samverkan, 

men att denna ändå inte är helt okomplicerad: 

 

... Ja men jag skulle vilja påstå att jag har en god erfarenhet. Jag har bättre erfarenhet från 

den tiden, absolut, och i den erfarenheten ligger också komplexiteten i en kommun med olika 

kompetenser och olika, om man ska säga uppdelningar; landsting, kommun. Jag känner att de 

broar generellt mellan både skola, socialtjänst och habiliteringen skulle kunna förbättras. Nu 

hänger det på enskilda personer: "Ja, men jag vet hur den jobbar eller nu har jag fått kontakt 

med en person" och då kan man skapa en god samverkan eller en ganska bra... för risken är 

att när vi inte har bättre rutiner för samverkan, oavsett socialtjänst eller inte, det är att 

föräldrar blir bollade emellan. Det är en jätterisk.  

 

Catrin och Jonna beskriver att förskolan inte alltid får återkoppling efter en anmälan:  

 

Catrin säger: ...Det fanns någon gång då vi rådfrågade socialtjänsten och grämde oss över att 

vi inte fick något tillbaka, men det får man ju inte på grund av sekretess. Det var inget arbete 

gemensamt, med familj eller så. 
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Jonna säger: Många gånger får jag höra, och har även själv haft tanken, att jag får inget veta 

och varför gör de ingenting? Men jag tycker att på många sätt sker det en återkoppling; 

antingen till förskolechefen eller till arbetslaget.  

 

Catrin berättar vidare att de bjudit in socialtjänsten till något föräldramöte för att de skulle 

informera. Detta beskriver hon som något väldigt sporadiskt. Hon beskriver även svårigheten 

med att veta vem man ska kontakta vid oro över ett barn: 

 

Jag vet inte hur jag ska hitta någon att fråga om sånt här. Ska jag kolla i telefonkatalogen 

kanske? 

 

5.10 Specialpedagogens roll 

 

Tina och Catrin nämner att förskolepersonal kan behöva handledning av exempelvis en 

specialpedagog för att prata om oro över barn som far illa, och att detta kan förhindra att man 

inte gör en orosanmälan trots att man känner oro för hur ett barn har det: 

 

Tina: ... att det kommer någon utifrån, till exempel en specialpedagog, som de kan bolla med. 

Att få bekräftelse kanske gör att man går vidare.  

 

Catrin: Ja nu tänker jag att vi som specialpedagoger kan vara till en liten hjälp. Det har hänt 

mig i den här rollen. När personalen berättar saker kan jag fråga: Har ni tagit upp det här 

med rektorn? ... Och där tänker jag att vi har en viktig roll... att det här låter allvarligt. Det 

här tycker jag att ni ska gå vidare med. Alla vet ju trots allt inte hur man ska göra.  

 

5.11 Struktur i arbete med barn som far illa 

 

Fem av respondenterna är osäkra på om kommunen där de arbetar har någon gemensam 

handlingsplan kring arbete med barn som far illa: 

Exempel på svar: Finns det? ...Vi har handlingsplaner för allt möjligt men inte det här. 

...Jag tror inte att det finns någon specifikt för det. 

 

...Ja, jag tänkte på det när jag läste fallen. Ska det ingå i likabehandlingsplanen, tro? Det är 

något ja måste fråga min chef. 
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Lotta säger att det finns en handlingsplan, men att den kanske inte följs: 

 

Det finns det. Vi gick igenom den på en träff, men det var ganska så längesen. Vi bör nog gå 

igenom den igen...  Jag tror inte att så många vet att den finns. Det är lite luddigt, men jag 

ska lyfta det... 

 

5.12 Fortbildning kring barn som far illa 

 

Samtliga respondenter säger att fortbildningen kring barn som far illa är bristfällig. En person 

har någon gång blivit erbjuden en föreläsning, annars har man som personal fått söka 

kunskapen själv.  
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6. Diskussion  

 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet kopplat till min litteraturgenomgång. 

Därefter följer en slutsats som belyser vad undersökningen visar. Till sist ges förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas för att ge stöd till barn som far illa och underlätta tidig upptäckt.  

 

Frågeställningar: 

Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt anser specialpedagoger vara till hjälp i arbetet med 

barn som far illa? 

Vilka är specialpedagogers tankar, upplevelser och erfarenheter av anmälningsplikten? 

Vilka erfarenheter har specialpedagoger i förskolan av samverkan med socialtjänsten? 

 

6.1.1 Arbetsmetoder och förhållningssätt till hjälp i arbetet med barn som far illa  

 

Vad gäller förskolans roll och arbetssätt beskriver samtliga respondenter att trygghet och 

struktur är viktigt. Förskolan beskrivs även som en trygg plats och en arena för att bryta social 

isolering där möjlighet ges till lek och socialt samspel. En respondent säger att förskoletiden 

gör stor skillnad för barnets mentaliseringsförmåga om personalen lyckas vara närvarande. En 

respondent beskriver vikten av att barn som far illa knyter an till någon ur personalen. Detta 

bekräftas i studien av Killén (2014) som skriver att personal i förskola kan vara en 

kompletterande anknytningsperson till alla barn och en kompenserande till de barn som har 

det svårt. Respondenternas tankar kring förskolans roll stämmer även överens med vad 

Strander (2013) skriver att förskola och skola ofta är ett "livselixir" för barn som far illa. Den 

pedagogiska miljön utanför hemmet är mycket viktig för barn i utsatta lägen, och barnet får ta 

del av en "tillräckligt bra annan värld". Samma författare beskriver förskolan som ett viktigt 

komplement till hemmet för dessa barn. Utsatta barn behöver trygga vuxna att knyta an till. 

Att hitta en vuxen att lita på skapar en tilltro till livet.  
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Strander (2013) beskriver även att barn behöver hitta koden till kamraterna och en viktig 

utmaning för pedagoger är att se till att alla barn är med. Killén (2014) beskriver att barn som 

har det svårt behöver en kompenserande anknytningsperson bland personalen i förskolan.  

Utifrån systemteori resonerar Bronfenbrenner (1979) om att barnet ingår i flera miljöer 

samtidigt, och att barn ofta lär sig olika saker i olika miljöer. Barnets olika miljöer utgör ett 

system som hänger ihop. Även Garbarino et al. (1992) menar, även de utifrån det 

systemteoretiska perspektivet, att förståelse för sammanhang vid sociala problem är en 

förutsättning för att motverka missförhållanden.  

 

Flera respondenter lyfter vikten av att personal visar förståelse för barnens beteende och av att 

bemöta positivt. Strander (2013) menar att personalen behöver lyssna på barnen och anpassa 

arbetssättet efter deras behov. Överlien (2012) beskriver att barn under intervjuer poängterat 

att det är viktigt att vuxna förstår de barn som far illa hemma och tar hänsyn. Samma 

författare menar att utåtagerande beteende kan vara förståeligt om man inte har det bra 

hemma och att den vuxne ska bry sig om barnet och ta sig tid att lyssna. Hon skriver vidare att 

verksamheten ska anpassas efter barnen och hur de mår.  

En av respondenterna säger under intervjun att det är viktigt att bekräfta barn som ofta är 

utåtagerande när de gör något bra, och att ge dem en ny roll. En annan intervjuperson 

beskriver att dessa barn behöver handledning i kontakten med kamrater. Dessa tankar 

stämmer överens med vad Strander (2013) säger om att det är viktigt för barn att bli en viktig 

person i barngruppen, och att det är en stor utmaning för pedagogen att se till att alla barn är 

med. Samma författare beskriver att pedagogerna bör jobba utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv och ställa frågor som: Vad mår barnet bra av? Vad är friskfaktorer/riskfaktorer? 

Respondenternas resonemang om förhållningssätt stämmer även överens med det 

systemteoretiska perspektivet på barns utveckling: Barnets uppväxtvillkor måste tas i 

beaktande för att förstå utvecklingen (Bronfenbrenner, 1979).  

 

6.1.2 Bemötande av föräldrar 

 

Flera respondenter tar upp förhållningssätt gentemot föräldrar; att personalen behöver bemöta 

dem med respekt och förklara varför man har gjort en anmälan. Någon menar att när man 

jobbar med små barn, så ingår även arbete med föräldrar. Strander (2013) beskriver detta 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv; barnet ingår i flera olika sammanhang och fungerar 

som en länk mellan dessa. Det är viktigt att samspelet mellan de olika delarna fungerar för att 
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barnet ska må bra. Även Bronfenbrenner (1979) beskriver, utifrån det systemteoretiska 

perspektivet, hur olika system påverkar individen. Relationer och miljö formar barnet och det 

kan aldrig lyftas ur sitt sammanhang. För att få en uppfattning om barns utveckling måste de 

ses i sitt sammanhang. Även Ylvén & Wilder (2009) beskriver, utifrån det systemteoretiska 

perspektivet, att ett fungerande samarbete mellan förskola och hem är mycket viktigt. De 

olika mikrosystemen behöver fungera väl tillsammans; annars uppstår en konflikt i 

mesosystemet. Konflikter behöver lösas på ett respektfullt sätt. Killén (2014) betonar att det är 

viktigt att föräldrar informeras om personalens oro i ett tidigt skede, men att detta inte gäller 

vid misstanke om övergrepp. Jakobsson & Lundgren (2013) betonar att det är 

eftersträvansvärt att socialtjänst och skola anordnar ett möte där man gemensamt berättar för 

föräldrarna vad som ligger till grund för oron. Strander (2013) betonar att det är mycket 

viktigt för barnet att föräldern bemöts med respekt. En dålig attityd gentemot föräldrar är, för 

barn, djupt sårande och något man kommer ihåg.  

 

6.1.3 Specialpedagogens roll 

 

Som specialpedagog uppger tre respondenter att man kan bidra med handledning för att 

förhindra att oro hos personal inte leder till en anmälan. Specialpedagogen kan även beskriva 

vikten av att gå vidare och göra en orosanmälan. All förskolepersonal vet inte heller hur man 

ska gå vidare med sin oro och misstanke. Även Killén (2014) betonar att specialpedagogen 

kan handleda personal i arbete med barn som far illa. Hon skriver vidare att specialpedagog 

och kurator bör vara mycket nära samarbetspartners på förskolan. De möter exempelvis barn 

med koncentrations- och inlärningssvårigheter vilket kan vara ett tecken på omsorgssvikt. Det 

är viktigt att inte omdefiniera omsorgssviktproblem till inlärningssvårigheter. Ofta hamnar 

uppgifter som egentligen borde lösas tillsammans med socialtjänsten hos specialpedagogen 

och kuratorn. Även Källström Carter (2009) beskriver att barn med beteendeproblem i vissa 

fall felbedöms, och att de diagnostiseras med ADHD trots att symtomen beror på en farlig 

uppväxtmiljö. Överlien (2012) säger också att personal mer kunskap kring barn som far illa.  

 

6.1.4 Struktur i arbetet 

 

En av respondenterna uppger att det i den kommun där hon arbetar finns en handlingsplan 

kring arbete med barn som far illa, men att den kanske inte följs. Fem respondenter är osäkra 

på om det i samma kommun finns någon plan. Enligt Olsson (2011) har en 
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barnmisshandelskommitté föreslagit att varje förskola och skola bör ha en handlingsplan för 

personal som möter utsatta barn. Denna plan ska tydliggöra rutiner och ansvarsområden. 

Klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en anmälan ska göras förordas av 

Socialstyrelsen (2004): Myndigheter och yrkesmässigt bedrivna verksamheter bör ha rutiner 

för hur en anmälan ska göras. Ansvarig för verksamheten bör försäkra sig om dessa. Aktuella 

telefonnummer och adresser till anställda på socialnämnden, socialjouren och polisen bör 

alltid finnas tillgängliga menar Ljusberg (2013).  

 

Specialpedagogerna i undersökningen säger alla att fortbildningen kring området barn som far 

illa är bristfällig. En person har någon gång blivit erbjuden en föreläsning, annars har man fått 

söka information på egen hand. Överlien (2012) beskriver lärares behov av ökad kunskap 

kring barn som far illa: lärare behöver kunskap om när hemsituationen hindrar lärande och 

utveckling. Bristande kunskap gör även att personal ofta tvekar inför anmälningar. 

 

6.1.5 Specialpedagogers tankar om anmälningsplikten 

 

En respondent uppger att hon har stor erfarenhet av att arbeta med barn som far illa. 

En annan säger sig ha fått en större erfarenhet av arbete med barn som far illa under det 

senaste året då hon arbetat i en kommun med god samverkan mellan förskola och socialtjänst. 

Hennes tidigare erfarenhet är liten. Övriga fyra berättar att de har mycket liten erfarenhet av 

området. Fyra av sex informanter har varit med om att göra anmälningar till socialtjänsten 

från en gång till några enstaka tillfällen. Detta stämmer väl överens med hur Wiklund (2006) 

beskriver att få anmälningar om att barn far illa görs trots att personal har 

anmälningsskyldighet. Även Cocozza et al. (2007) beskriver att personal som möter barn i sin 

profession bara anmäler i liten utsträckning; cirka hälften av de fall där man misstänker att ett 

barn far illa anmäls. Detta trots att det innebär tjänstefel att inte anmäla vid sådan misstanke. 

Överlien (2012) menar att anledningar till att vuxna inte hör eller lyssnar på barn som far illa 

kan vara att man inte vet var man ska göra av informationen eller att man inte orkar bära det 

man får veta. Barn upplever ofta vuxna som handfallna inför deras svåra situation. Wikström 

(2006) beskriver vidare att socialtjänstens arbete kan anses vara beroende av att personal som 

omfattas av anmälningsskyldighet anmäler misstankar om att bar far illa.  

 

Två respondenter säger att de arbetat i områden där behovet att anmäla inte varit så stort. 

Detta kan resonemang stödjs inte av Jackson et al. (2015) som betonar att barnmisshandel kan 
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förekomma i alla familjer oavsett socioekonomisk status, etnisk härkomst, etnicitet eller 

utbildningsbakgrund.  

 

Fyra av respondenterna säger att en anmälan ska göras när man som personal känner att något 

inte känns bra; vid en oroskänsla. Tre uppger att det räcker med en misstanke. Detta beskriver 

även Strander (2013), när hon säger att alla som arbetar med barn har skyldighet att anmäla 

vid misstanke om att barn far illa. Samma författare skriver att det krävs att vuxna är 

uppmärksamma på barns reaktioner. Att personal kan behöva bli påmind och få mer kunskap 

kring anmälningsskyldighet nämns av två personer. Ett sätt att nå större kunskap är att 

personalen sinsemellan pratar om anmälningsskyldigheten. Resonemanget om att mer 

kunskap behövs stöds även av det av vad Överlien (2012) skriver om att lärare behöver mer 

kunskap kring när hemsituationen bromsar lärande och utveckling. Samma författare skriver 

vidare att de flesta lärare har viljan att förbättra barns livssituation, men vet inte hur man ska 

göra. Bristande kunskap gör att man tvekar att ta steget och göra en anmälan.  

En av respondenterna nämner att föräldrarna inte ska meddelas innan anmälan om misstänkt 

våld görs. Detta stämmer överens med vad Killén (2014) skriver om att föräldrar inte ska 

informeras i förväg vid misstanke övergrepp. Samma respondent säger vidare att det är att 

föredra att föräldrar söker hjälp tillsammans med personalen. Detta stämmer överens med vad 

Killén (2014) skriver om att en öppenhet där personal och föräldrar kan kommunicera sin oro 

för barnet är av stort värde. Respondenten betonar även att barn som bevittnar våld far illa av 

detta. Samma tankar finns hos Överlien (2012) som säger att barn som bevittnar våld i 

hemmet utsätts för psykiskt våld. Även Källström Cater (2009) beskriver att barn som 

bevittnar våld är en utsatt grupp, och många av dem lever i ständig rädsla.  

Näsman et al. (2009) resonerar kring användandet av uttrycket ”bevittnande” om barns 

erfarenheter av våld. De menar att det ofta är alltför begränsande för att beskriva barnens 

upplevelser. Begreppet kan lätt leda tankarna till ett distanserat iakttagande, vilket är 

missvisande i sammanhanget. Detta kan medföra att barnens problematiska situation 

underskattas. Barn upplever våldet på många sätt; de lever mitt i det och har en nära relation 

till förövare och offer. Även om barnet befinner sig i ett annat rum påverkas det av våldet 

genom höra. Våldet sätter även spår hos mamman och i miljön.  

 

En person säger att personalen, trots att man bör göra fler anmälningar, inte ska gå och leta 

efter orsaker att anmäla. Detta stämmer överens med vad Wiklund (2006) säger om att en 

utredning innebär ett intrång i familjens liv, och att anmälningar ibland tenderar att ha en låg 
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allvarlighetsgrad. Samma författare skriver att problemen, å andra sidan, i sådana fall 

upptäcks innan de hunnit bli alltför stora samt att familjens integritet alltid ska underordnas 

barnets behov av skydd.   

Ytterligare en av respondenterna beskriver att en anmälan inte alltid är nödvändig vid 

omsorgssvikt utan att personalen kan hjälpa föräldrarna att lägga upp strategier. Detta 

stämmer överens med det Jakobsson & Lundgren (2013) skriver om att föräldrar, om oron 

inte är akut, kan stödjas i att själva söka hjälp hos socialförvaltningen. Samma respondent 

säger vidare att personalen kan bära med sig oro och göra en anmälan senare. Att en anmälan 

inte görs direkt innebär inte att den aldrig kommer att göras. Ibland väntar dock personal för 

länge med att anmäla. Även Överlien (2012) beskriver, i sina sammanfattningar av vad som 

kommit fram under barnintervjuer, att den vuxne inte ska vänta med att hjälpa då ett år är en 

lång tid för ett barn. Samma författare betonar, utifrån intervjer, att ett snabbt agerande 

förhindrar många nya och svåra upplevelser. Sundell (1997) betonar att det är upp till 

socialnämnden, och inte personal i förskola och skola, att avgöra om man behöver ingripa för 

att hjälpa ett barn.  

En av respondenterna resonerar utifrån fallbeskrivningarna (se bilaga), och tycker att en 

anmälan är självklar i de två första fallen, men mer tveksam i det tredje (barn med blåmärken 

på ryggen). Hon beskriver att hon skulle avvakta och prata med föräldrarna och barnet om hur 

dessa blåmärken uppkommit: blåmärken kan man få om man är ett aktivt barn. Detta stämmer 

inte överens med vad som står Killén (2014) om att man vid misstanke om övergrepp inte ska 

underrätta föräldrarna innan man tar kontakt med socialtjänsten. Samma respondent säger 

vidare att hon skulle ställa sig frågan vad det är för familj. Detta stämmer inte med vad 

Jackson et al. (2015) säger om att barnmisshandel kan förekomma i alla typer av familjer.  

 

I intervjusvaren framkommer en oro för hur relationen till föräldrarna kommer att påverkas 

efter en anmälan. Respondenterna beskriver hur föräldrars förtroende för personalen kan 

skadas. Även en oro för att föräldrar ska visa ilska gentemot personalen finns. En person 

beskriver detta som ångestfyllt. Detta stämmer med vad Jansson & Svensson (2008) skriver 

om att personal ofta känner oro inför hur föräldrar kommer att reagera efter en anmälan. Man 

är rädd att relationen ska försämras och att föräldrarna ska visa ilska. Detta leder ibland till att 

personal inte anmäler sina misstankar om att barn far illa. Personalen behöver stöd och 

utbildning för att bli stärkta i sin roll gentemot föräldrar. Respondenternas resonemang om 

vikten av att behålla en god relation till föräldrar stöds av Bronfenbrenner (1979) som, utifrån 

systemteoretiskt perspektiv, beskriver att det mänskliga systemet är en helhet av flera delar: 
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mikro-, meso-, exo- och makrosystemet. Barnet ingår inte bara i ett system utan i alla 

samtidigt. Dessa system påverkar utvecklingen. Det som händer i en situation påverkar en 

annan. På mesosystemets nivå finns exempelvis samspelet mellan hem och förskola.  

 

Sundell (1997) betonar att en eventuell obehagskänsla inför att anmäla inte är en ursäkt för att 

inte fullgöra sina skyldigheter. Även Killén (2014) beskriver vikten av att personalen inte 

oroar sig så mycket för föräldrareaktioner att de underlåter att ta tag i problemet.  

Sundell (1997) betonar att en eventuell obehagskänsla inför att anmäla inte är en ursäkt för att 

inte fullgöra sina skyldigheter. Även Killén (2014) beskriver vikten av att personalen inte 

oroar sig så mycket för föräldrareaktioner att de underlåter att ta tag i problemet.  

 

En respondent säger att vi ska anmäla utifrån magkänsla, men att magkänslan måste vara 

väldokumenterad. Detta stämmer inte helt och fullt med vad som står i Sundell (1997) om att 

det räcker med en misstanke om att ett barn far illa för att anmäla, och att 

anmälningsskyldigheten är absolut. Samma respondent resonerar vidare om att personal nog 

ofta inte blundar för att barn far illa, utan att det kan vara svårt att upptäcka de små nyanser 

som kroppsspråket visar. Detta resonemang skiljer sig från vad Jakobsson & Lundgren (2013)  

säger om att personal i förskolan har goda möjligheter att uppmärksamma barn som far illa. 

Hindberg (2001) skriver att barn ibland inte visar några symtom på att fara illa. Å andra sidan 

menar Jansson och Svensson (2008) att vuxna ofta blundar för tecken på att ett barn far illa 

för att det känns obehagligt att göra en anmälan. 

 

Något som framkommer av resultaten är att bristande återkoppling och oro för att man inte vet 

vad som händer efter en anmälan kan vara orsak till att man undviker eller avvaktar att 

anmäla. Återkoppling är, enligt Killén (2014) viktig för att personal i förskola och skola ska 

fortsätta att anmäla och kunna ge barnen rätt omsorg utifrån sin egen yrkesprofession. Samma 

författare beskriver att man, för att underlätta samverkan, har infört bestämmelser kring 

återkoppling och möten mellan socialtjänst och anmälare. Jakobsson & Lundgren (2013) 

beskriver att socialtjänsten kan efterfråga samtycke från föräldrar för att få deras tillåtelse att 

bryta sekretessen. Detta underlättar samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst. Samma 

författare skriver att pedagogisk personal ofta är missnöjd med socialtjänsten då man inte 

anser att samtycke efterfrågas tillräckligt ofta, men att det dock är av stor vikt att komma ihåg 

att sekretesslagstiftning finns som ett skydd för den enskildes integritet. 
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6.1.6 Erfarenheter av samverkan med socialtjänsten 

 

I respondenternas svar framgår en önskan om mer samverkan mellan förskola och socialtjänst. 

Denna samverkan skulle bidra till ökad kompetens och att förskolans personal får en större 

kunskap. Man önskar mer information om socialtjänstens arbetssätt, regler och lagar. I svaren 

uppger flera respondenter att man har positiv erfarenhet av samverkan, och att det är bra när 

socialtjänstens personal kommer för att informera om sin verksamhet. En person uppger att 

hon inte vet vem hon ska fråga vid funderingar om barn som far illa. 

Även enligt Överlien (2013) behöver förskolans personal mer kunskap kring hur man hjälper 

familjer vidare till rätt kompetens. Annars finns risken att man inte anmäler sin oro. Även 

Wikström (2006) beskriver att samarbete mellan olika instanser kan leda till ökade resultat, 

och att anmälningsfrekvensen kan tänkas öka vid samverkan. Han skriver vidare att 

socialtjänsten har det formella ansvaret för att samverka med andra samhällsorgan.  

Ytterligare en av respondenterna beskriver sina erfarenheter från samverkan med 

socialtjänsten som goda. I denna erfarenhet finns dock även insikt om att samverkan mellan 

kompetenser. Man är ofta uppdelad, och samverkan blir ofta personbunden. Förskolans 

personal kan, enligt Killén (2014), bidra med mycket till socialtjänstens utredningsarbete när 

det gäller att ge en helhetsbild av barnets situation. Enligt Jakobsson och Lundgren (2013) är 

multikompetenta team en förutsättning för att samverkan ska fungera. Det gemensamma 

syftet ska vara att utgå från vad som bäst gynnar barnet. Även Killén (2014) betonar vidare 

fördelar med samverkan på organisationsnivå då hon beskriver att insikten om vikten av 

gränsöverskridande samarbete i många kommuner resulterat i familjecentrum. BVC, öppen 

förskola, socialtjänst och kurator är exempel på tjänster som då kan finnas under samma tak. 

Föräldrar och barn kan här få stöd, både individuellt och i grupp. På familjecentrum kan 

föräldrars omsorgsförmåga stärkas, och de kan få terapeutisk omsorg.  

Danermark (2000) beskriver, utifrån samverkansteori, svårigheter med samverkan och vad 

som kan ligga bakom: Parterna har ofta olika utbildning och kunskapsområden. Ibland väger 

även vissa yrkesgruppers kompetens tyngre än andras, vilket leder till maktskillnader. För att 

komma tillrätta med problemen behöver de som ska samverka diskutera olika teorier och 

gemensamt komma fram till vad som ska gälla. Man bör även visa respekt för varandras 

olikheter.  

Killén (2014) beskriver att det i socialtjänstlagen tillkommit bestämmelser för 

återrapportering för att underlätta samverkan. Studier visar, enligt Sundell (1997) att 55 

procent av förskolepersonal som gjort anmälningar till socialtjänsten är nöjda med samarbetet, 
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men att resten är missnöjd. 73 procent av dessa är missnöjda med den återkoppling som 

gjorts. 

Bronfenbrenner (1979) beskriver, utifrån systemteorin, hur det mänskliga systemet kan ses 

som flera delar som påverkar utvecklingen. På mikrosystemsnivån finns de system där 

individen direkt befinner sig (exempelvis hem, skola) på mesosystemsnivå finns samspel 

mellan olika system, inom exosystemet hamnar exempelvis förskolans organisation och inom 

makrosystemet sådant som samhällets lagar. Författaren skriver vidare att individen inte är 

direkt berörd av det som händer på dessa nivåer men ändå påverkas indirekt. Detta 

resonemang kan kopplas till det respondenterna säger om fördelar med en förbättrad 

samverkan och att förskolans personal behöver större kunskap kring socialtjänstens regler och 

arbetssätt för att kunna hjälpa barn och familjer. Garbarino et al. (1992) beskriver, även de 

utifrån det systemteoretiska perspektivet, att barnets olika miljöer behöver interagera. 

Förståelse för sammanhangen vid sociala problem är en förutsättning för att motverka 

missförhållanden.  

 

6.2 Slutsats 

 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers tankar kring hur förskolans 

arbetssätt kan anpassas för att ge stöd till barn som far illa och underlätta tidig upptäckt.  

 

Vad beträffar arbetssätt för att ge stöd till barn som far illa är samtliga respondenters syn 

gemensam: förskolan ska ge barnen trygghet och struktur. Flera personer säger att positivt 

bemötande och förståelse för barnens beteende är viktigt. Personalen ska vara lyssnande. Två 

personer betonar att barnens positiva sidor ska förstärkas både inför dem själva och 

barngruppen.  

 

Relationen till föräldrar vid en anmälan är något som flera respondenter resonerar kring. 

Många betonar att man kan känna oro inför föräldrarnas reaktioner, och inför att man ska 

bemötas med ilska. En person beskriver denna oro som ångestfylld. I intervjuerna återkommer 

även ofta resonemang kring vikten av ett respektfullt bemötande av föräldrar samt att man bör 

förklara för dem varför en anmälan gjorts.  
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Specialpedagogen kan, enligt två av respondenterna, bidra med handledning till personal då 

personalen inte alltid vet hur man ska gå vidare. Specialpedagogen kan då ge stöd kring om en 

anmälan ska göras eller om det inte behövs. 

 

Huruvida det i den aktuella kommunen finns någon handledning kring barn som far illa är alla 

personer utom en osäkra på, och flera uppger att de tror att det inte finns. Samtliga 

respondenter menar att de saknar fortbildning kring barn som far illa, och att detta är något 

man som anställd själv får söka efter om man är intresserad. 

 

Förskolans arbetssätt för att underlätta tidig upptäckt av barn som far illa underlättas, enligt 

flera respondenter, av samverkan med socialtjänsten. Man önskar mer samverkan med 

socialtjänsten, och säger att detta behövs för att bidra till ökad kompetens. Flera respondenter 

har positiv erfarenhet av samverkan med socialtjänsten. Hälften av respondenterna har en stor 

och god erfarenhet av samverkan då de tidigare arbetat på arbetsplatser där flera verksamheter 

varit integrerade och arbete skett tvärprofessionellt. Denna erfarenhet beskrivs som lärorik 

och att den underlättat arbetet med barn och familjer. Ett återkommande svar under 

intervjuerna är socialtjänstens bristande återkoppling som orsak till att man avvaktar med att 

anmäla. En av respondenterna beskriver att samverkan kan vara komplicerad och att den ofta 

blir personbunden.  

 

Specialpedagogerna i denna studie har, förutom en person, liten erfarenhet av barn som far 

illa och av att göra orosanmälningar. Det kan antas att de, utifrån denna information, själva 

inte gjort så många upptäckter av barn som far illa. Detta trots att den tid då de sammanlagt 

arbetat som pedagoger är mellan 20 och 30 år. Många uppger att de över huvud taget inte stött 

på problematiken särskilt ofta. Då statistik enligt Sundell (1997) visar att 3-4% av alla barn 

riskerar att fara illa borde pedagoger som arbetat under lång tid ha upptäckt fler barn än vad 

resultaten i denna undersökning ger exempel på.  

 

Något som borde underlätta tidig upptäckt är det de flesta respondenterna säger att det räcker 

med en oroskänsla eller misstanke för att göra en anmälan. Detta stämmer dock inte riktigt 

överens med den låga anmälningsfrekvens de själva visar 

på. Å andra sidan resonerar flera av respondenterna kring att personal behöver bli påmind om 

sin anmälningsskyldighet och få större kunskap kring denna.  
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Resonemang kring tillvägagångssätt vid en misstänkt upptäckt av barn som far illa visar på en 

del funderingar kring när en anmälan kan tänkas vara befogad. En respondent resonerar kring 

omsorgssvikt och att en anmälan kanske inte behövs då utan att man istället kan ge 

föräldrarna stöd. En annan person pratar utifrån fallbeskrivningarna och blåmärken på ryggen. 

Hon säger att hon nog skulle överväga att fråga barnet och föräldrarna vad som hänt innan 

hon gjorde en anmälan. I en intervju är svaret att en anmälan ska göras direkt, utan att man 

pratar med föräldrarna, vid misstanke om övergrepp. En av respondenterna säger att personal 

inte ska gå och leta efter orsaker att anmäla.  

 

6.3 Studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning 

 

Denna undersökning och dess resultat kan komma till användning som ett arbetsmaterial i 

förskolans arbete med barn som far illa. Den kan även användas som en guide vid funderingar 

kring när en orosanmälan är befogad och hur man går till väga vid oro. Socialtjänstens 

personal kan, via denna undersökning, få en inblick i förskolepersonalens erfarenheter och 

förväntningar på deras arbete. Detta kan i sin tur underlätta både vid pågående och planerade 

samverkansprojekt.   

 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning som studerar vad personalen inom 

socialtjänsten har för syn på samverkan: vilka förväntningar och synpunkter har socialtjänsten 

på samverkan med förskolan? Vilka erfarenheter finns? Det skulle även vara intressant att ta 

del av föräldrars tankar och erfarenheter kring förskolan, socialtjänsten och orosanmälningar. 

Ytterligare en grupp som skulle vara intressant att intervjua kring barn som far illa, samverkan 

och anmälningsplikt är förskolechefer och rektorer: vilken kunskap och erfarenhet har de? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

REFERENSER:  

 

Allwood, Carl Martin, Erikson, Martin G (2010). Grundläggande vetenskapsteori för 

psykologi och andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Benjaminsson, Carin (2013). Barn och emotionell utsatthet. I Brodin, Jane (red.). Barn i 

utsatta livssituationer. Malmö: Gleerups Utbildning AB, ss. 107-132.  

 

Braun, Virginia, Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology. 3:2, ss.209-223. 

 

Bronfenbrenner, Urie (1979). The ecology of human development. Cambridge: Harvard 

University Press.  

 

Carlström, Inge, Carlström Hagman, Lena-Pia (2012). Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Dalen, Monica (2013). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Danermark, Berth (2000). Samverkan - himmel eller helvete? En bok om den svåra konsten 

att samverka. Stockholm: Gothia 

 

Gabarino, James, Dubrow, Nancy, Kostelny Kathleen & Pardo, Carole (1992). Coping with 

the consequenses of community violence. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.  

 

Hindberg, Barbro (2001). När omsorgen sviktar: om barns utsatthet och samhällets ansvar. 

Stockholm: Rädda barnen. 

 

Jackson, Allison M., Kisoon, Natalie, Greene, Christian (2015). Aspects of abuse: recognizing 

and responding to child maltreatment. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health 

Care. 30:4, ss. 58-70. 

 

Jakobsson, Inga-Lill, Lundgren, Marianne (2013). Samverkan kring barn och unga i behov av 

stöd Viktigare än diagnos. Stockholm: Natur & Kultur.  

 



53 

 

Killén, Kari (2014). Förebyggande arbete i förskolan. Samspel och anknytning. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Källström Cater, Åsa (2009). Barns röster I utvärderingsforskning. I Eriksson, Maria, 

Källström Cater, Åsa, Dahlkild-Öhman, Gunilla & Näsman, Elisabeth (red.). Barns röster om 

våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups Utbildning AB, ss. 181-215. 

 

Lau, Winnie, Peterson, Candida C. (2011). Exploring Adult Attachment Style, Marital 

Satisfaction and Satisfaction with Parenthood. Research in Autismspectrum Disorders. 5:1,  

ss. 392-399.  

 

Lindblad, Ida, Billstedt, Eva, Gillberg, Christopher & Fernell, Elisabeth (2013). An interview 

study of young adults born to mothers with mild intellectual disability. Journal of Intelectual 

Disabilities, 17:4, ss. 329-338. 

 

Ljusberg, Anna-Lena (2008). Barn som far illa och anmälningsplikt. I J. Brodin (red.) Barn i 

utsatta livssituationer. Malmö: Gleerups Utbildning AB, ss.171-185. -105, 1997 

 

Mangion, Mariella, Buttgieg, Sandra C. (2014). Multi-type childhood maltreatment: 

associations with health risk behaviours and mental health problems in adolescence. Journal 

of Children´s Services. 9:3, ss. 191-206.  

 

Näsman, Elisabet, Källström Cater, Åsa & Eriksson, Maria (2009). Perspektiv på barns röster 

om våld. I Eriksson, Maria, Källström Cater, Åsa, Dahlkild-Öhman, Gunilla & Näsman, 

Elisabeth (red.). Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 

ss. 7-24. 

 

Olsson, Staffan (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Scaife, Victoria H. (2008). Maternal and Paternal Drug Misuse and Outcomes for Children: 

Identifying Risk and Protective Factors. Children and Society, 22:1, 53-62. 

 



54 

 

Strander, Kerstin (2008). Goda pedagogiska miljöer-fristad och utmaning. I J. Brodin (red.) 

Barn i utsatta livssituationer. Malmö: Gleerups Utbildning AB, ss. 49-78. 

 

Sundell, Knut (1997). Child Care Personnel´s Failure to Report Child Maltreatment: Some 

Swedish Evidence. Child Abuse and Neglect, 20:1, 93-105. 

 

Svensson, Birgitta & Jansson, Staffan (2008). Suspected Child Maltreatment: Preschool Staff 

in Conflict of Loyalty. Early Childhood Education Journal, 36:1, ss. 25-31. 

 

Szklarski, Andrzej (2012). Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod. I Fejes, 

Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, ss. 106-

120.  

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer: Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wiklund, Stefan (2006). Den kommunala barnavården Stockholm: Institutet för socialt 

arbete-Socialhögskolan.  

 

Ylvén, Regina, Wilder, Jenny (2009). Samverkan med barn och familjer. I Sandberg, Anette 

(red.) Med sikte på förskolan-barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Östman, Margareta (2008). Interviews with children of Persons with a Severe Mental Illness-

Investigating their Everyday Situation. Nordic Journal of Psychiatry. 62:5, ss. 354-359. 

 

Överlien, Carolina (2012). Våld i hemmet- barns strategier. Malmö: Gleerups Utbildning.  

 

 

 

 

 

 



55 

 

Bilaga 1 

Nedan följer tre fall. Tänk dig att du fått dessa dilemman presenterade för dig av 

förskolepersonal. De önskar handledning av dig som specialpedagog kring hur de ska gå 

vidare med misstankar och vetskap om barnens livssituation. Hur bör de agera för att 

hjälpa barnen på bästa sätt? Hur kan man arbeta för att underlätta för barnen på 

förskolan? 

 

 

Fall 1 

Kevin är fem år. Han bor tillsammans med sina föräldrar och treåriga lillasyster. Kevin och 

hans syster går på samma avdelning. På förskolan leker Kevin gärna tillsammans med de 

jämnåriga barnen på avdelningen. Under leken hamnar han ofta i bråk. Kevin vill gärna 

bestämma. Om någon protesterar eller inte förstår hur han menar säger han elaka saker eller 

slåss. När personalen griper in för att medla eller avbryta bråket lägger sig Kevin på golvet, 

gråter och skriker. Detta kan pågå under långa stunder. Efteråt går Kevin undan och vill vara 

för sig själv.  

  

Det händer allt oftare att kamraterna undviker Kevins sällskap och säger att han inte får vara 

med. Ibland ger de Kevin skulden för saker som hänt trots att han inte varit inblandad. 

Föräldrar på avdelningen har berättat för personalen att deras barn är rädda för Kevin och 

undrar varför personalen inte gör något åt hans beteende.  

 

En dag berättar Kevins lillasyster för en förskolepersonal att deras pappa brukar slå mamma. 

Detta händer oftast när barnen har gått och lagt sig. Barnen gömmer sig då under täcket och 

lyssnar. Kevin försöker trösta lillasyster när hon gråter.  

 

 

Fall 2 

 

Sofia är fyra år. Hon bor tillsammans med sin mamma. På förskolan leker Sofia ibland med 

de andra barnen, men för det mesta vill hon vara nära de vuxna; sitta i knät, hålla någon i 

handen eller hjälpa till med olika sysslor. Hon uppträder ofta ängsligt och frågar många 

gånger under dagen när mamma ska komma och hämta. Hon har även ett stort behov av att ha 

kontroll på hur dags förskolepersonalen ska sluta för dagen.  

 

Sofias närvaro på förskolan är mycket sporadisk. Hon är ofta frånvarande utan att mamman 

ringt och meddelat detta. Sofia är ibland smutsig och luktar illa. Personalen tycker att Sofia är 

ovanligt hungrig och att hon äter mycket mat på förskolan.  

 

 

Fall 3 

 

Albin är tre år. Han bor tillsammans med sina föräldrar och två äldre syskon. Albin verkar 

vara trygg på förskolan. Han har ett väl utvecklat språk och goda relationer till personal och 

andra barn. Vid några tillfällen har personalen uppmärksammat att Albin har blåmärken på 

ryggen.  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide (används som stöd och komplement till resonemang och samtal utifrån 

fallbeskrivningarna): 

 

Vilken utbildningsbakgrund har du?  

Hur länge har du arbetat som pedagog resp. specialpedagog? 

Vad anser du vara svåra sociala förhållanden? 

Vilka erfarenheter har du av arbete med barn som växer upp under svåra sociala förhållanden?  

Vilka är dina tankar kring förskolans arbetssätt gentemot dessa barn?  

Hur kan förskolan vara ett stöd för barn i en kaotisk livssituation?  

När gäller anmälningsplikten och när bör en anmälan göras? 

Hur undviker personalen på förskolan att oron för att ett barn far illa stannar vid en misstanke 

utan att man går vidare i processen? 

Vilka är dina tankar kring förhållningssätt gentemot barn och föräldrar under 

anmälningsprocessen? 

Vilken är din kunskap om vad som händer efter att en anmälan gjorts?  

Finns det, i verksamheten, någon handlingsplan/beredskapsplan kring barn som far illa? I 

sådant fall; Hur ser den ut? Hur följs den?  

Vilken erfarenhet har du av samverkan med Socialtjänsten?  

Hur kan Socialtjänst och förskola samverka för att underlätta för barn som far illa? 

Vilken är din kunskap kring Socialtjänstens olika verksamheter (ex. myndighetsdel/råd och 

stöd)? 

Tycker du att social problematik ges tillräckligt utrymme i specialpedagogutbildningen? 

Har du fått någon fortbildning kring barn som växer upp under svåra sociala förhållanden? 

 

 

 

 

 


