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Det finns en problematik kring anmälningsplikten för pedagoger i förskolan i mötet med 

barn som utsätts för våld i hemmet. Studier pekar på att pedagoger i förskolan i låg 

utsträckning anmäler till socialtjänsten där det borde ha skett.  

Syftet med denna studie var att undersöka och belysa pedagogers syn på mötet med barn 

som utsätts för fysiskt våld i hemmet samt att förstå vilket eventuellt stöd pedagogerna 

anser de behöver i mötet med barn som befinner sig i riskmiljön att fara illa på grund av 

fysiskt våld i hemmet. 

Studien är en kvalitativ undersökning med pedagoger. Metoden vi valde att använda oss 

av för insamlingen av data bestod av kvalitativa intervjuer. Vi genomförde intervjuer 

med sex pedagoger som har arbetat olika många år inom förskoleverksamheten. 

Resultatet av studien visar att pedagogerna har olika erfarenheter kring barn som 

misstänks fara illa av fysiskt våld i hemmet. Relationer framstår som en avgörande 

faktor i mötet med nämnda barn. En god föräldrakontakt anses vara av vikt och 

pedagogerna uttrycker även att stödet i arbetslagen är viktigt och detta resulterar i att 

sammanhållningen i arbetslaget blir bättre. Samarbetet och relationen med socialtjänsten 

framträder som ett grundläggande stödbehov för att pedagogerna ska känna att de ser till 

barnets bästa vid en anmälan.  



 

Abstract 

Study:  Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp  

University of Skövde 

 

Title: The meeting with children who are exposed to physical 

violence in the home - A qualitative interview study with 

pedagogues 

Number of pages: 36 

 

Authors:   Sandra Grehn and Jeanette Karlsson 

 

Tutor:   Gunbritt Tornberg 

 

Examiner:  Ninitha Maivorsdotter 
 

Date:   January, 2013 

 

Keywords:  Physical violence, children, pedagogues, understand, home 

and dependency needs 

 

 

 

There are concerns relating to the notification requirement for pedagogues in preschool 

in the meeting with children who are exposed to violence in the home. Studies indicate 

that the pedagogues in preschool in low extent reports to the social services where it 

should have been. 

The aim of this study is to investigate and highlight pedagogues views in the meeting 

with children who are exposed to physical violence in the home. But also to understand 

the possible support pedagogues considers that they need in meeting with children who 

are in the risk environments because of physical abuse in the home. 

The study is a qualitative research with pedagogues. The method that we selected to use 

in the data collection consisted of qualitative interviews. We performed interviews with 

six pedagogues who have been working various many years in the preschool activities. 

The result of this study shows that the pedagogues have different experiences about 

children who are in the risk environments to fare badly because of physical abuse in the 

home. Relationships appear to be a determining factor in the meeting with the children. 

A good parental contact is considered important and pedagogues expresses teachers also 

expressed that the support of the work teams is important and this results in the 

cohesion becomes better in the work team. The cooperation and the relationship with 

social services appears as a fundamental support necessary for pedagogues to feel that 

they can see to the child's best in a notification. 
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Inledning 

”Majoriteten av alla barn och ungdomar i Sverige mår bra” kan läsas på hemsidan Den 

nationella forskningsportalen (u.u.). Samtidigt uppmärksammar vi att Statens 

folkhälsoinstitut (2012) har under 2012 utlyst medel som syftar till att stödja och 

stimulera utvecklingsarbeten kring barn som befinner sig i riskmiljöer att fara illa, bland 

annat där våld förekommer. Det tycks finnas behov av forskning relaterat till barn i 

miljöer där de riskerar att fara illa.   

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen, u.å.) har alla som på något 

sätt arbetar med barn skyldighet att anmäla misstanke om ett barn far illa till 

socialtjänsten. Lundbergs (2005) studie pekar på att ”anmälningsbenägenheten är låg 

hos personal med ansvar för små barn” (s. 6). Olsson (2011) nämner att många 

pedagoger i förskolan inte anmäler misstankar om att barn far illa till socialtjänsten då 

detta borde ha skett. Det tycks finnas en problematik vad gäller pedagogers 

anmälningsplikt och de styrdokument som uttrycker i text vad pedagogerna har att 

arbeta utefter. Vi har funderat kring varför det inte görs fler anmälningar i de fall där 

barn misstänks fara illa i hemmet? Lundén (2010) menar att problemet kan bero på de 

svårigheter som återfinns om att veta var gränserna går när det handlar om barn som far 

illa. Författaren tar upp att det finns flera förklarningar till varför pedagoger inte 

anmäler; några av dem är att pedagogerna har dålig kunskap om när en anmälan ska 

göras, pedagogerna kan även känna rädsla och osäkerhet kring misstanken och hur man 

som pedagog ska tolka det som händer.  

Kan det vara så att pedagoger inom förskolan inte anmäler sina misstankar om barn som 

far illa till Socialtjänsten för att de saknar stöd? Vi har en föreställning om att pedagoger 

kan känna obehag inför att göra anmälningar till socialtjänsten. Skulle detta kunna bero 

på att pedagoger känner obehag över att just deras namn står på anmälningsblanketten 

eller är det så att pedagogen känner att han/hon gör det värre för barnet? Kan det 

underlätta för pedagogerna att anmäla om det är förskolecheferna som står för anmälan? 

Erdis (2008) menar att det inte finns några ursäkter för att inte göra en anmälan till 

socialtjänsten även om pedagogerna känner obehag över detta. 

Med utgångspunkt från det vi nämnt ovan avgränsas vår studie mot förskolans 

verksamhet och hur pedagoger resonerar kring mötet med barn som utsätts för fysiskt 

våld i hemmet och deras syn på anmälningsplikten. Studien söker förstå pedagogers 

eventuella behov av stöd i verksamheten när de möter barn som befinner sig i riskmiljön 

där de riskerar att fara illa på grund av fysiskt våld i hemmet. 

https://lagen.nu/2001:453
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa pedagogers syn på mötet med barn 

som utsätts för fysiskt våld i hemmet. Men även att förstå pedagogers eventuella 

stödbehov i mötet med barn i förskolan som befinner sig i riskmiljön att fara illa på 

grund av fysiskt våld i hemmet.  

Studien söker svar på följande frågeställningar: 

1. Hur resonerar pedagoger i förskolan kring mötet med barn som utsätts för fysiskt 

våld i hemmet? 

2. Hur ser pedagoger i förskolan på sin anmälningsplikt till socialtjänsten i de fall 

där barn misstänks fara illa på grund av fysiskt våld i hemmet? 

3. Vilket eventuellt stöd i mötet med barn i förskolan som utsätts för fysiskt våld i 

hemmet efterfrågar pedagogerna? 
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Begrepp 

Pedagoger Med pedagoger avser vi i denna 

studie mena både barnskötare och 

förskollärare.  

Barn som utsätts för fysiskt våld Barn kan utsättas för olika sorters 

våld i hemmet. Med fysiskt våld 

menar vi det kroppsliga våldet 

som exempelvis slag, sparkar 

eller på annat sätt beröra annan 

person med våld. 

Anmälningsplikt Alla personer som arbetar med 

barn och ungdomar har enligt lag 

skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten sin misstanke eller 

vetskap om att barn eller 

ungdomar far illa. 

Socialtjänsten   Den instans dit anmälningar skickas. 

Professionella Att vara professionell menar vi i 

denna studie betyder att 

pedagogerna utför sitt arbete i sin 

verksamhet utefter vad 

styrdokumenten säger. 
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Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom en del av den litteratur som vi anser kan kopplas 

till vårt syfte. I detta kapitel kommer vi ha två rubriker som är styrdokument och 

tidigare forskning. Under rubriken styrdokument kommer vi att ta upp de olika 

styrdokument som visar vad pedagogernas ansvar är i deras arbete på förskolorna. 

Sambanden mellan dessa styrdokument är att de beskriver vad pedagogerna har för 

ansvar i sin yrkesutövning. Under rubriken tidigare forskning kommer vi att nämna 

litteratur och forskning, i huvudsak svensk forskning, som vi kan knyta samman med 

vårt syfte och våra frågeställningar.  

Styrdokument 

Förskolans läroplan, Konventionen om barnets rättigheter och Socialtjänstlagen har ett 

gemensamt budskap vad gäller synen på barnet. Det handlar om alla barns lika värde 

och alla barns rätt till trygghet, omsorg och utveckling. Dessa styrdokument är, som 

nämnts, förpliktande för pedagogerna i förskolan. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) anger att förskolan ska erbjuda en trygg miljö 

för barnen och bjuda in barnen till lek och utmana dem. Barnen ska i förskolan möta 

vuxna som ser varje enskilt barns möjligheter och de vuxna ska engagera sig i samspelet 

med barnet men även i interaktionen i barngruppen. Vi anser att detta är relevant för 

denna studie då vi antar att om pedagogerna är med barnen i deras lek och utmanar dem 

kan pedagogerna uppmärksamma ifall barnen ändrar deras beteende eller visar andra 

möster som kan tyda på att barnet utsätts för fysiskt våld i hemmet. Läroplanen tar även 

upp de värden som finns i vårt samhälle och som förskolan ska förmedla till barnen, till 

exempel att det inte är tillåtet att kränka någon annan person. Lika viktigt som det är att 

barnen vet om att alla individer har frihet och integritet, är att alla människor har lika 

värde. I läroplanen föreskrivs också om vuxnas förhållningssätt, skyldigheter och 

rättigheter. De vuxna påverkar barnens förståelse gällande rättigheter och skyldigheter i 

samhället, därför är vuxna en viktig förebild för barnen. I förskolan ska barnens sympati 

och empati för andra människors situationer uppmuntras och stärkas. Verksamheten i 

förskolan ska genomsyras av omsorg kring individens hälsa och utveckling (Skolverket, 

2010). Vi antar att om ett barn far illa i hemmet, behöver pedagogerna vi barnet empati 

och sympati för barnet men även för andra människor för att barnet ska utveckla dessa 

förmågor. 

I Konventionen om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 1997) betonas också alla 

barns lika människovärde. Detta gäller inte bara relationer mellan barn och vuxen utan 
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även relationer mellan barn och barn. Det ska inte spela någon roll var man bor; alla 

barn har lika värde och barnets bästa ska alltid vara i främsta rummet. Konventionen tar 

även upp om rätten till ett liv. Barn ska skyddas mot att bli dödade. Vidare betonas att 

barn har rätt till utveckling likväl till överlevnad. Att barn kan göra sig hörda och 

påverka sin egen situation anses viktigt (Utrikesdepartementet, 1997).  

Socialtjänstlagen 5 kap. 1§ SoL (Socialtjänstlagen, u.å.) reglerar socialnämndens 

uppdrag att arbeta för att barn och ungdom får en trygg och god uppväxt. Det står även i 

5 kap. 1:a § att socialnämnden ska arbeta med samhällsorgan, organisationer och andra 

personer kring frågor som vidrör barn som far illa eller barn som riskerar att fara illa. 

Som vi tidigare nämnt betonas att alla som arbetar inom yrken som har kontakt med 

barn är skyldiga att anmäla till socialnämnden omedelbart om de får kännedom i sin 

verksamhet om att barn far illa (kap. 14 § 1). 

Teoretisk bakgrund 

Avsnittet är strukturerat med hjälp av följande teman; barn som utsätts för fysiskt våld i 

hemmet, professionellas möte med barn som riskerar att fara illa, anmälningsplikten, 

utebliven anmälan och de professionellas stödbehov. 

Barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet 

Lundén (2010) betonar hur viktigt det är att föräldrar är lyhörda och känslomässigt 

öppna för sina barns behov. Som vi nämnt tidigare uppfattas också majoriteten barn må 

bra enligt forskningen (Den nationella forskningsportalen, u u; Hindberg, 2006).  ”De 

flesta barn i Sverige har det bra. Så inleds ofta texter som handlar om barn, även när det 

gäller barn som far illa. Meningen har blivit som ett mantar eller en besvärjelse: så 

farligt är det nog inte” (Hindberg, 2006, s. 11). Det finns dock ett stort mörkertal när det 

gäller utsatta barn (Olsson, 2011). Lundberg (2005) bedömer i sin forskningsöversikt att 

var tionde barn är i riskzonen att fara illa. Han menar att det kan vara riktigt allvarligt 

för 2-5 procent av dessa barn. Formerna för utsattheten kan variera likaså omfattningen. 

Lundberg fastslår att det är svårt att besvara hur vanligt förekommande olika former av 

utsatthet är. I vår studie fokuseras fysiskt våld i hemmet. Lundbergs studie av i första 

hand svensk forskning hade bland annat syftet att belysa förekomsten av barns utsatthet 

och dess orsaker. Ett annat syfte handlade om att kartlägga typer av utsatthet och 

utsatthetens effekter.  

Annerbäck (2011) betonar i sin studie att hemmet är tänkt att representera trygghet, stöd 

och säkerhet för barnet men hemmet skulle kunna vara den plats där barnet utsätts för 

kränkningar eller andra dåliga behandlingar. Efter att anti- aga lagen infördes 1979 visar 

samhället att våldshandlingar mot barn inte längre är tillåtet och våld betraktas enligt lag 

https://lagen.nu/2001:453
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som brott, vilket är straffbart enligt lag, nämner Annerbäck. Att utreda brott är polisens 

och åklagarens sak poängterar Erdis (2008). Annerbäck (2011) pekar på att efter det att 

lagen infördes har våldet mot barn minskat. Det övergripande syftet med Annerbäcks 

studie var att hon vill skapa omfattande kunskap om fysisk barnmisshandel efter att 

lagen mot aga infördes. Studien bygger på två empiriska undersökningar. De två 

undersökningsmaterial som Annerbäck använder i sin studie är en populationsbaserad 

undersökning som riktades till elever som gick i sjunde klass, nionde klass och elever 

som gick andra året på gymnasiet. Det andra undersökningsmaterialet är byggt på 

anmälda fall under en elvaårsperiod. 

Orsaker till att barn utsätts för våld varierar. Forskningen visar enligt Lundberg (2005) 

att det kan handla om faktorer som berör flera nivåer: mikro-, meso- och makronivå. 

Hindberg (2006) lyfter fram en orsak till att föräldrar utsätter sina barn för aga och det 

är att de själva har blivit utsatta när de själva var små. De kulturella skillnaderna och 

syn på barnuppfostran kan vara en annan orsak (Annerbäck, 2011). Annerbäck 

framhåller dock att de kulturella skillnaderna kring barnuppfostran inte ska vara någon 

motivering till att använda våld mot barn. 

En internationell jämförelse kan göras med exempelvis Grekland vad gäller barns 

utsatthet för våld. Våld som är riktat mot barn existerar även i Grekland men 

omfattningen av detta våld är svår att uppskatta menar Petridou, Moustaki, Gemanaki, 

Djeddah, Trichopoulos (2001).  Vidare nämner författarna att det avsiktliga våldet mot 

barn har ökat och är ett dolt problem i dagens samhälle. Men samtidigt menar 

författarna att problemets storlek verkar vara mindre i Grekland enligt jämförelser med 

andra länders rapporter. 

 Lundén (2004) hävdar att lagstiftningen och litteraturen anser att om föräldrarna inte 

klarar av att själva stödja och hjälpa barnen ska samhället hjälpa familjen och barnet. I 

nästa avsnitt berör vi de professionellas ansvar och stöd till dessa familjer och barn. 

De professionellas möte med barn som riskerar att fara illa 

Hindberg (2006) menar att barn som far illa inte själva söker hjälp. Professionella inom 

olika verksamheter där barn finns har ett ansvar i mötet med barn som riskerar att fara 

illa (Socialtjänstlagen, u.å.). Allmänheten och de professionella måste alltså se och 

reagera för att barnmisshandel inte förblir ett oupptäckt problem (Hindberg 2006). I vår 

studie riktar vi oss mot pedagogerna i förskolan.  

Barns signaler på utsatthet och våld kan variera, men de professionella har ansvaret att 

tidigt uppmärksamma konsekvenserna av våld i hemmet i mötet med dessa barn. Det 

kan handla om vad gäller i första hand små barn ”aggressivt beteende, /…/ självskador, 

/ emotionella problem, depression, /…/ fysiska besvär, personlighetsstörning och 

antisocialt beteende” (Lundberg, 2005, s. 6). Lundén (2004) tar även hon upp i sin 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petridou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moustaki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gemanaki%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Djeddah%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trichopoulos%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
https://lagen.nu/2001:453
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studie om olika tecken som barn kan visa. Författaren nämner att båda pojkar och 

flickor visar samma tecken men det fanns vissa skillnader. Pojkar är mer försummade 

än vad flickor är enligt Lundén. Syftet för Lundéns studie är uppdelat i fyra delar. Första 

delen är att undersöka vilka tecken som personalen har observerat hos deras ansvarsbarn 

gällande omsorgssvikt. Omsorgssvikt är enligt Lundén när föräldrar inte kan ge omsorg 

kring barnets utveckling. Del två är att undersöka om det skiljer sig gällande vilka 

tecken som personalen har observerat. Tredje delen är att undersöka om olika tecken 

beror på barnens ålder, kön och del fyra är att undersöka vilka tecken som barnen visar 

som har anmälts eller inte anmälts enligt kap. 14 § 1 Socialtjänstlagen. Metoden för 

Lundéns studie är enkät. När enkäterna genomfördes var forskningspersonalen 

närvarande och enkäten var individuell. 

Enligt Lundén (2000, 2004) måste BVC (barnavårdscentralen)- sjuksköterskorna och 

barnomsorgspersonalen bestämma sig hur de ska gå till väga när en misstanke om att ett 

barn far illa väckts. Är det så att man ska agera eller inte? Om man ska agera, hur ska 

man då agera? Vilka steg bör tas? Dessa frågor måste den som misstänker att ett barn 

far illa fundera över. Syftet med Lundéns (2001) studie är att belysa vilka signaler som 

BVC- sjuksköterskor och barnomsorgspersonal reagerat på när det gäller förskolebarn 

som far illa, men även ta reda på vilka faktorer som kan underlätta eller förvärra för 

personalen att göra en anmälan till socialtjänsten eller någon annan återgärd som hjälper 

och ger stöd till barnet och barnets familj. Metoden för studien är både enkät och 

intervju. Enkät för att få en överblick hur många barn som är utsatta och sedan gjordes 

uppföljningsintervjuer omkring de utsatta barnen.  

Lundberg (2005) menar att insatser i någon form behövs för att möta de utsatta barnens 

behov. Ljusberg (2008) lägger stor vikt vid att personal som möter barnen i 

verksamheter så som förskolan, skolan och inom vården bör stötta barn som har det 

problematiskt hemma men även våga se dessa barn. Författaren poängterar att 

personalen ska se till barnets bästa vilket är att ha ett barnperspektiv. Johansson (2003) 

diskuterar barns perspektiv, vilket menas att ta tillvara barnets erfarenheter och låta 

barnen själva komma till tals. Ett professionellt möte med barn som riskerar att fara illa 

kan ses ur ett värdegrundsperspektiv. De professionella i förskolan har att gestalta 

demokratiska värden (Skolverket, 2010). Principen om att låta barnen själva komma till 

tals kan relateras till förskolans demokratiska uppdrag. Det kräver uppmärksamhet hos 

de professionella för att förstå vad barnen signalerar. 

Orlenius (2001) diskuterar bland annat värden som människors lika värde och 

människors okränkbarhet som grundläggande värden, vilka ska genomsyra 

verksamheten i förskola och skola. Han menar att alla människor lika värde är ett 

uttryck som inte kan användas som bevis för personliga förhållningssätt och 

ställningstagande men de är en vägledning för lagstiftningen. Att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanken att ett barn riskerar att fara illa kan kopplas till förskolans 
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värdegrundsuppdrag. Enligt Erdis (2008) är det de professionellas plikt att anmäla om 

de misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten berör vi i nästa avsnitt.  

Anmälningsplikten 

Lagen kräver att de personer som arbetar inom verksamheter som rör barn och 

ungdomar ska anmäla misstankar om barn far illa (Olsson, 2011; Brodin, 2008). Erdis 

(2008) å sin sida betonar betydelsen av anmälningsplikten som råder enligt 

Socialtjänstlagen medan Ohlsson (2011) ser anmälningsplikten som barnets yttersta 

skydd. Anmälningsplikten gäller även om det endast handlar om en misstanke om att ett 

barn far illa på grund av fysiskt våld. 

Lundén (2000) belyser i sin studie de professionellas anmälningsplikt. Lundéns frågor 

handlar även om huruvida BVC- sjuksköterskor och barnomsorgspersonal anmäler fall 

enligt socialtjänstlagen eller inte. Hennes studie visar att det var sex av nio BVC- 

sjuksköterskor och 23 av 98 barnomsorgspersonal som anger att de har fullgjort en 

anmälan. Vidare hävdar författaren att detta visar på att personal inom barnomsorgen 

har en skarpare avgränsning av sin skyldighet att anmäla, detta vill säga att 

barnomsorgspersonalen inte anmäler vid samma omfattning som BVC- sjuksköterskor 

gör. 

En fråga som blir aktuell utifrån det vi ovan har presenterat om anmälningsplikten är 

varför de professionella väljer bort att anmäla misstänkta fall där barn far illa, vilket vi 

tar upp i nästa avsnitt.  

Utebliven anmälan 

Anmälningsplikten har förstärkts men trots denna förstärkning anmäls inte många fall 

som borde ha anmälts menar Ohlsson (2011). Författaren nämner även att en ytterligare 

skärpning av lagen inte skulle bidra till att antalet anmälningar skulle öka. Oftast görs 

inga anmälningar (Ohlsson, 2011; Brodin, 2008). Hindberg (2006) poängterar att en 

faktor till att anmälningar inte görs då det finns misstanke om att ett barn far illa är att 

pedagoger eller annan personal som arbetar med barn känner sig osäker på att de har 

sett rätt. 

Ibland känner förskole- och skolpersonal stor oro för de barn som vistas i verksamheten. 

Försenad utveckling, relationsproblem och familjekonflikter kan oroa personalen men 

även misstankar om sexuella övergrepp, misshandel och drogmissbruk lyfts fram som 

något pedagogerna kan känna oro för (Ohlsson, 2011). Det finns alltså olika förklaring 

till varför en anmälan inte görs. Några fler förklaringar kan anges: att pedagogerna har 

svaga kunskaper gällande den lagstiftning som finns, pedagogernas rädsla eller 

osäkerhet på vad de ser, som vi nämnt ovan, men också hur de ska tolka det som de ser. 
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Pedagogernas tillit till socialtjänsten är bristande och att pedagogerna inte har 

tillräckligt med kunskap om socialtjänstens arbete till exempel samarbetet mellan 

förskola/skola och socialtjänsten. Författaren nämner vidare att pedagogernas 

erfarenheter kring tidigare fall kan ha stor betydelse om de anmäler eller inte. 

Pedagogerna vill även ha återrapportering från socialtjänsten gällande de fall de har 

anmält. Kritik riktats också mot socialtjänstens utredningar konstaterar Lundberg 

(2005). 

Utifrån det vi nämnt ovan kan det konstateras att de professionella är i behov av stöd för 

att möta osäkerhet kring anmälningsplikten, vilket avslutar vår presentation av teoretisk 

bakgrund. 

De professionellas stödbehov 

Innehållet i de professionellas stödbehov kan sammanfattas med orden tolkningsstöd 

och kunskap om socialtjänstens rutiner samt trygghet i mötet barn som riskerar att fara 

illa. 

Lundén (2004) nämner att professionella använder sin egen tolkning av innehållet i 

anmälningsskyldigheten som finns, detta påverkar pedagogernas kunnande att uppfatta 

barns utsatthet och familjer som behöver hjälp. Det förefaller vara av stor betydelse för 

pedagogerna att socialtjänsten strävar efter att återrapportera väsentlig information till 

anmälaren. Detta kan bli problematiskt då utredningen är sekretessbelagd, vilket 

socialtjänsten använda sig av då de avstår till återrapportera till förskolan eller skolan 

(Ohlsson 2011). Författaren tar även upp att förskolan/skolan kan få råd och stöd av 

socialtjänsten så att pedagogerna på förskolan/skolan vågar se och handla i situationen. 



10 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet förklarar vi våra teoretiska utgångspunkter vad gäller vår metod. I vårt 

syfte anges att vi söker förstå pedagogernas stödbehov. Förståelse och tolkning är 

begrepp som används inom den hermeneutiska teorin.      

Den hermeneutiska teorin har en filosofisk och vetenskaplig inriktning som grundar sig 

i det vi ämnar studera, tolka och försöker förstå texter, mänskliga handlingar jämför 

Ödman (1988). Denna teori menar att vi ska förstå vårt och andra människors synsätt 

genom att tolka mänsklighetens handlingar i det skrivna och talande språket jämför 

Patel och Davidsson (2003). Genom att använda hermeneutisk teori kan vi via 

intervjuerna få förståelse för pedagogernas synsätt och stödbehov när det gäller 

misstanke om barn som far illa på grund av fysiskt våld i hemmet. 

Syftet med vår studie är att vi undersöka och belysa pedagogers syn på mötet med barn 

som utsätts för fysiskt våld. Men även att förstå pedagogers eventuella stödbehov i 

mötet med barn i förskolan som befinner sig i riskmiljön att fara illa på grund av fysiskt 

våld i hemmet. Eftersom vi eftersträvar att förstå pedagogernas synsätt, tolka vi vårt 

empiriska material. Med  det empiriska material menar vi våra transkribitioner och de 

anteckningarna från de ej två inspelade intervjuerna. Vid en jämförelse av Ödmans 

(1988) förklaring om den hermeneutiska spiralen och hur den fungerar anser vi att den 

passar bra i studies resultatanalys. Processen i en hermeneutisk spiral går till på det viset 

att vår första tolkning av det emiriska materialet bygger vidare på vår förståelse. Vidare 

på nästa varv i den hermeneutiska spiralen bygger vi vidare på vår förståelse genom att 

vi läser vårt emiriska material återigen vilket bidar med ökad förståelse för vad 

pedagogerna egentligen menar (jämför Ödman, 1988).  Varje gång vi läser eller lyssnar 

på det emiriska materialet bidrar detta till ny och förbättrad förståelse (jämför Ödman). 

Detta bidrar även till att vi funnit de kategorier som används i studies resultatanalys se 

(se Tabell 2 i metodkapitlet).  

Eftersom vi i denna studie har möjlighet att lyssna samt läsa vårt emiriska material flera 

gånger bidrar detta till att vi för en dialog med materialet (jämför Ödman 1988). Att föra 

en dialog med det emiriska materialet betyder att vi i denna studie försöker läsa vårt 

emiriska material som ett samtal som bidrar till en inre dialog med texten samt 

självreflektion. Varje gång vi läser eller lyssnar på vårt emiriska material bidrar detta till 

ny och förbättrad förståelse. Detta bidrar även till att vi pendlar mellan helhet och del 

under hela processens gång (jämför Ödman). 

Vi gör inte anspråk på att göra en regelrätt hermeneutisk studie, där vi i detalj redogör 

för förståelsebegreppet och tolkningsprocessen med tillhörande motiveringar. Vi 

bedömer att vårt empiriska material, intervjutexten, inte har den omfattning och karaktär 
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som behövs. Den hermeneutiska teorin kommer till användning just som metod för 

förståelse, där vår tolknings- och förståelseprocess kan beskrivas som en hermeneutisk 

spiral. Vi ställer frågor till texten för att förstå innebörden i pedagogernas stödbehov. 

Med utgångspunkt från vår förförståelse, det vill säga våra erfarenheter och den 

teoretiska belysningen av vårt problemområde, samt pendlingen mellan textens delar 

och helhet försöker vi skapa en förståelse för det vi studerar.  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens metodval, urval, genomförandet av studien, 

trovärdigheten, etiska aspekter samt hur analysarbetet av studiens insamlade data gick 

till. 

Metodval 

I denna studie är syftet att undersöka och belysa pedagogers syn på mötet med barn som 

utsätts för fysiskt våld i hemmet. Men även att förstå pedagogers eventuella stödbehov i 

mötet med barn i förskolan som befinner sig i riskmiljön att fara illa på grund av fysiskt 

våld i hemmet. För att förstå människors sätt att reagera eller resonera kring olika 

fenomen är en kvalitativ metod rimlig i denna studie (jämför Trost, 2005). Trost skriver 

om forskaren istället är intresserad av frågor som hur många, hur ofta eller hur vanligt 

förekommande ett fenomen är en kvantitativ metod aktuell. Vår studie har haft en 

kvalitativ ansats då vi var intresserade av att förstå och karaktärisera pedagogers 

stödbehov i mötet med ovan nämnda barn. 

I vår studie använde vi kvalitativa intervjuer som verktyg att samla data. Syftet med 

intervjuer är enligt Trost (2005). Att förstå ämnet från den intervjuades perspektiv. Patel 

och Davidson (2011) menar att kvalitativa intervjuer liknar ett vanligt samtal med den 

skillnaden att samtalet i en kvalitativ intervju har ett bestämt fokus. Trost (2005) 

betonar en skillnad mellan intervju och samtal. Skillnaden är att respondenten kan 

uppfatta intervjun som ett samtal medan intervjuaren inte bör uppfatta intervjun som ett 

samtal. Med detta menar Trost att via ett samtal utbyts uppfattningar, fakta och 

emotioner medan i en intervjusituation är det intervjuaren som ställer frågor i syfte till 

att uppfatta respondentens uppfattningar, fakta och emotioner. Vårt fokus var mot 

följande frågor: hur resonerar pedagoger i förskolan kring barn som utsätts för fysiskt 

våld i hemmet, hur ser pedagoger på den anmälningsplikt som råder i de fall barn 

misstänks fara illa på grund av fysiskt våld i hemmet samt vilket stödbehov anger 

pedagogerna att de har i mötet med dessa barn. 

Intervjuaren kan inte i förväg bestämma eller formulera färdiga svarsalternativ för 

respondenten menar Patel och Davidson (2011). Patel och Davidson menar även att en 

kvalitativ intervju ska bestå av öppna frågor som leder till att respondenten svarar med 

sina egna ord. Eftersom svaren är baserade på respondentens erfarenheter och 

perspektiv kan inte intervjuaren avgöra vad som är det rätta svaret menar Patel och 

Davidson (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009). 
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Intervjuer kan vara semistrukturerade i sitt utförande, vilket innebär att frågorna är 

samma för alla respondenter men frågorna behöver inte ges i bestämd ordning. Patel och 

Davidson (2011) menar att respondenten som deltar i en semistrukturerad intervju ges 

stor frihet att utforma sina svar med egna ord och intervjun genomförs som ett vanligt 

samtal. Intervjun upplevs ofta som avslappnad på grund att intervjun liknar ett vanligt 

samtal trots att intervjun har ett bestämt fokus menar Trost (2005). Våra intervjufrågor 

var öppna till sin karaktär och samma intervjufrågor ställdes till alla respondenter (se 

bilaga 1). 

Fördelen med kvalitativa interjuver är att intervjuerna kan bidra till en fördjupad 

förståelse av respondenterna och dennes livsvärld menar Trost (2005). Trost skriver 

även att det är fördel om intervjuaren själv visar medkänsla för respondenten vilket även 

bidrar till ökad förståelse. Viktigt är dock att intervjuaren inte använder sin medkänsla i 

syfte till att manipulera respondenten betonar Patel och Davidson (2011). Om 

respondenten godkänner kan intervjuaren återkomma om eventuella följdfrågor skulle 

uppstå efter intervjun. I vårt fall har vi inte behövt återkomma till respondenterna på 

grund av att vi inte hade några följdfrågor. 

Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att personen som intervjuar kan genom sitt 

kroppsspråk, uttryck eller tonläge kan påverka respondentens svar enligt Patel och 

Davidson (2011). Trost (2005) påtalar även att konstruktionen av öppna frågor är något 

som tar tid att göra men som är mycket viktig del inom kvalitativa intervjuer. 

Trost (2005) framhåller att respondenten måste ge sitt samtycke om intervjun ska spelas 

in. Det kan ses som en nackdel med ljudinspelningar då det tar tid att transkribera 

intervjuerna. Att enbart anteckna valde vi bort på grund av att det är svårt att både 

intervjua och anteckna samtidigt under intervjuns gång. Trost menar att intervjuaren kan 

föra anteckningar och ställa frågor parallellt men detta kräver längre tids övning. 

Ytterligare en svårighet som vi ser med att endast anteckna är att man enkelt missar 

nödvändig information eller svar på frågan som respondenten ger.  

För att undersöka om intervjufrågorna uppfyller sitt syfte det vill säga att frågorna 

bidrar med de svar som de är avsedda för genomfördes två pilotintervjuer med en 

verksam och en pensionerad pedagog. En pilotstudie är avsedd att bidra med 

möjligheten att kunna justera intervjufrågornas innehåll, antal intervjufrågor men även 

formuleringen så att intervjun fungerar så optimalt som möjligt menar Patel och 

Davidson (2011).. 

Vi har också övervägt andra verktyg för att samla in vårt empiriska material. 

Observation är en metod som kan användas för att samla in data till en studie. Trost 

(2005) menar att observationsmetoden ofta används när studiens syfte består av att 

studera beteenden och händelseförlopp i dess naturliga miljö i samma stund som 

fenomenet inträffar. För vår del i bedömde vi att observation av pedagogers stödbehov i 

mötet med barn som befinner sig i riskmiljön att fara illa på grund av fysiskt våld är av 
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sekretesskäl olämpligt. Vi valde istället att låta pedagogerna på ett allmänt plan förhålla 

sig till och föra ett resonemang kring ämnet och genom detta besvara studiens syfte. 

Enkäter skulle kunna vara ett alternativ att samla in data till vår studie. Med tanke på att 

ämnet för studien kan vara känsligt att samtala om kan man tänka sig att en enkätstudie 

skulle vara att föredra. Enligt Patel och Davidson (2011) består enkäter av frågor som 

den enskilde själv besvarar. Eftersom enkäter består av färdigformulerade frågor och det 

är den enskilde personen själv som besvarar frågorna bidrar detta till att personen som 

erhåller enkätsvaren inte ges möjlighet att ställa eventuella följdfrågor till respondenten 

menar Trost (2005). I denna studie finner vi svårigheter att konstruera en enkät som 

skulle bidra med de data som denna studie behöver för att uppnå resultat. 

 Urval  

Trost (2005) menar att i kvalitativa studier vill man få så stor variation som möjligt i 

urvalet och med hänsyn till detta har vi valt att intervjua sex verksamma pedagoger. 

Pedagogerna som deltar i denna studie har arbetat olika länge i förskolans verksamhet. 

Däremot är tystnadsplikten avgörande, så namnen på respondenterna i denna studie är 

därmed fingerande (i enlighet med Trost, 1997). Anledningen till detta är att 

respondenterna ska vara anonyma så att ingen, förut vi själva, ska veta vem av 

respondenterna som sagt vad eller vad denne tycker. 

Förskolorna där respondenterna (se tabell 1) tjänstgör är storleksmässigt olika på grund 

av att antalet avdelningar skiljer sig åt. Förskola ett är en mindre förskola som består av 

två avdelningar medan förskola två består av fyra avdelningar. 

Tabell 1. Pedagogerna i studien 

Pedagog Antal år i yrket Förskola Anteckningar i 

antal sidor 

Lisa 2 Två 6 

Greta 4 Två 7 

Clara (Pilotstudie, ej 

inspelad) 

2 Två 3 

Kerstin (Pilotstudie, 

ej inspelad) 

28 Två 5 

Emma 23 Ett 3 

Madelene 7 Ett 2 
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Genomförande 

Vi inledde med att diskutera inom vilket område studien skulle handla om. Vidare efter 

valet av område för studien skrevs studiens syfte och frågeställningar. När syftet och 

frågeställningarna var färdigställda formulerades intervjufrågor (se Bilaga). 

Intervjufrågorna ska vara öppna i sin karaktär med det är också viktigt att frågorna inte 

ska kunna missuppfattas menar Patel och Davidson (2011). 

Vi inledde med att diskutera inom vilket område studien skulle handla om. Vidare efter 

valet av område för studien skrevs studiens syfte och frågeställningar. När syftet och 

frågeställningarna var färdigställda formulerades intervjufrågor ( se Bilaga). 

Intervjufrågorna ska vara öppna i sin karaktär med det är också viktigt att frågorna inte 

ska kunna missuppfattas menar Patel och Davidson (2011). 

Vi valde att göra pilotintervjun på två slumpmässigt utvalda pedagoger. Valet föll på en 

pensionerad pedagog och en verksam pedagog. Pilotintervjuerna bedömde vi fungerade 

bra samt att det visade sig att den ena pedagogen har erfarenhet av barn som far illa och 

detta bidrog till att vi valde att dessa pilotintervjuer tagits med i huvud studien. Dessa 

två respondenter som deltog i pilotintervjun ville inte att deras intervju skulle spelas in. 

Detta bidrog till att vi fick göra anteckningar under intervjuns gång vilket bidrar till att 

nödvändig information kan ha försvunnit under intervjuns gång. 

Därefter kontaktade vi två olika förskolor för att berätta om studien för att se om någon 

anställd pedagog var intresserad av att delta i studien. Denna studie omfattar fem 

verksamma pedagoger och en pensionerad pedagog som intervjuades. I denna studie 

bland respondenterna som deltog fanns inget bortfall. När vi hade beslutat om vilka 

respondenter som skulle delta i studien bestämde vi tillsammans med respondenterna 

datum, tid och plats när intervjun ska genomföras. Intervjuerna genomfördes på dagar 

som inte förhindrade den ordinarie verksamheten för respondenterna. Intervjuerna 

genomfördes i ett enskilt rum som fanns tillgängligt på respektive förskola och som 

kunde bokas i förväg. Intervjuerna tog cirka 20 – 60 minuter per respondent att 

genomföra. 

Innan intervjun informerades respondenterna om syftet med studien samt att de själva 

när som helst får avbryta sin medverkan i studien. Respondenterna delgavs att intervjun 

kommer att spelas in vilket innebar att vi behövde respondentens samtycke till detta. De 

två respondenter som deltog i pilotintervjun gav inte sitt samtycke till att deras intervju 

skulle spelas in. Detta bidrog till att vi som intervjuar fick ställa intervjufrågor och göra 

anteckningar under tiden respondenten talade. Nackdelen med detta arbetssätt var att vi 

som intervjuar inte hann anteckna så utförligt som vi önskade. På grund av detta kan vi 

ha missat information. För att möta detta valde vi under intervjuns gång att stanna upp 

för att läsa det vi antecknat för respondenten. Detta syftade till att ge respondenten 
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möjlighet att lägga till eller ta bort information som vi missat att anteckna eller som vi 

eventuellt missuppfattat. 

Vidare meddelades respondenterna att deltagandet och den information som 

framkommer behandlas konfidentiellt. Uppgifterna som lämnas inom denna studie 

förvaras på sådant sätt att inga obehöriga personer har tillgång till materialet. Vi var 

även noga med att informera respondenterna om att intervjuerna endast är avsedda för 

denna studie.  

När ovan nämnda inledning gjorts för respondenterna visar detta att vi i vår studie 

uppfyller informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet i vår studie enligt Trost (2005). 

Respondenterna gav uttryck för att intervjun upplevdes som avslappnad och liknade ett 

vanligt samtal trots att intervjun hade ett bestämt fokus. Alla respondenter fick samma 

intervjufrågor och gavs frihet att utforma sina svar med egna ord. Respondenterna 

svarade på intervjufrågorna med  

Två av intervjuerna var mer semistrukturerade än de övriga, då dessa två intervjuer hade 

mer inslag av ett vanligt samtal, det vill säga en diskussion. Medan de fyra andra 

intervjuerna var mer utformade som en intervju på så sätt att intervjuaren ställde 

frågorna och respondenten utformade sina svar med egna ord. Detta visar att samtliga 

intervjuer hade ett semistrukturerat utförande trots att utförandet framträdde på olika 

sätt (jämför Trost, 2005). Efter avslutad intervju tackade vi för oss och frågade om vi 

kunde få återkomma om eventuella följdfrågor eller oklarheter uppstått, vilket inte 

behövdes. 

Bearbetning och analys  

Vi transkriberade samtliga intervjuer för att det skulle bli enklare att sammanställa 

materialet. En transkriberad intervju är den skriftliga delen av kommunikationen under 

intervjutillfället menar Dimenäs (2009). Nackdelen som vi ser med 

transkriberingsarbetet är att det tar tid att göra själva transkriberingen. Men även om 

transkriberingen är tidskrävande nämner Dimenäs att trovärdigheten ökar genom att vi 

sammanställer materialet och kan använda citat i resultatanalysen. Vidare har vi efter 

transkriberingen sammanställt, beskrivit och tolkat intervjusvaren. Dimenäs betonar att 

det även handlar om att se mönster i intervjusvaren från respondenterna. Vi har 

reducerat bort de uppgifter som vi inte fann relevanta för denna studies syfte och 

frågeställningar, vilket Dimenäs menar är en bra metod vid analysarbetet. Men dessa 

uppgifter som reducerats bort har vi sparat och haft tillgång till under processen. 

Det insamlade materialet har bearbetats på sådant sätt att vi har gått igenom 

intervjufrågorna fråga för fråga och sammanställt svaren för att få en första överblick. 
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Därefter har vi fört en dialog med våra anteckningar och jämfört med vår förförståelse 

(våra erfarenheter och teoretiska belysningen) för att komma fram till en preliminär 

tolkning av innebörden i materialet. I vår dialog med intervjumaterialet utgick vi från 

följande analysfrågor som vad kännetecknar mötet med barnen? hur beskrivs 

anmälningsplikten? och hur uttrycks stödbehovet? 

Vi delade in materialet i olika teman och jämförde med vår första tolkning. Våra 

tolkningar jämfördes under hela analysprocessen med materialet och frågeställningarna. 

Vi omprövade våra tolkningar för att komma fram till den mest rimliga tolkningen. Här 

var det viktigt att pendla mellan helheten och delarna. 

För att ge läsaren bättre översikt över resultatet valde vi till resultatkapitlet lämpliga 

rubriker som anknyter till studiens frågeställningar (se Tabell 2). 

Tabell 2: Rubrikerna är:  

Mötet med barn som  

utsätts för fysiskt våld 

Anmälningsplikt Stödbehov 

Olika signaler Ansvar och hinder Kunskapsökning 

Goda relationer  Samarbete 

 

Forskningsetik 

Inom detta avsnitt beskrivs hur studien uppfyller de fyra forskningsetiska principerna 

som Trost (2005) betonar är av betydelse. Dessa fyra principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer betonar 

även Patel och Davidson (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009) som viktiga vid 

genomförandet av en studie. 

Innan en intervju genomförs ska syftet med studien förklaras för respondenten och att 

deltagandet är friviligt samt att respondenten själv får avbryta sin medverka i studien 

om han/hon själv önskar. Respondenten ska även upplysas om att den information samt 

de uppgifter som framkommer i studien behandlas konfidentiellt och förvaras på sådant 

sätt att obehöriga inte har tillgång till detta. Det ska även betonas att insamlad data 

endast avser att finnas i aktuell studie. Med utgångspunkt från Trost (2005) samt Kvale 

och Brinkmann (2009) uppfylls informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet i vår studie, då vi har beaktat dessa krav i relation till våra 

respondenter (se ovan om studiens genomförande). 
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Patel och Davidson (2011) menar att informationskravet även innebär att den 

information som härstammar från respondenten själv ska vi som intervjuare värna om 

samt om respondentens integritet. Detta betyder att uppgifterna ska behandlas 

konfidentiellt. På grund av detta har vi inte lämnat ut uppgifter som kan göra det möjligt 

för andra människor att identifiera en enskild respondent när resultatet har redovisats. 

I rapporten från Hermerén (2011) skriver författaren om uppförandekrav som ställs på 

forskaren som hör ihop med forskarrollen. Kraven är förankrade i samhällets etiska 

värderingar och normer skriver Hermerén. 

De uppförandekrav som Hermerén skriver om är: 

 Du ska tala sanning om din forskning 

 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö  

 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

 (Hermerén, 2011, Sid. 12). 

I vår studie har vi förhållit oss till dessa uppförandekrav genom att vi har talat sanning i 

denna studie. Vi redovisar öppet vårt resultat samt de metoder som denna studie bygger 

på. Studiens syfte och forskningsfrågor har redovisats och granskats; de utgör studiens 

utgångspunkter. Om studien haft kommersiella intressen hade vi även redovisat detta 

men i denna studie har vi inga kommersiella intressen. Forskningsresultatet i denna 

studie är baserat på våra genomförda intervjuer. Vi har god ordning i denna studie 

genom att vi löpande dokumenterar och förvarar nödvändig information under hela 

processen. I denna studie avser vi inte att skada eller kränka andra människor. Den 

litteratur och forskning som vi använt oss av i denna studie har bedömts på ett rättvist 

sätt. 

Trovärdighet 

Vi anser, med stöd av Trost (2005), att denna studie har en god reliabilitet, då vi genom 

hela processen har gått systematiskt tillväga i vår datainsamling, vid bearbetning och 

analys av datamaterialet. Eftersom vi i denna studie inte gör anspråk på att göra en 

regelrätt hermeneutisk studie kan detta vara en bidragande del till att studiens 

tillförlitlighet minskas. 
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Reliabilitet innebär enligt Patel och Davidson (2011) att undersökningens utförande 

skett på ett tillförlitligt tillvägagångssätt. Patel och Davidson menar att reliabiliteten 

styrks genom att enskilda intervjuer genomfördes. Genom att intervjua varje respondent 

enskilt kan man på så sätt undvika att respondenterna påverkar varandra. Trost (2005) 

menar att de mer pratsamma respondenterna vid en gruppintervju inte ger de tystlåtna 

deras talutrymme som behövs i intervjun samt att deltagare kan sympatisera med 

varandra i en gruppintervju. Under en gruppintervju kan det även komma fram 

synpunkter som ingen av de enskilda deltagarna instämmer in i menar Trost (2005). 

Validitet (giltighet) innebär att man undersöker det som är relevant för studiens syfte 

menar Trost (2005). Vi har tydligt beskrivit vad som studien undersöker. 

I enlighet med Trost (2005) ser vi både fördelar och nackdelar med att använda 

bandinspelning. Nackdelen är, som vi nämn ovan, att det tar mycket tid i anspråk att 

transkribera intervjun och detaljer som gester samt mimik försvinner såvida man inte 

använder videokamera. En fördel är enligt Trost att man kan lyssna till tonfall, ordval, 

spela framåt och tillbaka i syfte till att lyssna på detaljer flera gånger, vilket vi menar 

bidrar till studiens trovärdighet. 

Vi är medvetna om att studiens trovädrighet minskar då vi använt oss av två ej inspelade 

intervjuer, men att trovärdigheten ökar då vi valde att läsa igenom våra anteckningar 

under intervjuernas gång för de två respondenterna. Syftet till detta var att 

respondenterna skulle ha möjlighet att ge respons på våra anteckningar ifrån intervjun 

för att minska eventuella missuppfattningar på de svar som respondenterna gett.  
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Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat med stöd av tre rubriker: mötet 

med barn som utsätts för fysiskt våld, anmälningsplikt och stödbehov. Studiens syfte är 

att undersöka och belysa pedagogers syn på mötet med barn som utsätts för fysiskt våld 

i hemmet samt förstå pedagogers eventuella stödbehov i mötet med barn i förskolan 

som befinner sig i riskmiljön att fara illa på grund av fysiskt våld i hemmet. 

Frågeställningar i studien är: Hur resonerar pedagoger i förskolan kring mötet med barn 

som utsätts för fysiskt våld i hemmet? Hur ser pedagoger i förskolan på sin 

anmälningsplikt till socialtjänsten i de fall där barn misstänks fara illa på grund av 

fysiskt våld i hemmet? Vilket eventuellt stöd i mötet med barn i förskolan som utsätts 

för fysiskt våld i hemmet efterfrågar pedagogerna? 

I vår analys fann vi olika teman som vi kommer att använda oss av i resultatet. Dessa 

teman är: känslomässiga, etiska, det sociala, bör- är- perspektiv, fortsatt stöd och utökat 

stöd. 

Mötet med barn som utsätts för fysiskt våld 

När pedagogerna resonerar kring mötet med barn i förskolan som utsätts för fysiskt våld 

i hemmet rör sig resonemangen på olika plan.  

Ett plan är till att börja med det känslomässiga, där mötet med nämnda barn skapar 

frustration över själva våldshandlingen. Ordval som hemskt finns med i det empiriska 

materialet. Pedagogerna riktar sin fokus mot förövaren och uttrycker det obegripliga i 

att någon vill utsätta en annan människa för våld överhuvudtaget.  

Ett annat plan är det etiska, där mötet med utsatta barn framställs som problematiskt och 

fylld av moraliska dilemman att hantera. Ett dilemma handlar om att identifiera vilka 

barn som är utsatta för fysiskt våld i hemmet, vilket visar sig vara problematiskt. Barns 

signaler kan vara svåra att tolka. Ett annat dilemma rör fall av felaktig hantering från 

förskolans sida. Men felaktig hantering menas att en anmälan inte görs vid första 

misstanke om att ett barn far illa som det står i anmälningsplikten. 

Resonemangen rör sig också kring det sociala planet, där relationer lyfts fram som 

viktiga i mötet med barn som riskerar att fara illa. 

Olika signaler 

I pedagogernas resonemang synliggörs varierande erfarenheter kring barn som 

misstänks bli utsatta för fysiskt våld i hemmet. Det som blir tydlig i resonemanget och 
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det som kännetecknar mötet med dessa barn är begreppet barns signaler, det vill säga 

olika signaler barnet visar bekräftar utsattheten.  Pedagogerna för fram att det är svårt 

att se fysiskt våld om barnet inte har några synliga märken. 

Det är svårt å kanske se på dom rent fysiskt för det behöver ju inte alltid vara blåmärken 

(Greta). 

Pedagogerna menar att barn som utsätts för fysiskt våld finns runt omkring oss 

människor; så även i förskolan. Dock tror pedagogerna att det är fler barn som utsätts 

för psykiskt våld än fysiskt. Vi har förstått att pedagogerna menar att barn uttrycker sig 

på olika sätt och att det, trots uppmärksamhetssvårigheter, finns många olika signaler 

som barnen kan visa som indikerar att de utsätts för fysiskt våld i hemmet. Signaler som 

pedagogerna nämner är att barnen utsätter sina kamrater för det de själva blivit utsatta 

för:  

Det kan visas så att de att de som de själva utsätts för utsätter de andra barn för, slag 

tillexempel eller sparkar (Kerstin). 

Andra signaler är: beteendeförändringar, barnet är aggressivt, barnet är inbundet, har 

koncentrationssvårigheter och barnet vill inte gå hem. Barnet kan göra saker mot sig 

själv till exempel bita sig själv.  Barnet kan visa oro, ha svårt att få kontakt med andra 

barn, barnet är tillbakadraget och barnet kan ha ont i magen eller huvudet. 

Resonemangens etiska aspekter berör bland annat pedagogernas förhållningssätt till alla 

barn och i synnerhet till barn som visar signaler på utsatthet. Pedagogerna uttrycker 

också att de vill hjälpa och stötta barnet på bästa sätt. De lyfter fram vikten av att 

behandla barnen med respekt och efter principen om barnets bästa. 

Barnet i första hand! (Madelene). 

Goda relationer 

Pedagogernas resonemang har också ett fokus mot det som rör sig på det sociala planet 

och då specifikt på relationer mellan olika personer: pedagoger och föräldrar, pedagoger 

och barn samt föräldrar och barn. Moraliska dilemman blir tydliga i intervjumaterialet 

när det handlar om att relationer kan skadas i mötet med utsatta barn. 

Pedagogerna betonar att föräldrakontakten är viktig eftersom pedagogerna har en daglig 

kontakt med föräldrarna. En god föräldrakontakt anser pedagogerna behövs för att 

föräldrarna ska ha förtroende för pedagogerna. Det framhålls som viktigt för att kunna 

hjälpa till vid vägledningsfrågor.  

Den föräldern har förtroende för skall hjälpa till med vägledning och tillvägagångssätt till 

självhjälp, t.ex. BUP, familjerådgivning och socialtjänsten (Clara). 

Pedagogerna lyfter även fram relationens betydelse vid en eventuell anmälan. Det ska, 

trots anmälan, finnas en fortsatt dialog med föräldrarna. Relationen mellan förskolan 

och föräldrarna kan skadas på grund av att en anmälan gjorts till socialtjänsten.  
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Relationen förskola -hem är ju väldigt nära… Och den relationen kommer ju aldrig bli bra 

kanske (Greta). 

Det som framträder tydligt i pedagogernas resonemang gäller pedagogernas relation till 

barnen; en god relation med barnet är betydelsefull, då pedagogerna kan vara den enda 

trygghet barnet har. Pedagogerna är de viktigaste personerna i barnets liv när det 

handlar om barn som blir utsatta för fysiskt våld eller liknande i hemmet betonar 

pedagogerna. I resonemanget framträder antagandet, som vi nämnt, att relationen till 

föräldrar kan bli ansträngande då man har gjort en anmälan. Relationen till barnet måste 

då prioriteras, poängterar pedagogerna. 

Relation till barnet är ju jätteviktigt det är ju a det kanske är den tryggheten barnet har så vi 

är ju jätteviktiga förebilder (Lisa). 

 

Pedagogerna resonerar också i intervjumaterialet om relationen till barnet och 

pedagogen som förebild när det sker en förändring. Det kan handla om när föräldrarna 

beslutar att barnet ska byta förskola eller flytta till annan ort. Med detta menas att 

problemet förflyttas samtidigt som relationen mellan aktuellt barn och pedagog bryts.  

Byter förskola kan dom göra, bara hoppar runt å problemen de liksom kvarstår, å då får ju 

barnen inte den trygghet dom behöver för vi är ju så viktiga här (Lisa). 

Pedagogerna resonerar också kring relationen föräldrar och barn. Relationen mellan 

föräldrar och barn framstår i pedagogernas resonemang som en möjlig svårighet då en 

anmälan har gjorts till de sociala myndigheterna. Pedagogerna för fram att det finns en 

risk att relationen mellan föräldrarna och barnet också kan skadas på grund av en 

anmälan till socialtjänsten. Barnet kan verka vara osäkert, menar pedagogerna, och detta 

kan bidra till att barnet vill skydda föräldrarna men samtidigt vill berätta vad som 

händer i hemmet för en pedagog.  

Hinder kan vara att barnen ena stunden säger någonting och andra stunden vänder till att det 

är så jättebra. Och sen är de tillbaka igen. Att barnen är så labila fram och tillbaka. För på 

ett sätt så skyddar de ju sina föräldrar hela tiden också och sen rätt vad det är så kan de 

kanske lätta sitt hjärta lite lite grann och sen ångrar de sig… Barnen vet inte vad som 

händer (Kerstin). 

Pedagogerna nämner även anmälningsplikten och att den ska göras redan vid mötet med 

misstanken om att ett barn är utsatt för fysiskt våld i hemmet. Anmälningsplikten 

behandlas utförligare i nästa avsnitt. 

Anmälningsplikt 

Beträffande anmälningsplikten kan pedagogernas synsätt i intervjumaterialet beskrivas 

som ett bör-är-perspektiv. Det menas att anmälningsplikten karaktäriseras som 

pedagogens och förskolechefens ansvar eller uppgift. Anmälningsplikten ses också som 
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en plikt som i praktiken är svår att följa; det kan föreligga en rad hinder i utförandet av 

plikten: bristande erfarenhet, en känsla av rädsla och en allmän osäkerhetsaspekt.  

  

Ansvar och hinder 

Förskolan betraktas som en del av barnets värld oavsett om en anmälan om våld eller 

inte behöver göras. Anmälningsplikten är ytterst till för att skydda barnen och det är 

pedagogens skyldighet att anmäla både vid misstanke men även om det inte står rätt till 

i hemmet uttrycker pedagogerna. De uppfattar anmälningsplikten som tydlig men tror 

inte den används på ett korrekt sätt.  

A den är ju väldigt klar och tydlig vid minsta misstanke tror jag det står till och med mmm i 

klar text ska en anmälan göras.... mmm aaa så att den är nog väldigt tydlig sen är vet jag 

inte om den används eee så flitigt ändå asså......... för då kanske man skulle behöva göra 

anmälningar väldigt ofta på något sätt mmm eeee men e så jag vet inte den e men så är den 

formulerad idag (Greta). 

Förskolans ansvar, menar pedagogerna, styrs av läroplanen för förskolan samt av en 

anmälningsplikt och på grund av detta ska pedagogerna möta barnen där de befinner sig 

oavsett om barnet utsätts för fysiskt våld eller inte. Pedagogerna tillägger att om det 

endast är en familjemedlem som har utsatt ett barn för fysiskt våld eller liknande men 

ingen av de övriga familjemedlemmarna har agerat bidrar detta till att förskolan har ett 

oerhört betydelsefullt ansvar för barnet. En anmälan kan även göras av en granne, en 

släkting eller annan person. Förskolan med förskolechefen som ytterst ansvarig har dock 

ett stort ansvar på grund av att barnet vistas på förskolan fem dagar i veckan. 

Jag anser att förskolechefen måste ta sitt ansvar och anmäla då pedagoger signalerar 

misstanke om fysiskt våld och liknande (Clara). 

Pedagogerna framhåller förskolechefens ansvar när pedagoger antyder misstanke om att 

barn far illa oavsett om det handlar om fysiskt våld eller liknande. Pedagogerna 

markerar att det ingår i förskolechefens uppdrag och att det är förskolechefen som ska 

göra eller skriva under anmälan till socialtjänsten. 

Ja att rektorn ta lite mer ansvar e de tror jag (Greta). 

Pedagogerna har ingen eller liten erfarenhet av att behövt göra anmälningar till 

socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa på grund av att de utsätts för fysiskt våld 

i hemmet. Det ska inte finnas några hinder för att göra en anmälan till socialtjänsten, 

menar pedagogerna.  

Hinder kan dock vara rädslan om en anmälan kan göra det värre för barnet uttrycker 

pedagogerna. Vi tolkar att rädslan också kan vara om föräldrarna blir arga och tar ut 

denna ilska på barnet, det vill säga vad som kan hända med barnet när de kommer hem. 

Eller att de ska bli bättre på att "mörka" misshandeln så vi får svårare att upptäcka den 

(Madelene). 
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Pedagogerna uttrycker att tanken på att göra en anmälan som visar sig vara felaktig 

skulle vara förargligt.  

Det behöver ju inte ens stämma men man kanske har misstanke å sen så är det fel det är ju 

gör pinsamt (Greta). 

Det är svårt att veta var gränser går när eller om en anmälan ska göras. Ryktesspridning 

är ett annat dilemma menar pedagogen som även uttrycker att anmälningsplikten inte 

kan misstolkas.  

Ska man anmäla vid minsta misstanke om att barnet far illa eller ska man vänta tills man är 

mer säker? (Madelene).  

Stödbehov 

Det efterfrågade stödbehovet i mötet med barn som är utsatta för våld i hemmet 

gestaltas i intervjumaterialet dels som ett fortsatt stöd, dels som ett utökat stöd. Ett 

fortsatt stöd handlar om samarbetet med förskolechefen och det utökade stödet berör 

kompetensbehovet på förskolan samt samarbetet med både interna och externa 

instanser. 

Kunskapsökning 

Pedagogerna efterfrågar högre kompetens i mötet med barn som utsätts för fysiskt våld i 

hemmet. Genom regelbundna fortbildningar och föreläsningar kan kompetensutveckling 

ske och detta ska vara obligatoriskt för personalen, uttrycker sig pedagogerna. Emma 

nämner att hon har stöd av kurator och psykolog, så det stödet hon efterfrågar är att få 

mer fortbildning. 

Föreläsningarna vi får är ju jätte bra. Man får gå på dem om man vill. Som jag sagt innan 

tycker jag det är intressant på ett sätt för jag vill veta mer om det… Att alla går på 

föreläsningarna som erbjuds (Emma). 

Pedagogerna anser att förskolechefen ska ta mer ansvar när det handlar om barn som 

misstänks fara illa. Det kan kopplas till behov av kompetensutveckling för 

förskolechefen. När det handlar om vad anmälningsplikten innebär anser pedagogerna 

att förskolechefen behöver mer kunskap om den. Förskolechefen ska fullfölja sitt 

uppdrag och de riktlinjer som finns. 

Pedagogerna anmäler alltid till förskolechefen. Dessa bedömer sedan om det ska göras en 

anmälan. Förskolecheferna behöver mer kunskap i ämnet anmälningsplikt (Klara). 

Pedagogerna efterfrågar också mer kunskaper om socialtjänstens verksamhet som kan 

relateras till förskolans verksamhet och mötet med våldsutsatta barn i hemmet. Vi har 

fört detta stödbehov till rubriken nedan om samarbete. 
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Samarbete 

Samarbetet med externa instanser lyfts fram i intervjumaterialet som ett stödbehov i 

mötet med de utsatta barnen. Pedagogerna anger olika aktörer i samarbetsstödet; stöd 

från socialtjänsten men även från BUP (Barn och Ungdoms Psykiatrin). Det interna 

stödbehovet riktas mot det egna arbetslaget och mot förskolechefen, som anses ska 

fullfölja sitt uppdrag och de riktlinjer som finns, enligt pedagogerna. 

BUP och Socialtjänsten samt att förskolechefen fullföljer sitt ansvar/uppdrag och de 

riktlinjer som finns (Clara).  

Pedagogerna behöver alltså få upprepad information från bland annat socialtjänsten men 

även från andra instanser. Innehållet i informationen menar pedagogerna ska beröra vad 

de ska tänka på, vad de ska göra, hur de ska gå tillväga. Detta syftar till att pedagogerna 

på ett mer professionellt arbetssätt kan möta barnen på bästa sätt. Funderingar som vad 

händer med barnet efter att en anmälan skett är en fråga som de ofta funderar över. 

Behovet av ett ökat samarbete med socialtjänsten är av betydelse rent allmänt inte 

enbart vad gäller anmälningar.  Samarbetet behöver utvecklas oavsett om en anmälan 

om att ett barn som far illa behöver göras eller inte, uttrycker pedagogerna. 

Egentligen är det ju detta med att man inte är tillräckligt informerad hela tiden tycker jag, 

man har för sällan sådana informationstillfällen Hur gör jag när jag misstänker det här och 

det här? (Kerstin). 

Pedagogerna anger även att de inte får tillräkligt med information om hur de ska 

handskas med misstanken eller om de har tillräkliga grunder för att göra en anmälan. 

Pedagogerna pekar även på att vid de tillfällen en anmälan till socialtjänsten behövt 

göras mot samma familj vid flertal tillfällen har inget resultat skett. Vår tolkning av 

pedagogernas stödbehov handlar om att de vill ha mer information om hur 

socialtjänstens arbete fungerar och vilka regler som gäller i vilka situationer, men även 

vad och hur pedagogerna ska göra i olika situationer. Socialtjänsten kan bidra med ökat 

samarbete med regelbundna möten som kan öka förståelsen om vad olika utsattheter kan 

handla om men även vad skollagen innebär för förskolan, menar pedagogen.  

Men så kan jag ibland tycka att socialtjänsten att man anmält dit och så blir det att 

socialtjänsten inte gör någonting åt det sen. Det är svårt att anmäla och anmäla till 

socialtjänsten om det är samma familj och att man bara ser att det inte händer någonting 

(Kerstin). 

Pedagogerna tror att socialtjänsten kan kontakta aktuell förskola om de fått in en 

anmälan från en utomstående person till familjen om att ett barn far illa. Syftet att 

socialtjänsten kontaktar förskolan menar pedagogerna är därför att de vill få vetskap om 

hur ett visst barn har det på förskolan. Detta tyder på att ett ökat samarbete behövs 

tolkar vi intervjumaterialet. 

ibland tror jag att även att de ringer och frågar hur är det på förskolan och hur det går sen är 

det ju en väldigt komplicerad process (Lisa). 



26 

 

Behovet av samarbete riktas också mot den egna arbetsplatsen både vad gäller ett 

fortsatt och utökat samarbete. 

 Pedagogernas återkommande frågor handlar om huruvida en anmälan behöver göras 

och om gör jag rätt? eller har jag tillräkligt med bevis för att göra en anmälan? Det är av 

betydelse för pedagogerna att de har en grund för den anmälan som ska göras. 

Betydelsen av att kunna prata med både förskolechefen och arbetslaget om händelsen, 

nämns i intervjumaterialet. Vi har tolkat att pedagogerna tycker att det känns tryggt att 

deras förskolechef står för anmälan till socialtjänsten och att arbetslaget samarbetar. 

Arbetslagen blir mer sammansvetsade och pedagogerna diskuterar mer när de 

misstänker att ett barn far illa. Det är ett stöd som pedagogerna uppskattar i mötet med 

utsatta barn och som man vill ha kvar. 

Det är ju väldigt skönt att man har kollegor som man kan diskutera med i första 

stadiet innan man anmäler (Emma). 

Förskolechefen gör sin bedömning om det är aktuellt att göra en anmälan till 

socialtjänsten enligt pedagogen. Vidare betonar pedagogen betydelsen av att inte 

behöva stå själv med en anmälan utan pedagogen har både sitt arbetslag och 

förskolechefen som stöd genom hela processen.  Vi har uppfattat att det är betydelsefullt 

om arbetslaget och förskolechefen kan prata tillsammans om händelsen på grund av att 

processen kan upplevas som en påfrestande situation. 

Att man har varandra… Vi ska gå direkt till chefen om vi misstänker någonting och sen ska 

hon gå vidare med de (Emma). 

Analysen av intervjumaterialet visar på ett dokumentationsbehov i relation till mötet 

med utsatta barn i hemmet. Pedagogerna nämner vidare att det är viktigt att anteckna 

allt som sägs och görs, som syftar till att ha en grund för en eventuell anmälan.  

Mycket viktigt att vi skriver ner när vi ser något som inte verkar stämma eller om barnet har 

skador på kroppen… Viktigt att vi som jobbar i förskolan skriver ner om vi misstänker att 

något är fel hemma… Att man har skrivit ner datum, ev skada eller vad barnet sagt så man 

har det bakom sig om man blir ifrågasatt (Madelene). 

Ett utökat samarbete gäller pedagogernas möte med föräldrarna vid hämtning och 

lämning på förskolan. Pedagogerna efterfrågar förstärkning personalmässigt. Det borde 

vara två pedagoger som möter upp barn med föräldrar i tamburen för att skapa en 

gemensam uppfattning om det föreligger ett behov av anmälan. Pedagogerna betonar att 

det ska vara samma pedagoger vid dessa tillfällen. Innan en anmälan görs poängterar 

pedagogerna att det är viktigt att verkligen veta att barnen ifråga far illa. 

De kan bo i värdens bästa familj men ändå slåss de väldigt mycket tillexempel så man 

måste veta. Man måste verkligen luska i vad det verkligen är… Det är hemskt att anmäla en 

familj som inte är skyldig… Man måste vara säker på sin sak. (Kerstin). 
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Analysen av intervjumaterialet pekar på ytterligare ett efterfrågat stödbehov, som 

handlar om rutiner. Det gäller att mötet med utsatta barn i hemmet ska finnas på 

agendan dagligen.  Pedagogerna för fram tanken att alla ska vara mer uppmärksamma 

och lyfta problemet dagligen med arbetslaget. Vidare menar pedagogerna att de behöver 

mer avsatt reflektionstid när barn utsätts för fysiskt våld eller liknande. Pedagogen 

menar även att detta bidrar till att pedagogers tankar och vad de sett i verksamheten 

finns nerskrivet på papper. Det är av betydelse har vi förstått att alla pedagoger har en 

grund för sin eventuella anmälan. Alla pedagoger i arbetslaget har olika relation till 

barnet samt att detta bidrar till olika aspekter på fallet menar pedagogen. 

Att man har en stund som en reflektionstid kanske varje dag att man sätter sig ner å skriver 

ner vad vi sett, vad vi upplevt idag och vilka tankar har vi när det är misstanke att vi får ner 

allting på papper (Lisa). 
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Diskussion 

Detta avsnitt kommer vi att dela upp i två delar, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer vi att diskutera kring studiens metod 

och i resultatdiskussionen kommer vi att diskutera studiens resultat. Våra diskussioner 

kommer vi att koppla till innehållet som finns i avsnittet litteraturgenomgång. 

Resultatdiskussionen kommer att vara uppdelad i tre delar som har följande rubriker: 

Mötet med barn som utsätts för fysiskt våld, anmälningsplikt och stödbehovet. 

Metoddiskussion 

Den vetenskapliga kvaliteten i vår studie kan och bör diskuteras. Vår bedömning är att 

vi har presenterat de premisser som studiens resultat vilar på. Våra reflektioner över 

studiens genomförande har främst fokus på studiens datainsamling för att uppfylla 

studiens syfte. Vi kan också förstå att studiens teoretiska belysning har betydelse för 

vårt resultat.  

Vad gäller analysen av det empiriska materialet skulle en hermeneutisk tolkning (jämför 

Ödman, 1988) i sin fullhet ha bidragit till en fördjupad förståelse för innebörder i 

pedagogernas utsagor. Som vi tidigare har nämnt är just karaktären av det insamlade 

intervjumaterial, enligt vår bedömning, otillfredsställande i det avseendet.  

Vi bedömer att genom kvalitativa intervjuer fick vi dock så utförliga svar av 

respondenterna som möjligt för att kunna karaktärisera det som studien undersöker. 

Fyra av sex intervjuer spelades in, vilket medförde att vi vid transkriberingarna fick med 

all information. Vi tycker att det är svårt att skriva samtidigt som vi intervjuar då det lätt 

blir att man som intervjuare koncentrerar sig mer på just antecknandet än på vad 

respondenter uttrycker, vilket kan leda till missad information. Tanken var att vi skulle 

spela in samtliga intervjuer, dock var vi tvungna att respektera de två respondenterna 

som inte gav sitt medgivande till inspelning, vilket kan ha gjort att väsentlig information 

försvann under själva intervjun, då vi fick anteckna under intervjuns gång. På grund av 

den tidsram som vi har haft till förfogande för denna studie har vi inte haft möjlighet att 

intervjua ytterligare pedagoger. Att respektera pedagogernas önskan ser vi som en 

kvalitetsaspekt i sig. 

När transkriberingen skulle utföras insåg vi att det skulle behövts fler följdfrågor i 

intervjuerna för att få djupare svar av pedagogerna. Detta kan ha lett till att djupet i 

informationen uteblev som kunde varit betydelsefull i denna studie. Något vi har 

reflekterat över är om vi borde ha gett ut enkäter till de pedagoger som inte gav sitt 

medgivande till inspelning av intervjuerna. Våra funderingar kring enkäter är om 
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resultatet hade påverkats om pedagogerna själva hade fått skriva ner sina svar själva i 

stället för att vi intervjuade dem. Vi valde i stället att låta dessa pedagoger läsa våra 

anteckningar efter intervjuerna, då vi ville få bekräftat att vi uppfattat deras tankar och 

åsikter korrekt. 

Syftet med pilotintervjuer är att undersöka om intervjufrågorna bidrar med de svar som 

frågorna är avsedda för. Om vi redan vid de två pilotintervjuerna hade uppfattat att vi 

behövt ställa flera följdfrågor hade detta bidragit till nödvändiga justeringar av antalet 

frågor kunde skett. Men de två genomförda pilotintervjuerna bidrog med så omfattande 

svar vilket bidrog till att vi bedömde att inge justeringar behövdes göras. 

Något vi har funderat över är att vi skulle ha antecknat respondenternas kroppsspråk 

under intervjuns gång då vi i efterhand inte minns samtliga respondenters kroppsuttryck. 

Vi anser att hur en person rör sig kan visa på om personen känner sig obehaglig i 

situationen eller i det som samtalet handlar om. Exempel är när en person tycker att 

något är hemskt så kan personen rygga tillbaka. Man kan då genom kroppsspråket förstå 

att personen tycker det är hemskt. Hade personen inte ryggat tillbaka kanske man kan 

tolka att personen bara uttrycker att det är hemskt men inte anser det.  

Resultat diskussion 

Resultatet av studien visar att relationer mellan olika instanser och aktörer framträder 

som en avgörande faktor för hur pedagogerna i förskolan resonerar kring hur de ska 

kunna möta barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet så att det gagnar barnet i fråga. 

Goda relationer krävs för att pedagogerna ska kunna tolka barns signaler och fullfölja 

sitt uppdrag vad gäller anmälningsplikten.  

Pedagogernas resonemang i intervjumaterialet kring barns utsatthet rör sig på flera plan: 

det känslomässiga, det etiska och det social planet, vilket skapar förståelse för 

pedagogernas stödbehov. Likaså kan pedagogernas syn på anmälningsplikten som ett 

bör-är-perspektiv bidra till förståelsen kring upplevelser av stödbehovet. Efterfrågat 

stödbehov hos pedagogerna i förskolan handlar om fortsatt stöd och utvecklat stöd från 

olika aktörer, vilket kan förstås ha sin grund i ett synsätt där interaktion mellan 

människor har betydelse för utveckling och lärande vad gäller mötet med utsatta barn. 

Det handlar i stort om kunskapsutbyte i form av information från och till samt 

samarbete med olika närmiljöer (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

I texten som följer diskuterar vi mötet med utsatta barn, anmälningsplikten och 

stödbehovet så som pedagogerna uttrycker det i intervjumaterialet. 
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Mötet med barn som utsätts för fysiskt våld 

Vår tolkning av pedagogernas tankar kring barns signaler är att det upplevs som svårt att 

konstatera utsatthet vad gäller fysiskt våld om barnet inte har synliga märken. Möten 

med barn som utsätts för fysiskt våld i förskolan skildrar pedagogerna på olika sätt. 

Det är viktigt att pedagogerna som arbetar inom förskolan bemöter barn med respekt 

under deras vistelsetid på förskolan. Detta tar även källor som styrdokument 

(Skolverket, 2010; Utrikesdepartementet, 1997) samt forskaren (Orlenius, 2001) upp. 

Utgångspunkten är att alla människor har lika värde. Vi delar pedagogernas uppfattning 

att det kan vara fler barn som utsätts för psykiskt våld än fysiskt våld. Ohlsson (2011) 

och Brodin (2008) menar att det finns ett stort mörkertal när det gäller barn som utsätts 

för psykiskt våld. Det tror de bero på att det inte syns märken på barnen, vilket innebär 

att det är svårt att upptäcka att barnet far illa. Vi delar denna uppfattning med 

pedagogerna då vi anser att verbalt våld inte syns, det vill säga att ord inte märks på 

samma sätt som ett slag. 

Att det kan vara svårt att upptäcka barns utsatthet i hemmet vad gäller det fysiska våldet 

kan även bero på samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten enligt vår tolkning av 

pedagogernas utsagor. Enligt pedagogerna i studien och Lundén (2004) kan barnet 

uttrycka olika tecken som kan tyda på att barnet far illa.  

Relationen till både barn och föräldrar är viktigt tolkar vi pedagogernas resonemang. 

Detta visar sig genom att pedagogerna kontinuerligt i vårt empiriska material upprepar 

dessa ovan nämnda relationer. Annebräck (2011) benämner att trygghet, stöd och 

säkerhet ska hemmet ge barnet. Läroplanen (Skolverket, 2010) samt konventionen om 

barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 1997) poängtera att barn har rätt till 

utveckling och lärande, vilket ska genomsyras i förskolans verksamhet. Vi förstår detta 

som att pedagogernas ambition och arbete handlar om att ge barnen möjlighet till 

utveckling oavsett hur barnet har det hemma. Vi anser att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet, med detta menar vi att de delar som hemmet inte har 

möjlighet att utveckla hos barnet bör förskolan fokusera på att utveckla hos barnet under 

barnets vistelsetid på förskolan. Detta kopplar vi även till det som vi tidigare i detta 

stycke har skrivit om Annebräck (2010).  

Pedagogerna uttrycker att relationen mellan förskola och föräldrar kan bli ansträngd 

efter att en anmälan har gjorts till socialtjänsten, vilket vi kan ha förståelse för. Vi ställer 

oss dock frågan om det är så att föräldrarna inte vill ha någon kontakt men förskolans 

personal, då det är personalen som misstänker föräldrarna att de har utsatt sina barn för 

våld? Eller kan det vara så att det är pedagogernas rädsla för mötet med föräldrarna, när 

en misstanke finns, som ligger bakom att relationen med förskola och hem kan bli 

ansträngd? Anmälningsplikten är dock tydlig i sin formulering, vilket vi berör i nästa 

avsnitt. 
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Anmälningsplikt 

Anmälningsplikten är tydlig enligt pedagogerna, vilket vi håller med om. Ohlsson 

(2011) upplyser om att en anmälan ska göras vid misstanke om att ett barn far illa, 

vilket vi har tolkat pedagogerna kan bli ett hinder då man vill vara säkert på att man inte 

misstänker en oskyldig familj. Pedagogerna tar upp att alla individer kan göra en 

anmälan för att skydda barnet. Om inte någon utomstående individ gör en anmälan, 

tolkar vi pedagogerna att detta då gör förskolan till barnets trygghet. Genom detta tolkar 

vi pedagogerna att de känner ett stort ansvar för barnet och vill hjälpa barnet på bästa 

sätt. Vår tolkning är även att pedagogerna vill att förskolechefen ska ta mer ansvar när 

de markerar att de misstänker att ett barn far illa. Enligt Ljusdal (2008) bör pedagogerna 

inom förskolan stötta och våga se de barn som har det problematisk hemma vilket vi 

kan tolka pedagogerna som att de vill. 

Pedagogerna nämner tryggheten i att det är förskolechefen, som står för anmälan, vilket 

inte är anmärkningsvärt då det är förskolechefen som har det övergripandet ansvaret för 

barnen i förskolan. Vi har uppfattat att pedagogerna tycker det är viktigt att ha ett bra 

samarbete i arbetslaget, men även mellan arbetslag och förskolechef, då att anmäla kan 

vara en påfrestande situation för alla inblandade parter. 

En fråga som vi har uppmärksammat i intervjumaterialet är föräldrar som flyttar sina 

barn till en annan förskola eller till en annan ort, när det finns misstanke om våld mot 

barnet i hemmet, och därmed kan undkomma en anmälan. Ur både ett etiskt och 

värdegrundsperspektiv kan detta ses som problematiskt (jämför Orlenius, 2001; 

Skolverket, 2010). Vi funderar på hur det kan vara förenligt med principen att se till 

barnets bästa? Skulle det vara möjligt för pedagoger eller förskolechefer att förhindra att 

ett sådant beslut tas av föräldrarna? Ur ett barnperspektiv (Ljusberg, 2008) och ett barns 

perspektiv (Johansson, 2003) är det barnets bästa och barnets erfarenheter som ska 

beaktas. Här ser vi förtroendegivande relationer med barnens föräldrar som en utmaning 

för pedagogerna och förskolecheferna. 

Pedagogernas erfarenheter av att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn 

far illa av fysiskt våld i hemmet är ringa enligt resultatet. Det finns en problematik, som 

vi nämnt tidigare, vad gäller pedagogers anmälningsplikt (Olsson, 2011) Vi ställer oss 

frågorna: beror detta på att pedagogerna har misstänkt, men känner att de inte har 

tillräckliga grunder för att anmäla, eller har de inte upptäckt något barn som far illa på 

grund av att barnens signaler kan vara otydliga? (jämför Lundén, 2010). Om vi hade 

ställt följdfrågor eller återkommit till våra respondenter skulle detta eventuellt ha 

bidragit till svar på ovan nämnda frågor inom detta kapitel. 

Som vi har uppfattat pedagogerna kan en rädsla för att göra det värre för barnen uppstå 

vid tanken om att behöva anmäla en familj men även att föräldrarna kan ta ut sin ilska 

på barnet vilket vi tolkar som ett hinder för anmälan. Härav följer att pedagogerna kan 

antas vara i behov av stöd, vilket nästa avsnitt tar upp. 
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Stödbehovet  

Under den här rubriken diskuterar vi några aspekter som handlar om pedagogernas 

stödbehov av ökad kunskap och ett bredare samarbete med olika aktörer. 

Pedagogerna ger uttryck för att de vill få ökad kunskap i området kring barns utsatthet i 

hemmet vad gäller fysiskt våld genom fortbildning av olika slag och genom 

föreläsningar. Vi har även förstått att pedagogerna vill att dessa tillfällen till ökad 

kunskap inom området ska vara obligatoriska, vilket vi kan stödja med tanke på att det 

handlar om kunskapsutbyte i form av information från och till olika närmiljöer 

(Bronfenbrenners, 1993, 1994: Jakobsson & Nilsson, 2011). Med stöd av förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) kan vi konstatera att alla pedagoger i förskolan förväntas ha 

kunskaper inom området, då uppdraget handlar om att se till barnets bästa under deras 

vistelsetid på förskolan. Vi är eniga om att det behövs djupare kunskap om ämnet, men 

tror dock inte att detta kommer att generera i att fler anmälningar görs då det är 

mänskligt att vara rädd för att göra fel. 

Enligt våra tolkningar vill pedagogerna ha ett bredare samarbete med socialtjänsten. 

Innehållet i detta samarbete ska bidra med kunskap om socialtjänstens arbete och hur 

pedagogerna själva kan hantera olika situationer där de misstänker barn som far illa. 

Pedagogerna föreslår att socialtjänsten skulle kunna hålla i en föreläsning om sitt arbete 

och komma med stöd och råd för att öka samarbetet men förskolan. Dessa tankar finner 

vi även hos Ohlsson (2011). Utifrån vårt resultat tolkar vi att pedagogerna vill veta vad 

som händer med barnet efter en anmälan. Ohlsson (2011) nämner att det är 

betydelsefullt för pedagogerna att socialtjänsten arbetar för att återapportera till 

pedagogerna vad som sker. Vi tolkar detta som ett hinder för pedagogerna att anmäla då 

de vill veta vad som händer med barnet. Ohlsson (2011) tar även upp om att 

pedagogernas erfarenheter kring kontakt med socialtjänsten kan ha betydelse för om en 

anmälan görs eller inte görs. Vi kan se detta i vårt resultat då pedagogerna påpekar 

detta. Vi tolkar att stödbehovet hos pedagogerna är olika men de uttrycker att de vill ha 

stöd från socialtjänsten och BUP. Lundberg (2005) för fram en alternativ tanke 

nämligen att pedagogerna behöver genomföra någon form av insatser i mötet med barn 

som utsätts eller far illa i hemmet för att kunna se till barnens behov. Det kan tolkas som 

en viktig tanke att ta med sig då det kan vara så att pedagogerna i sig inte behöver ha 

stödet för sin egen skulle utan att stödet behövs för barnets skull.  
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Slutord 

Många barn riskerar att fara illa på grund av utsatthet i hemmet (Lundberg, 2005; 

Petridou, Moustaki, Gemanaki, Djeddah och Trichopoulos, 2001; Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Denna studie har bidragit till förståelse för pedagogers 

stödbehov i mötet med barn som misstänks fara illa av fysiskt våld i hemmet. Det 

handlar om en förståelse där samarbetet och relationen med socialtjänsten är 

grundläggande för att pedagogerna ska känna att de ser till barnets bästa vid en 

anmälan.  

Avslutningsvis har denna studie gett oss djupare kunskap kring hur mötet med barn som 

utsätts för fysiskt våld i hemmet kan te sig ur ett pedagogperspektiv. Vi har även fått 

upp intresse för att bidra till kunskap om vad socialtjänsten anser om de aspekter som 

lyfts fram i den här studien. Detta är ett förslag till fortsatt studie.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petridou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moustaki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gemanaki%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Djeddah%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trichopoulos%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trichopoulos%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11775784
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Bilaga 

Inledningsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur resonerar pedagoger i förskolan kring mötet med barn som utsätts för 

fysiskt våld i hemmet? 

1. Kan du berätta om dina tankar kring barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet? 

2. Vilka erfarenheter har du av mötet med barn som misstänks vara utsatta för fysiskt våld i hemmet? 

3. Hur signalerar barn i förskolan att de utsätts för fysiskt våld i hemmet anser du? 

4. Hur ser du på relationen förskolan - hem i situationer där misstankar finns om att barn utsätta för 

fysiskt våld i hemmet? 

5. Vid misstanke om att barn utsätts för fysiskt våld i hemmet hur påverkar det arbetslaget och 

förskolan?  

Hur ser pedagoger i förskolan på sin anmälningsplikt till Socialtjänsten i de fall 

där barn misstänks fara illa på grund av fysiskt våld i hemmet? 

1. Hur ser du på förskolans ansvar i relation till barn som misstänks för fysiskt våld? 

2. Berätta om förskolans samarbete med socialtjänsten. 

3. Hur du ser på anmälningsplikten som råder i förskolan? 

4. Har du några erfarenheter av anmälning till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa i 

hemmet? Berätta. 

5. Vad anser du skulle kunna hindra pedagoger från att anmäla misstänkta fall där barn far illa på 

grund av fysiskt våld i hemmet? 

6. Vad skulle underlätta för dig som pedagog att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa på grund 

av fysiskt våld i hemmet? 

7. Vilka eventuella dilemman kan finnas i relation till anmälningsplikten tycker du? 

Vilket eventuellt stödbehov i mötet med barn i förskolan som utsätts för fysiskt 

våld i hemmet anger pedagogerna? 

1. Hur ser du på kompetensfrågan inom förskolan i relation till barn som misstänks fara illa på grund 

av fysiskt våld i hemmet? 

2. Hur kan kompetensen kring frågor som rör barn som misstänks fara illa på grund av fysiskt våld i 

hemmet utvecklas? 

3. Hur resonerar du kring relationen stödbehov - anmälningsplikten? 

4. Berätta om vilket stöd du skulle behöva som pedagog i mötet med barn som du misstänker utsätts 

för fysiskt våld i hemmet.   


