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Förord  

Den här uppsatsen är skriven av Linda Stafrin och Alexandra Sundqvist under den senare delen av 

hösten och början av vintern 2017. Det har varit en turbulent resa att skriva denna studie. Vi hade i 

början en idé som vi av olika anledningar fick förändra ganska avsevärt. Detta gjorde oss ganska 

virriga i hur vi skulle formulera det vi ville skriva om. Arbetet av uppsatsen är gjort tillsammans. Vi 

har gemensamt letat litteratur både via biblioteket och internet samt delat upp det vi har läst och 

tillsammans skrivit och sammanfattat litteraturen. Vi har suttit både tillsammans och enskilt och då 

har vi haft telefonkontakt och skrivit via internet. Till slut har vi trots den turbulenta starten lyckats 

komma fram till en slutdestination. 

 

Vi vill tacka våra familjer för det stöd de har gett oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de 

pedagoger som ställt upp på intervjuer. Utan dem hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även 

tacka vår handledare Jakob Billmayer för ett fint samarbete och bra handledning. Vi vill också tacka 

våra opponenter, Ida Ottosson och Jessica Lövgren, som gett kritik på studien samt alla lärare som 

funnits där under utbildningens gång och lärt ut sina kunskaper samt stöttat oss längs vägen. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete: 

Jag, Linda vill tacka Alexandra för att hon har stått ut med mig under arbetets gång och för att hon har 

funnits där så att jag har kunnat stöta och blöta alla snurriga tankar och funderingar tillsammans med 

henne. Stort tack för det Alexandra! 

Jag, Alexandra vill tacka Linda för det stöd hon gett mig under arbetets gång då hon både har peppat 

och förklarat begrepp både en och två gånger för mig. Tack Linda, du är en fin vän! 

 

Tack! 
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Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar och förståelse av en 

"mörkare sida" av förskolans omsorgsuppdrag, med fokus på "barn som far illa". Studien är av 

kvalitativ art och bygger på en hermeneutisk forskningsansats. Resultatet har därför analyserats fram 

genom en tolkande ansats. Materialet har sorterats, reducerats och argumenterats. Undersökningen 

har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken pedagoger på fyra olika 

förskolor. Studien är indelad i tre olika huvudrubriker. Dessa är "Omsorg - vad är det?" ”Omsorg – en 

"mörkare" sida" och "Omsorg – betydelsen av att se”. Resultatet visar att pedagogerna har svårt att 

beskriva vad omsorg innebär för dem. Resultatet tyder på att pedagogerna har kunskap om 

anmälningsskyldigheten. Däremot har de en begränsad förståelse om både omsorgsuppdragets 

”mörkare sida” och om ”barn som far illa”. Pedagogerna saknar en medvetenhet kring 

omsorgsuppdragets komplexitet. Denna studie kan användas för att öka medvetenheten hos 

verksamma pedagoger kring detta. 

Nyckelord: anmälningsskyldighet, barn, ”barn som far illa”, fysisk misshandel, förskola, försummelse, 

”mörkare sida”, neglekt, omsorg, omsorgsuppdraget, pedagoger, psykisk misshandel, samhällsklass, sexuella 

övergrepp, socioekonomisk status, vanvård, utsatta barn, övergrepp. 
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”Grannen satte sig ner och sa: Om du kommer och sätter dig i mitt knä så ska jag visa dig 

kattungarna. Då fick flickan en orolig känsla i magen och hon tänkte just gå hem när grannen 

försökte sätta sin hand innanför hennes trosor.” 

 

Tryggboken, -Vi lär oss om gränser och magkänslan av Sandy Kleven
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Introduktion  

Inledning  

Att arbeta som förskollärare innebär en mängd olika saker. Vid första åtanke är det lätt att föreställa 

sig roliga och ljusa aspekter av yrket; så som att pyssla, sjunga, skratta, busa och leka. I läroplanen för 

förskolan (Lpfö98, Skolverket, 2016) står det att verksamheten ska vara rolig, trygg och stimulerande 

för alla barn. Utifrån en helhetssyn på barnet ska pedagoger arbeta för att stimulera barnets utveckling 

och erbjuda en trygg omsorg. Omsorg kan därmed ses som en rättighet enligt läroplanen för 

förskolan. 

 

Vad omsorgsuppdraget är och kan vara varierar från pedagog till pedagog samt även olika förskolor. 

Att pedagoger har olika uppfattningar kring omsorgsuppdraget är något som Jonisdotter och Pagetti 

(2016) uttrycker. Vi har även upplevt att många som arbetar inom förskolan tolkar begreppet omsorg 

med att byta blöjor, mata barnen, ge de rätt mängd vila, tvätta händerna med mera. I 

omsorgsbegreppet kopplar pedagoger dessutom gärna in en form av lärande. Att pedagoger gör detta 

är förståeligt eftersom det innebär en form av lärande att exempelvis lära sig tvätta händerna. Numera 

finns det även ett stort fokus på lärande i förskolan, vilket kan bero att förskolan blev en del av 

skolväsendet då läroplanen för förskolan kom 1998. År 2018 kommer förskolans läroplan att revideras 

och då kommer begreppet ”undervisning” att förtydligas ytterligare (Skolverket, 2017). Jonisdotter 

och Pagetti menar att en större betoning på lärandet i förskolan förminskar omsorgen och gör den 

nästintill osynlig. De menar också att pedagoger bör stå upp för att omsorg är en rättighet för barn i 

förskolan. Deras välbefinnande och trygghet ger utveckling och kunskap för barnen. Lärandet ska inte 

ske på bekostnad av omsorgen av barnen fortsätter författarna. 

 

På grund av ovanstående text kan vissa aspekter av omsorgsuppdraget lätt falla i skymundan; vilket 

är något som inte får ske. Att omsorgsbegreppet riskerar att bli nästintill osynligt är något som 

Landahls (2006) studie visar på. Han påstår att barns behov av omsorg riskerar att osynliggöras på 

grund av dagens starka betoning på lärande. Vi instämmer med Jonisdotter och Pagettis (2016) 

påstående, att lärandet inte ska ske på bekostnad av omsorgen. Omsorgsuppdraget innebär mer än en 

form av lärande och mer än att ge barnen mat och att sköta deras hygien. Omsorgsbegreppet innebär 

även att se och möta barn samt att lyssna till dem. Detta eftersom omsorgsuppdraget kan innefatta en 

del ”mörkare” aspekter av förskolläraryrket, som till exempel att möta ”barn som far illa”. För 

barnens fortsatta lärande och utveckling är det av största vikt att förskolepersonal uppmärksammar 

och åtgärdar dessa aspekter av yrket så fort som möjligt hävdar Goebbels, Nicholson, Walsh och De 

Vries (2008). 

 

I media går det att höra och läsa om allt fler händelser där barn på olika sätt far illa. Därmed skulle det 

kunna påstås att ”barn som far illa” är ett begrepp som ligger hett i tiden. Vad som visas upp i media 

är dock oftast de mest dramatiska övergreppen, så som fysiska och sexuella övergrepp. Det som 

händer innan dessa övergrepp sker når ofta inte längre än till magkänslan för förskolepersonalen 

enligt Killén (2014). Alla som arbetar inom förskolan är dock enligt 1 § i 14 kap. av Socialtjänstlagen 

(2001: 453) skyldiga att genast anmäla till Socialnämnden om de får vetskap om eller misstänker att ett 

”barn far illa”. Trots denna anmälningsskyldighet visar forskning på att få fall anmäls av 

förskolepersonal (Goebbels et al., 2008). Bland personal som arbetar med barn finns det dessutom en 
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stor osäkerhet och oro kring hur och när de ska anmäla (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). Barnen 

i förskolan är beroende av de pedagoger som arbetar där, att pedagoger ser dem. Ett ”barn som far 

illa” i hemmet är i ännu större behov av att bli sett i förskolan (Drugli, 2003). Om personalen i 

förskolan inte har förmåga att upptäcka att ”barn far illa” i hemmet, vem ska då göra det? Huruvida 

personalen i förskolan är medvetna om deras betydelse för barnens mående och fortsatta utveckling 

eller inte kan påverka deras möjligheter att upptäcka dessa barn. Om omsorgen dessutom är något 

som riskerar att osynliggöras och något som förskolepersonal inte pratar om är risken ännu större att 

dessa barn blir förbisedda. Backlund et al. kom i deras undersökning fram till att pedagogers 

kunskaper om utsatta barn och anmälningsskyldigheten brister och att detta endast kan åtgärdas 

genom utbildning, och tydliga rutiner på förskolorna. Med ovanstående dilemma i åtanke blir detta 

ett mycket angeläget ämne att undersöka ur ett professionsperspektiv. 

 

Det vi vill visa på är alltså att omsorgsuppdraget innebär mer än enbart lärande och att det där i kan 

finnas en "mörkare" sida som kan vara svår att upptäcka. Just på grund av att omsorgsbegreppet 

riskerar att osynliggöras och att det är så pass tolkningsbart vill vi undersöka pedagogers 

uppfattningar och förståelse med avgränsning mot ”barn som far illa”. Hur uppfattar och förstår 

pedagoger omsorgsuppdragets komplexitet? Ser pedagoger alla tänkbara mörka aspekter av 

omsorgsuppdraget?  

 

Begreppsdefinitioner 

Omsorgsbegreppet 

I vår diskussion kommer vi använda oss av begreppen ”Praktisk omsorg”, som innebär den omsorg 

som pedagogerna beskriver den som, exempelvis blöjbyten. Samt ”Empatisk omsorg”, som är den 

omsorg som innefattar att se barnens behov som ej är synliga för blotta ögat, exempelvis barns 

mående. Utifrån forskning som tas upp i bakgrunden har vi delat upp omsorgsbegreppet i dessa två 

begrepp utifrån vår egna förståelse. 

 

”Barn som far illa” 

Begreppet ”barn som far illa” är ett mångfacetterat begrepp och det finns ingen entydig förklaring på 

vad det innebär. Begreppet kan innefatta allt ifrån mobbing till sexuella övergrepp (Landahl, 2006). I 

denna studie kommer vi använda oss av Lundéns (2010), Eidevalds (2016) samt Killéns (2014) 

beskrivningar av begreppet och kommer att belysas ytterligare i bakgrunden. 

 

Anmälningsskyldighet 

Med anmälningsskyldighet menar vi i denna studie den anmälningsskyldighet som är reglerad i 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

 

”En mörkare sida” 

Vad vi menar med ”en mörkare sida” kommer att förklaras ytterligare i bakgrunden och kommer att 

förklaras med hjälp av Landahls (2006) teori om ”Smuts i yrket”. 
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Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av hur begreppet ”omsorg” kan förstås utifrån olika forskares 

synvinkel. Därefter följer en förklaring på hur en ”mörkare sida” av begreppet kan förstås. Vidare 

kommer ett avsnitt som behandlar betydelsen av att se. Alltså vilka konsekvenser som kan 

uppkomma om pedagoger inte har förmåga att se ”barn som far illa”. 

 

Omsorg - vad är det? 

Så länge förskolan och skolan har funnits har god omsorg varit en förutsättning för lärande skriver 

Persson och Gustafsson (2016). Trots detta skriver Josefson (2016) att förskollärare många gånger 

undviker att prata om omsorgen. Pedagoger tycks ha svårigheter att beskriva begreppet trots att de 

anser att omsorgen är viktig. Detta leder till att de försöker undvika att beskriva det, snarare än att ta 

tag i det och verkligen försöka definiera vad omsorg innebär. Pedagoger har dessutom en förmåga att 

förändra omsorgsbegreppet till att bli en del av barnens lär- och kunskapsprocesser. Som exempel på 

detta skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2001) att pedagoger ofta talar om en dubbel 

funktion som vissa typisk omsorgssituationer har, exempelvis måltiden. Måltiden beskrivs många 

gånger som en trivsam stund där pedagoger och barn har tid att umgås och samtala med varandra. 

Samtidigt ses situationen också som ett lärtillfälle där barn ska lära sig gott bordsskick och goda 

matvanor menar de. 

 

Praktisk omsorg 

Halldén (2016) skriver att ordet omsorg betyder noggrannhet och ofta förknippas med omtänksamhet 

och med kärlek. Begreppet förknippas även vanligtvis med barnomsorg, äldreomsorg och 

handikappomsorg eftersom begreppet omsorg kan måla upp en bild av att ”ta hand om”. Att tillse de 

personer som ännu inte kan ta hand om sig själva eller inte besitter den förmågan. Ordet kan även 

kopplas ihop med grundläggande ting som att hjälpa till med påklädning, mat och sänggående. 

 

Empatisk omsorg 

Omsorg involverar både fysiska och känslomässiga ageranden menar Halldén (2016). Omsorg är en 

del av ett etiskt förhållningssätt som handlar om människans moraliska plikt att vara medmänniska 

och att se det enskilda barnets behov fortsätter hon. Landahl (2006) beskriver omsorg på ett sätt som 

skiljer sig från hur begreppet vanligtvis brukar användas i pedagogiska sammanhang. Han menar att 

omsorg handlar om att motverka elevers lidande. Han instämmer med Jan-Olav Henriksen och Arne 

Johan Vetlesens definition av omsorgsbegreppet: ”sårbarhet, beroende, skörhet och dödlighet – är just 

de sidor hos vår existens som omsorgen inriktar sig på” (Landahl, 2006, s.9). Josefson (2016) skriver att 

omsorg handlar om hur vi förhåller oss tillvarandra. Hon påstår att förhållandet mellan människor, 

barn-pedagog, är det väsentliga. Hur vi delar en vardag tillsammans med en gemensam grund. En 

äkta omsorg präglas av att omsorgsgivaren, pedagogen, har ett förhållningsätt om omsorgstagaren, 

barnet. Josefson menar att det finns en ömsesidighet, pedagogen ser barnet och värnar för det. 

 

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) och Larsson-Swärd (2001) skriver att alla lärare inom barnomsorg 

och skolväsendet arbetar utifrån en värdegrund. Vidare skriver Larsson-Swärd att denna värdegrund 
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står för att alla barn ska få utvecklas på så många områden som möjligt, så bra som möjligt på sina 

egna villkor. Då det gäller barn och unga med funktionshinder eller andra svårigheter måste förskolan 

ta ett särskilt ansvar. Hon skriver vidare att pedagoger bör sätta barnet i fokus; att pedagoger bör ha 

eller inta ett barnperspektiv. Med barnperspektiv menar Larsson-Swärd ”att se barnet, lyssna på 

barnet, ha förmåga till empati och ha kunskap om barn, barns behov och utveckling samt ge barnen 

skydd när så fordras.” (Larsson-Swärd, 2001, s.122). Det handlar enligt Ljusberg (2008) om att ha 

barnets bästa i åtanke i stället för den vuxnes. Att inta ett barnperspektiv är dock inte alltid så enkelt 

menar Larsson-Swärd. Ljusberg skriver även hon om att ett barnperspektiv inte alltid är så enkelt att 

inta. Detta eftersom ett barnperspektiv inte är detsamma för alla, var och en tolkar detta på sitt eget 

sätt. 

 

Omsorg – ”en mörkare sida” 

För många pedagoger är den ”ljusa sidan” en framträdande sida av förskolläraryrket skriver Landahl 

(2006) och just omsorgen kan innebära mycket positivt. Pedagoger arbetar dock i en verksamhet där 

många barn befinner sig en stor del av dagen vilket leder till att pedagoger ofta har långvariga 

relationer med sin barngrupp. Pedagoger kan alltså möta många barn som på olika sätt far illa. 

Omsorgen kan därmed även innebära problematiska sidor menar han. Sidor som personalen i 

skolorna egentligen inte har kompetens att utföra på ett professionellt vis. Han skriver att dagens 

lärarroll innefattar roller som ligger på gränsen för lärares ansvars- och kompetensområden. Det kan 

vara roller som leder till att lärare måste agera som bland annat kurator, socialarbetare, psykolog 

och/eller extraförälder. Denna problematiska sida av yrket väljer Landahl att kalla för den ”smutsiga 

sidan” av läraryrket. I likhet med detta kallar vi den sida av omsorgen som berör ”barn som far illa” 

och anmälningsskyldighet för ”en mörkare sida”. De rena sidorna menar han representeras av 

idealbilden av förskola och skola – de trevliga och roliga momenten – de sidor vi kallar för ”ljusa” i 

vår studie. 

 

”Barn som far illa” 

Lundén (2010) skriver att begreppet ”barn som far illa” används återkommande i Sverige och står som 

ett samlingsnamn för barn som misshandlas, övergrepp, fysisk, sexuell eller känslomässig 

vanvård/försummelse. Hon fortsätter att skriva att alla typer av omsorgsvikt bland barn är något som 

bör uppmärksammas då det handlar om att barnets psykologiska förmåga hotas. Begreppet ”barn 

som far illa” är dock svårdefinierat då det innehåller flera olika aspekter. Lundén beskriver att 

begreppet också kan vara en fallgrop där barn kan riskera att hamna, en gråzon där pedagoger inte 

vet ifall barnet verkligen far illa. 

 

Killén (2014) påstår att i familjer som har allvarliga psykosociala problem riskerar barnen att bli 

utsatta för inte bara en, utan flera olika former av vanvård och övergrepp. Det kan gälla känslomässig 

vanvård, psykiska och/eller fysiska övergrepp samt sexuella övergrepp. Killén skriver vidare att om 

ett barn har blivit utsatt för fysiska och/eller sexuella övergrepp inom kärnfamiljen har barnet 

dessutom utsatts för emotionell vanvård och/eller psykiska övergrepp. 
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Enligt Larsson-Swärd (2001) är det svårt att veta hur en förövare ser ut. Det finns däremot en allmän 

uppfattning om hur en förgripare, ”snuskgubbe” eller brottsling är och hur denne agerar. Övergrepp 

anses enligt Landahl (2006) ha sin bakgrund utanför skolan. De flesta människor kan inte föreställa sig 

att det exempelvis skulle kunna vara deras vänner, släktingar, grannar, läkare eller lärare som utsätter 

barn för olika typer av övergrepp. Men, det skulle det mycket väl kunna vara. De personer som 

förgriper sig på barn finns inom alla yrkesområden och de ser ut precis som vem som helst fortsätter 

Larsson-Swärd. Svensson, Andershed och Jansons (2015) studie visade dock på att förskolepersonal 

oroar sig mer för barn som lever i familjer med låg socioekonomisk status än för barn som lever i 

familjer med hög socioekonomisk status. 

 

Övergrepp mot barn 

Begreppet ”barn som far illa” kan innebära en mångfald av problem som kan bestå av och bero på 

många olika aspekter påstår Landahl (2006). Eidevald (2016) menar att problemen bland annat kan 

vara sexuella övergrepp, psykiskt eller fysiskt våld samt försummelse. Även att vara vittne till våld 

går under begreppet psykiskt våld. 

 

Fysisk misshandel 

Eidevald (2016) skriver att fysiskt våld är när ett barn blir utsatt för kroppsskada, smärta eller annan 

typ av vanvård från en annan person. All form av fysisk beröring eller handling som orsakar smärta 

och som inte accepterats av individen är en form av våld. Killén (2014) skriver också att barn som 

aktivt blir skadade genom handlingar eller bristande tillsyn också räknas in under denna kategori. 

Detta gäller även kroppslig bestraffning i uppfostringssyfte skriver Eidevald. 

 

Sexuella övergrepp 

När någon vuxen person utsätter ett barn för sexuella aktiviteter som barnet inte är mogen för, varken 

utvecklingsmässigt, sexuellt eller emotionellt utsätts de för sexuella övergrepp skriver Killén (2014). 

Hon skriver också att barn inte har förmåga att förstå konsekvenserna av dessa aktiviteter och kan 

därför heller inte ge ett samtycke att delta. Begreppet innefattar enligt Eidevald (2016) allt från 

våldtäkt till handlingar som inte behöver vara fysisk beröring, tillexempel blottning eller visa 

pornografi för barnet. De sexuella övergreppen är dessutom ofta knutna till andra former av vanvård 

och övergrepp fortsätter Killén. Detta betyder att ett sexuellt övergrepp även kan knytas till ett 

psykiskt övergrepp eftersom barnet skuldbeläggs och hålls ansvarig av förgriparen. 

 

Psykisk misshandel och försummelse 

Killén (2014) skriver att psykisk misshandel är ett komplext begrepp som innefattar olika former av 

psykiska övergrepp. Övergreppen kan bestå av verbala hot och kränkningar samt även omsorgssvikt, 

försummelse, vanvård och neglekt. Enligt hennes beskrivning av begreppet ”omsorgssvikt” innebär 

det att barn lever i familjeförhållanden där de upplever en ständig otrygghet och oro för de effekter 

och konsekvenser som kan komma av att det finns drogmissbruk, psykiska problem, fysiska och 

psykiska sjukdomar och våld i hemmet. I likhet med Killén skriver Eidevald (2016) att psykisk 

misshandel bland annat innebär att individer hotar, skrämmer, diskriminerar, förlöjligar eller strikt 

kontrollerar barn. Enligt båda författarna menas försummelse med att barnets psykiska och/eller 

fysiska behov inte tillfredsställs eller ignoreras helt. Föräldrar involverar och intresserar sig inte i 

barnet enligt Killén. 
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I jämförelse med psykisk misshandel handlar vanvård om att vårdnadshavarnas kompetens brister i 

de vardagliga rutinerna, exempelvis barnets hygien, kost, sömn, kläder med mera (Eidevald, 2016). 

Killén (2014) förklarar att det finns två olika typer av känslomässig vanvård. Vanvården kan uppträda 

med näringsmässig, fysisk, materiell, medicinsk och social vanvård eller så kan den döljas med ett 

överdrivet tillgodoseende av näringsmässiga, materiella eller sociala behov. Den första varianten är 

välkänd och lätt att känna igen. Den andra varianten är desto svårare att upptäcka. Känslomässig 

vanvård är svår att beskriva eftersom det handlar om att beskriva en frånvaro av ett beteende, något 

som inte finns, något som inte går att se. 

 

Tecken på fysiska och psykiska övergrepp 

De vanligaste tecknen på fysiska övergrepp är blåmärken och brännmärken. Blåmärken efter händer 

eller föremål kan finnas över hela barnets kropp - på ryggen, stjärten, armarna, benen och i ansiktet. 

Blåmärkena sitter dessutom ofta på sådana ställen som normalt sett inte uppstår av att barn leker. 

Fysiska övergrepp är även en vanlig orsak till benbrott hos barn (Killén, 2014). Även allvarlig vanvård 

kan visa sig på många olika sätt. Barnen kan vara smutsiga, dåligt skötta och lukta illa. De kan vara 

magra, hungriga och tappa i vikt. Använder barnet blöja kan blöjutslag vara så allvarliga att barnet 

kan vara hudlöst över stora delar av underlivet. Barnen kan också få en försämrad förmåga att skapa 

kontakt med andra människor, försenade psyko- och grovmotoriska förmågor samt försenad 

språkutveckling skriver Killén. 

 

Larsson-Swärd (2001) påstår att när barn på något sätt far illa, genom bland annat bristande omsorg 

och olika former av fysiska och psykiska övergrepp visas det genom deras beteende. Många gånger 

kan det handla om okoncentrerat, aggressivt, utåtagerande eller allmänt bråkigt beteende. Det kan 

även visa sig genom att barnen inte söker kontakt med kamrater och försvinner i en egen värld. Ibland 

kan barnen också upplevas som nästintill autistiska – de avskärmar sig, svarar inte på tilltal eller tar 

till ett självskadebeteende. Dessa förhållanden kan enligt Killén (2014) och Drugli (2003) råda under 

olika perioder av ett barns liv och vara under olika lång tid. Desto yngre barnet är desto längre tid 

som barnet utsätts desto långvarigare effekter kan det uppstå. Tecknen och signalerna på 

omsorgssvikt och övergrepp kan därför ofta vara svåra att bedöma eftersom barnen reagerar olika 

beroende på när övergreppen startade och vilken ålder barnet är i fortsätter Larsson-Swärd. Om ett 

barn plötsligt ändrar sitt beteendemönster eller om det har ett avvikande beteendemönster är det dock 

alltid en grund för att undersökas menar hon. 

 

Omsorg – betydelsen av att se 

Att arbeta som lärare innebär inte enbart att lära ut kunskap, det innebär även att skydda barn mot 

kränkande behandling och diskriminering. Eidevald (2016) beskriver vad som står i skollagen, bland 

annat så står det att åtgärder för kränkande behandling ska finnas samt att de som arbetar inom 

skolan inte får utsätta något barn för kränkande eller diskriminerande behandlingar. Eidevald tar 

också upp att all personal inom skolväsendet har en skyldighet att anmäla ifall de ser att något barn 

utsätts för detta till antingen rektor eller förskolechef. Det räcker med endast en misstanke för att göra 

en orosanmälan till socialtjänsten, detta gäller alla former av övergrepp. I arbetet med att upptäcka 

barn som riskerar att fara illa kan förskollärare utgöra en avgörande roll eftersom de möter barnen 

tidigt i livet menar Svensson, Andershed och Janson (2015) och Toros och Tiirik (2014). Upptäckten 
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kan ofta starta med en magkänsla skriver Killén (2014). För att pedagoger ska kunna hjälpa barnen 

måste de kunna bevisa att magkänslan är sann fortsätter hon. Toros och Tiirik fann i sin undersökning 

att lärare många gånger förstår innebörden av begreppet ”barn som far illa” eller ”utsatta barn”. 

Många lärare har dessutom erfarenhet av detta. Förskollärare har också en viktig roll i att identifiera 

och rapporterar utsatta barn. Toros och Tiiriks undersökning visar även att förskollärare känner sig 

dåligt rustade för att ta sig an arbetet med utsatta barn. De saknar självförtroende till sin egen förmåga 

att upptäcka ”utsatta barn” samt till sin förmåga att stötta barnen på rätt sätt. Goebbels et al. (2008) 

studie visar också på att lärare inte anmäler alla fall av misstänkt barnmisshandel. 

 

Utsatta barn talar inte om när de blivit utsatta för ett övergrepp menar Larsson - Swärd (2001). Hon 

menar även att de tar lång tid på sig att berätta för någon om deras situation. Att de har blivit utsatta 

leder till att de tappar förtroendet för vuxna människor. Därför tar det lång tid innan de kan hitta 

någon person som de litar tillräckligt mycket på för att de ska våga börja öppna upp sig. Ett alternativt 

sätt för barnen att berätta är att skicka ut dolda signaler, till exempel att ge utlopp för sina upplevelser 

i leken eller genom att reagera på ett avvikande sätt i olika till synes ”normala” situationer som 

toalettbesök eller genom teckningar. De allra flesta barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp blir 

fixerade vid det och flyr bort i tankarna till någon annan plats. De funderar och oroar sig ständigt över 

faran att bli utsatt för ytterligare övergrepp. Dessa signaler kan vara svårtolkade för pedagoger i 

förskolan. Om pedagogerna inte tolkar dem kan det leda till fortsatt lidande för barnen. Har 

pedagoger kunskap om dessa signaler blir det lättare för dem att förstå barnen skriver Larsson-Swärd. 

 

Som tidigare nämnts skriver Larsson - Swärd (2001) att pedagoger bör ha barnet i fokus och kunna 

inta ett barnperspektiv. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) skriver att många pedagoger samt även 

andra yrkesgrupper som ansvarar för barn hänvisar till att arbeta för barnets bästa och att de då bör 

stödja föräldrarna i deras insatser för sina barn. Även Sandberg och Vuorinen (2007) menar på att 

barnets bästa är något som alla lärare bör sträva efter att uppnå. För att göra detta krävs det ett gott 

samarbete med hemmen. Författarna menar också att det har påvisats att barnets utveckling ökar 

positivt om samarbetet mellan hem och förskola är ömsesidigt med respekt för varandra. Inga av 

författarna ovan menar att pedagogerna ska ta ifrån föräldrarna deras roll i barnets liv, utan snarare 

lita på att de gör det bästa för sitt barn. I de fall pedagoger misstänker att ett barn far illa är det dock 

inte så enkelt att behålla barnet i fokus eller att behålla ett gott samarbete med familjerna skriver 

Larsson – Swärd (2009). Hon har upptäckt att det finns ett motstånd hos pedagoger mot att göra 

anmälningar samt till att konfrontera föräldrar om de misstänker något. Hon menar vidare att det är 

svårt för pedagoger att först skapa en bra relation till föräldrarna för att sedan anmäla densamme. 

Pedagogerna är rädda för att göra fel samt att föräldrarna ska bli arga skriver hon. Denna rädsla är 

förståelig men ur ett barnperspektiv är den inte acceptabel (Larsson-Swärd, 2009). 

 

Konsekvenser när lärare inte ser 

Forskning om omsorgssvikt har visat att många barn lider och att det kan ge allvarliga konsekvenser 

för barns psykiska, kognitiva, sociala och fysiska utveckling menar Killén (2014). Desto yngre barn, 

desto allvarligare situation, desto allvarligare konsekvenser får det för barnets fortsatta utveckling 

skriver Killèn. Hon menar också att känslomässig vanvård är den vanligaste formen av vanvård. Det 

påverkar barns utveckling på en mängd olika vis. Ändå uppfattas vanvård som mindre allvarligt än 

synliga övergrepp. Detta kom även Toros och Tiirik (2014) fram till i deras studie som visade att lärare 
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ansåg att känslomässig vanvård och misshandel var mer förståeligt och mindre allvarligt än fysisk 

vanvård och misshandel. I likhet med detta skriver Goebbels et al. (2008) att det är mer troligt att 

förskolepersonal anmäler vid allvarliga fall av barnmisshandel och övergrepp eller då barnen själva 

kan beskriva övergreppen. Vanvård är dock ett av våra allvarligaste problem när det gäller barns 

känslomässiga, kognitiva, sociala, fysiska och beteendemässiga utveckling fortsätter Killén. Även 

Lundén (2010) tar upp att omsorgsvikt som psykologiska övergrepp inte ses vara av lika stor vikt som 

när en fysisk skada har skett. Psykologiska övergrepp är svårare att definiera och kan samtidigt ske 

tillsammans med andra övergrepp på barnet. I och med att de psykologiska övergreppen är så pass 

svåra att upptäcka ger det den här typen av omsorgsvikt en missvisande bild. Hon skriver vidare att 

omsorgsvikt även har kopplats till områden där de har det sämre ställt med bland annat ekonomin. 

 

Killén (2014) skriver att utsatta barn riskerar att klara skolan sämre och blir därmed dåligt förberedda 

inför det kommande arbetlivet. Vilketi sin tur kan leda till att dessa barn hamnar på de kriminella 

vägarna, vuxna som har blivit utsatta som barn är oftare sjuka och i större behov av sjukvård. Många 

av de barn som utsätts för våld i hem löper en större risk för att bli både förgripare och offer. 

Undersökningar har påvisats att unga brottslingar kommer ifrån en uppväxt med omsorgssvikt och 

eller omsorgsförlust i upp till 90 % av fallen. Drugli (2003) menar dock att desto tidigare pedagoger 

upptäcker ”barn som far illa” desto troligare och enklare kan det bli att vända en negativ utveckling 

till en positiv. 

 

Förebyggande arbete 

Toros och Tiiriks (2014) studie visar att utsatta barns välmående är beroende av pedagogers 

utbildning och att de dessutom värnar om barns rättigheter. Ökad kunskap bland förskolans anställda 

är ett sätt att minska övergrepp menar även Eidevald (2016). Toros och Tiirik fortsätter med att 

pedagogers medvetenhet och kunskap även minskar rädslan för att göra felaktiga eller falska 

anmälningar. Därför är det en nödvändighet att stärka pedagogers kunskap och medvetenhet så tidigt 

som möjligt för att barnet ska må bra och utvecklas menar de. Detta menar även Eidevald som skriver 

att det finns ett behov av att utbilda blivande lärare i hur de ska kunna se och våga anmäla när de 

misstänker att övergrepp skett eller sker. Genom att maximera lärares resurser och kunskap kan de 

tidigare upptäcka ”barn som far illa” vilket i sin tur leder till bättre stöd/hjälp och välmående för 

barnet enligt Toros och Tiirik. Detta argumenterar också Eidevald för då han skrivet att pedagoger bör 

utbildas eftersom det inte går att skydda barn utan relevant utbildning och kunskap. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar och förståelse av ”en mörkare 

sida” av förskolans omsorgsuppdrag, med fokus på ”barn som far illa”. För att besvara vårt syfte har 

vi avgränsat oss mot följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver pedagogerna omsorgsuppdraget? Vad innebär det för dem? 

 Vilka uppfattningar och vilken förståelse har pedagogerna av ”en mörkare sida” av 

omsorgsuppdraget? 

 Vilka uppfattningar och vilken förståelse har pedagogerna av ”barn som far illa”? 
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Metod  
I det här kapitlet kommer vi beskriva varför vi har valt att göra en hermeneutisk studie med en 

kvalitativ forskningsmetod. I kapitlet kommer även studiens genomförande och urval att beskrivas. 

Kapitlet kommer även att motivera vilken analysmetod som använts. Kapitlet avslutas med de etiska 

överväganden vi tagit hänsyn till. 

 

Forskningsansats och datainsamlingsmetod 

Vårt syfte var att försöka få syn på pedagogers uppfattningar och förståelse av ”en mörkare sida” av 

omsorgsuppdraget med fokus på ”barn som far illa”. Därför bygger denna studie på en hermeneutisk 

forskningsansats med kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Hermeneutik är en kvalitativ 

forskningsdesign och handlar om att forskaren försöker tolka och förstå ett fenomen (Brinkkjaer & 

Höyen, 2013), vilket var något vi strävade efter. Vi ville förstå och tolka mänskliga handlingar och då 

blev vår inlevelseförmåga viktig (Hyldgaard, 2008). Eftersom hermeneutiken bygger på igenkännande 

lämpade sig denna forskningsansats väl för att fånga, i vårt fall, pedagogernas egna uppfattningar och 

förståelse av ett fenomen.  

 

Kvalitativa metoder innebär att forskare intervjuar, observerar eller analyserar texter som inte kan 

analyseras på ett kvantitativt vis, med hjälp av statiska verktyg och metoder (Ahrne & Svensson, 

2014). Kvalitativa intervjuer kan ge en hög grad av flexibilitet under själva forskningsprocessen 

eftersom frågorna samt den ordning de ställs i kan anpassas efter situationen. Vi valde att spela in 

intervjuerna med ljudupptagning för att det skulle underlätta för oss att kunna transkribera 

materialet. På så vis kunde vi spola fram och tillbaka i ljudupptagningarna. Vi hade även med oss ett 

anteckningsblock för att kunna markera eller notera om det var något speciellt vi ville ha med från 

intervjuerna, till exempel om informanterna uttryckte sig extra bestämt eller om de kändes 

motsträviga eller samarbetsvilliga med mera. I anteckningsblocket kunde vi även notera tankar och 

reflektioner som uppstod under arbetets gång. 

 

Vi utgick ifrån en semistrukturerad intervjumall med ett antal färdigställda frågor. Frågorna i vår 

intervjumall var även relativt öppna för att på så vis kunna ställa följdfrågor beroende på vad 

informanterna svarade. De färdigformulerade frågorna gjorde det lättare för oss att hålla oss till en 

röd tråd i samtalet. Samtidigt ville vi att intervjuerna skulle vara avslappnade och mer lika ett samtal, 

vilket följdfrågorna kunde hjälpa till att bidra med. Semistrukturerade intervjuer är en följsam och 

anpassningsbar metod med lättförståeliga frågor som ger utrymme för följdfrågor vilket i sin tur leder 

till en fördjupad förståelse av fenomenet enligt Stukát (2011). Ahrne och Svensson (2014) skriver också 

att den person som intervjuar kommer relativt nära de människor och miljöer som forskningen berör. 
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Urval 

Studien kommer att bygga på intervjuer av sex stycken pedagoger som arbetar på fyra olika förskolor. 

I vårt val av förskolor har vi slumpmässigt valt ut några förskolor som vi inte har haft någon tidigare 

kontakt med. Anledningen till detta var att vi inte ville ha några förutfattade meningar om hur 

förskolorna arbetar med ”barn som far illa”. Huruvida pedagogerna har en förskollärarutbildning 

eller ej anser vi inte vara relevant för det vi vill undersöka eftersom anmälningsskyldigheten berör alla 

som arbetar inom verksamheter som arbetar med barn och unga. Av den anledningen har vi inte gjort 

något sådant urval. Antalet informanter baserar vi på det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) 

skriver om att säkerheten ökar för att det insamlade materialet inte enbart hänvisar till enskilda 

informanters personliga uppfattningar. Säkerheten för detta ökar redan vid sex till åtta informanter 

menar de. Vi anser även att antalet informanter är lagom för det vi vill visa på samt att det är lagom 

med tanke på den tid vi har på oss att genomföra denna studie.  

 

Undersökningsgrupp 

Vi har intervjuat sex stycken pedagoger som vi har valt att ge fiktiva namn. Namnen är: Barbro, Sofia, 

Mia, Bea, Saga och Eva. Barbro och Sofia arbetar på samma förskola lika så arbetar Mia och Bea på 

samma förskola. Saga och Eva arbetar däremot på olika förskolor. Fem av informanterna är utbildade 

förskollärare och en är utbildad barnskötare. Informanterna som deltog i studien var mellan 29 och 54 

år. Deras arbetslivserfarenhet inom yrket varierade mellan 10-30 år. 

. 

Genomförande 

Vi valde att göra samtliga sex intervjuer tillsammans. I första hand kontaktades förskolecheferna via 

telefon där undersökningens fullständiga syfte beskrevs samt att vi önskade göra två intervjuer på 

förskolan med en pedagog åt gången. Förskolechefen skickade ut en intresseförfrågan till sin personal. 

Därefter återkopplade hen till oss vilka pedagoger som visat intresse av att delta i studien. Vi fick 

deras kontaktuppgifter. Pedagogerna togs kontakt med via telefon där tid och datum stämdes av, 

därefter mejlades missivet ut till pedagogerna I samtalet med pedagogerna valde vi att inte beskriva 

syftet fullt, eller att skicka ut intervjufrågorna i förväg. Detta eftersom vi, enligt den hermeneutiska 

ansatsen, ville undersöka pedagogernas uppfattningar och förståelse av vårt fenomen samt att 

pedagogerna inte skulle hinna förbereda sig genom att tänka efter eller genom att läsa in sig på något 

specifikt. Tanken var att vi på så vis skulle kunna få så oförfalskade svar som möjligt. Till intervjuerna 

togs vårt missiv med för att säkerställa att de var medvetna om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

 

Intervjuerna ägde rum på pedagogernas arbetsplatser. För att kunna utföra intervjuerna utan 

störningsmoment valdes ett avskilt rum. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefonerna för 

att dels kunna fokusera på samtalet och dels för att kunna lyssna på intervjuerna i efterhand. För att 

hålla oss till en röd tråd i intervjuerna användes vårt frågeformulär (se bilaga 2). Utifrån 

informanternas svar ställdes följdfrågor om det var något vi inte förstått eller för att informanten 

skulle kunna utveckla eller förtydliga något denne hade sagt. Vår avsikt var att hålla intervjuerna 

mellan 30–45 minuter långa för att ge informanterna tid att reflektera kring frågorna samt utveckla 

sina svar. De flesta intervjuer tog cirka 30 minuter att genomföra, utom en som tog närmare 60 
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minuter. Den informanten tappade lätt den röda tråden och pratade om saker som inte rörde vårt 

ämne. När datan var färdiginsamlad transkriberades detta för att på så vis få fram ett empiriskt 

material som sedan analyserades. Det empiriska materialet bearbetades genom att sorteras, reduceras 

och kategoriseras med hjälp av färgkodning för att enklare kunna hitta mönster och essenser i 

informanternas utsagor. 

 

Analysmetod 

Resultatet i denna studie har vuxit fram ur våra tolkningar av det insamlade materialet. Eftersom det 

är vi själva som tolkar vårt material är vi medvetna om att vi på så vis även blir medskapare av det. 

Eftersom materialet tolkades utifrån vår förståelse av ämnet kunde vi heller inte förhålla oss helt och 

hållet objektiva. Materialet kan därmed tolkas på andra sätt och utifrån andra perspektiv och vinklar 

än våra. Med detta vill vi säga att vår studie inte utgör någon enda sanning, vilket också är ett 

kännetecken på ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Eftersom vår studie är av hermeneutisk art 

strävade vi efter att hitta synvinklar som kan öka förståelsen av fenomenet (Patel & Davidson, 2003). 

 

För att det ska vara möjligt att se något i ett material är teori en nödvändighet i analysarbetet skriver 

Svensson (2014). De menar att teorier kan fungera som glasögon som gör att vissa sidor av ett 

fenomen framträder tydligt medan andra blir suddiga. Kanske går det även att påstå att teorier kan 

fungera metaforiskt. Enligt Svensson ger metaforer en möjlighet att se bortanför det förgivettagna och 

se något som någonting helt annat. I jämförelse med vår studie kan omsorgen sägas vara det 

pedagogerna tar för givet, att det handlar om de ljusa rutinmässiga aspekterna. Metaforen, i vårt fall 

”en mörkare sida” kan då belysa nya aspekter av vårt studieobjekt. Detta kan i sin tur berika vår 

förståelse av fenomenet. 

 

I vårt analysarbete har vi utgått ifrån tre steg. Vi har sorterat, reducerat och argumenterat (Svensson, 

2011). Till en början sorterades datan upp för att bli mer lättöverskådlig. Ljudupptagningen har därför 

lyssnats på under upprepande tillfällen. Informanternas svar skrevs under respektive fråga och 

därefter har det empiriska materialet lästs flera gånger och kategoriserats med hjälp av färgkodning. I 

det färgkodade materialet strävade vi efter att hitta kärnan i informanternas uttalanden. Ur detta 

material växte det fram tre olika kategorier fram. De tre kategorierna är: 

 Omsorg: vad är det? 

 Omsorg: en ”mörkare” sida 

 Omsorg: betydelsen av att se 

Synliggörandet av dessa tre kategorier ledde till att vi kunde göra en mer djupgående kategorisering 

där ytterligare kategorier kunde skapas. Ur det kategoriserade materialet växte det fram viktiga och 

betydelsefulla likheter och skillnader samt mönster. Detta kunde vi därefter sätta i relation till 

varandra och tidigare forskning. Andra steget blev då att reducera materialet. Det innebar att vi 

avlägsnade de delar som inte tillhörde ämnet eller ansågs vara oväsentliga. Därefter följer en 

argumentering. Enligt Svensson (2011) handlar det om att skapa självständiga slutsatser på det 

reducerade materialet relaterat till studiens syfte och tidigare forskning. Efter att resultatet analyserats 

och delats in i de tre huvudrubrikerna kom vi fram till att även dela in bakgrunden i samma 

huvudrubriker. Detta för att även sortera in bakgrunden efter relevant forskning relaterat till studiens 

syfte. 
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Etiska ställningstaganden 

I vårt missiv (bilaga 1) till de deltagande beskrev vi de etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till i 

studien. Dessa är enligt Stukát (2001) och vetenskapsrådet (2011): 

 Konfidentialitetskrav: hänsyn till de deltagandes anonymitet måste tas. De deltagande ska 

vara väl införstådda att uppgifterna behandlas konfidentiellt och deras identitet kommer 

skyddas. 

 Samtyckeskrav: de deltagande har rätt att bestämma om de vill delta i studien eller ej. De har 

även rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. 

 Informationskrav: de deltagande ska informeras om studiens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt samt att de när som helst får avbryta sitt deltagande. 

 Nyttjandekrav: Informationen som framkommer får och kommer endast att användas i 

enlighet med studiens syfte. 

Eftersom vi inte till fullo gick ut med vårt syfte var vi medvetna om att informanterna kunde komma 

att känna sig lite ställda mot väggen. Vi var också medvetna om att detta ämne kan vara känsligt för 

en del deltagare och var därför vara extra noga med att förklara de etiska principerna med varje 

deltagare innan intervjuerna startade. Vi både mailade ut vårt missiv innan intervjuerna och vi hade 

även med oss det till intervjuerna för att kunna gå igenom det grundligt med varje respondent innan 

vi startade. Vi förklarade att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta 

intervjun utan att behöva förklara sig. Vi förklarade även att allt material enbart kommer att användas 

i samband med denna studie samt att alla deltagare och förskolor i denna studie kommer att få fiktiva 

namn, för att i största möjliga mån kunna avidentifiera dem. Vi var även noga med att poängtera att 

det var deras åsikter, tankar och erfarenheter vi var intresserade av och inte av dem som personer. Vi 

erbjöd även att maila den slutgiltiga versionen av denna studie till dem om de så önskade. Först efter 

denna genomgång med informanterna startade vi våra intervjuer. 
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Resultat  
I detta kapitel presenteras det hur de sex intervjuade pedagogerna uppfattar och förstår 

omsorgsuppdraget och dess ”mörkare sida”. Intervjuerna bygger på pedagogernas kunskaper och 

erfarenheter kring studiens forskningsobjekt "barn som far illa". Intervjupersonerna var mellan 29–54 

år och har varit verksamma inom skolväsendet i 10-36 år. Alla namn som intervjupersonerna har fått 

är fiktiva för att avidentifiera dem enligt vetenskapsrådet etiska riktlinjer och principer. Personerna är 

också informerade om att intervjun är helt frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan. 

 

Omsorg – vad är det? 

Pedagogernas uppfattningar och förståelse av omsorgsuppdraget 

 

Några pedagoger uttrycker att det är en mycket svårt att precisera vad förskolläraryrket och 

omsorgsuppdraget innebär för dem. De uttrycker att det i första hand handlar om att vara till för 

barnen. Informanterna hade även gemensamt att de såg relationer som en stor del av arbetet, då både 

med barn och vuxna. Både Sofia och Mia uttrycker att de i arbetet ser väldigt mycket kontakt med 

människor och att det är av stor vikt att få en bra relation med alla parter som rör barnet och 

förskolan. Just relationer med föräldrarna var något som flera av dem nämnde som något mycket 

viktigt i arbetet och något de också värnade väldigt mycket om. Som nämnts ovan innebär 

förskolläraryrket för de flesta informanterna att även vara med och ta hand om barnen, att finnas där 

som en förebild och en trygg vuxen. Barbro säger att förskolläraryrket innebär att ge barnen 

självförtroende och att ta han om dem, detta är något som även Sofia uttrycker då hon säger "men det 

är mest, det jag tycker det är liksom att man får jobba med barn […]. Även Bea pratar om vikten av att vara 

en trygg vuxen för barnen ”Sen kan jag också tycka det att vi behöver vara trygga människor i, för att kunna 

lära, det är ju det som jag säger att man ska ha trygghet […]”. 

 

Samtliga informanterna nämnde enbart "ljusa" aspekter av yrket och beskrev vid ett flertal gånger 

under den inledande delen av intervjuerna att yrket var roligt och givande. Sofia menar tillexempel att 

arbetet med barn är något som är roligt. Eva säger att hon har kunnat gå ifrån jobbet och känt att det 

har varit givande vilket, hon även hoppas att det har varit för barnen. Mia uppfattar även hon att 

arbetet är glädjefyllt, vilket även Bea tycker då hon säger att förskolläraryrket är komplext att beskriva 

men att det enbart har varit roligt. 

 

Informanterna pratade även om lärande i förskolan; att lärandet har stort fokus i yrket. Barbro nämner 

även att hon anser att det har blivit större fokus på lärande sedan läroplanen för förskolan kom 1998 

(Lpfö98, Skolverket, 2010). Läroplanen och dess tre uppdrag: lärande, fostran och omsorg, pratar även 

Eva om. Hon uppfattar det som att kunskapsbegreppet har vuxit och fått stort fokus sedan Lpfö98 

kom. Informanter ser lärandet som en stor del av förskolläraryrket eftersom de som exempel nämner 

att arbetet innebär att de som pedagoger ska kunna ge barnen det de vill ha och är intresserade utav 

lärande och utmaningar. Flera av dem nämner också att barnen ska få utvecklas genom att undersöka 

och utforska och att barnen ska få ut någonting av dagen. 
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Pedagogernas uppfattningar och förståelse av omsorg och lärande 

I intervjuerna visade det sig att informanterna hade svårt urskilja omsorgsuppdraget från fostran- och 

lärandeuppdragen. Mia säger: "Alltså det sammanflätas ju hela tiden. Man kan ju inte separera de sakerna". 

”Allting går in i varandra” säger Eva, vilket även Barbro påpekar då hon säger att ”De hänger ju ihop 

tycker jag”. Trots att samtliga informanter har svårt att separera omsorgen och lärandet ifrån varandra 

kopplar de ändå ihop omsorgsuppdraget med de vardagliga rutinerna exempelvis som att tvätta 

händerna, byta blöja och påklädning. Men att de i dessa situationer även kan se en form av lärande i 

de vardagliga praktiska rutinerna. 

 

Informanterna pratar om att det ingår ett lärande i omsorgen och att det inte går att skilja dem åt. 

Däremot ser de mer omsorg när barnen är yngre och mer lärande när barnen blir äldre. Omsorgsdelen 

kan ibland ta mycket fokus bland de yngre barnen. Sara säger att hon arbetar med ett till treåringar 

och att hon då tolkar att omsorgsarbetet är större på hennes avdelning än för de som jobbar med äldre 

barn. Även Mia menar att barnen behöver/kräver mer omsorg ju yngre de är. 

 

Evas syn på omsorgsuppdraget skiljer sig dock en aning från de övrigas uppfattningar då hon pratar 

om den empatiska biten, att hon som pedagog ska kunna leva sig in i och ha förståelse för barnens 

situationer. Hon menar att det handlar om ett värdegrundsarbete, ett förhållningssätt som pedagoger 

måste ha. Hon menar att vuxna måste föregå med gott exempel eftersom barn inte gör som vuxna 

säger utan istället härmar pedagogernas handlingar. Hon menar att det därför är viktigt att pedagoger 

värnar om varandra. Hur de förhåller sig till varandra hjälper barnen att bli mer självständiga, det 

visar barnen att det är okej att alla människor inte alltid behöver tycka lika. Fortsättningsvis kommer 

även Eva i likhet med övriga informanter in på den "praktiska omsorgen" då hon fortsätter med att 

säga att barnen behöver vård. Med vård menar hon de vardagliga rutinerna som att gå på toaletten 

och byta blöja. 

 

Omsorg – en ”mörkare” sida 

Pedagogernas uppfattningar och förståelse av en ”mörkare sida” av omsorgsuppdraget 

 

Huruvida informanterna uppfattar några mörkare sidor kring omsorgsuppdraget både liknar och 

skiljer sig ifrån varandra. Som exempel på en mörk sida nämns stora barngrupper och lite personal. 

De uttrycker att de inte hinner se alla barn och ge den omsorg barnen behöver. Det fungerar inte att 

vara för kort om personal i förhållande till barngruppens storlek. Informanterna hinner då inte få den 

där tiden till att ge den omsorg de skulle vilja till varje enskilt barn. Saga uttrycker: 

 

Alltså det är ju i sådana fall att man är få pedagoger och många barn. Det känns som 

att omsorg kräver tid, det kräver närvarande vuxna. Ibland när jag tänker efter, vi har 

16 barn på vår avdelning och jag jobbar i snitt sex timmar om dagen, jag jobbar 75 % 

och det betyder ju att jag inte ens har en halvtimme till varje enskilt barn per dag. Det 

gör lite ont när jag tänker på det, det känns jättefjuttigt. 

 

Ytterligare en aspekt som informanterna anser vara en "mörk sida" är barnens långa vistelsetider på 

förskolan. De uttrycks oro över att barnen har längre dagar än informanterna själva som arbetar 

heltid. Informanterna kan inte se att någon förbättring kan komma att ske inom den närmaste 
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framtiden. Barnens långa dagar kan de inte påverka och inte heller barngruppernas storlek eller 

tillgång till mer kompetent personal. Även brist på lämpliga lokaler som är anpassade efter 

förskoleverksamhet som en orsak till att det inte kan ske någon förbättring. Dessa aspekter kan leda 

till hög ljudnivå vilket påverka både barnens och personalens mående negativt. 

 

Flera aspekter som informanterna benämner som ”mörka” är att de använder sig själva och sina 

kroppar som redskap hela tiden, vilket kan vara påfrestande både fysiskt och psykiskt. Psykiskt kan 

arbetet som förskollärare vara påfrestande då det inte finns möjlighet att räcka till för alla barn. Det 

går inte att exempelvis ha hur många ledsna barn som helt i famnen, vilket kan skapa en uppfattning 

av att inte räcka till. Mia säger: "vi har ju liksom två armar och man kan möjligtvis ta två stycken i famn […] 

Resten då?" Fysiskt kan arbetet som förskollärare bestå av mycket bärande och många tunga lyft 

exempelvis i och ur matstolar och/eller barnvagnar. Även barn och familjer med annat modersmål än 

svenska nämns som en mörk aspekt. ”Såna bitar gör att vissa saker blir svårare.” säger Barbro. Även barn 

med olika diagnoser såsom ADHD eller Aspergers nämns som en mörkare aspekt.  

 

Omsorg – betydelsen av att se 

Pedagogers uppfattningar och förståelse kring "barn som far illa" och anmälningsskyldighet 

 

Informanterna uppfattar och förstår begreppet "barn som far illa" på olika vis, eftersom de gav olika 

definitioner utav det. Det framkom att det kan röra sig om barn som varit med om olika traumatiska 

händelser tillexempel barn som flytt från krig eller som förlorat någon familjemedlem. Att barn 

tillbringar långa dagar på förskolan ansågs vara påfrestande för barnen och att det därmed kan ses 

som en del i "begreppet barn som far illa". "Man kan ju fundera kring hur det är att, när dom är väldigt 

många timmar, hur närvarande föräldrar det är. Det är ju också som en del i det här" säger Mia. Efter lite 

betänketid och följdfrågor kom de längre fram i intervjun även fram till att omsorgssvikt och 

barnmisshandel faller in under denna kategori. 

 

Alla informanter på ett eller annat sätt har erfarenhet kring "barn som far illa", enligt vår beskrivning i 

litteraturbakgrunden. Vissa av informanterna har gjort egna anmälningar, andra har inte gjort det; 

trots att de påstått sig ha haft misstanke om att något har barn har farit illa. Som exempel säger Saga 

"näe, jag har aldrig anmält..." Längre fram i intervjun säger hon: "nu när jag tänker efter så har vi ett barn 

som skulle kunna falla in i den kategorin faktiskt." Inte heller Mia har gjort någon anmälan och påpekar 

också att det är någonting som går fundera över eftersom det rimligtvis borde ha passerat barn som 

inte mått särskilt bra säger hon. Även hon kommer på under intervjun att hon har sett ett flertal barn 

där en anmälan kanske borde ha gjorts men där de istället har valt att blunda för det: "vi har haft barn 

som inte varit så rena, så man har fått tvätta kläder och vi badar här, vi har lite vattenlek här på förskolan..." 

säger hon och rycker på axlarna. 

 

Bea berättar att hon varit med och gjort många anmälningar under sitt arbetsliv och betonar under 

intervjun att det är av största vikt att de som arbetar med barn verkligen står upp för barnen. Hon 

fortsätter berätta och förklarar att om pedagoger ser någonting så måste de anmäla det, men att det 

inte är så bekvämt att göra det alla gånger och hon funderar även över om hon har anmält för få 

gånger. 
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”Då jag tvekar lite grann, jag har nått exempel i huvudet som jag kan tänka att kanske 

där skulle man ha gjort någonting. Och sen när man ser dom vuxen, att de är 

tilltussade som vuxna, det är inge roligt. Så därför… det är inge roligt. Man måste bara 

göra det. Jag har en flicka som jag tänker på ibland och jag vet att det inte gått så himla 

bra, och det behöver inte gått nå bättre om man gjort nån anmälan men hon kanske 

hade hamnat i en annan familj eller fått stöd och det kan ju ha blivit annorlunda. Men 

jag kan ju som inte gräva ner mig för det men […] 

 

Som tidigare nämnts har samtliga informanter erfarenhet kring barn som far illa. Deras erfarenheter 

kring detta har många gånger lett till negativa konsekvenser för informanterna. Bea säger bland annat 

att hon har blivit hotad av arga föräldrar. ”Det är någon som har sagt att dom ska döda mig, -jag ska döda 

dig, vad har du sagt för något?! […] jag har blivit hotad, jag och min familj har blivit hotad. Jag vet var du bor, 

jag vet var dina barn går på för skola.”. Även Sofia beskriver negativa erfarenheter av att anmäla då hon 

säger: Jättehemskt. Ja det var lite, det är ju obehagligt, verkligen. I Sofias fall visade det sig att det inte 

handlade om något övergrepp. Pedagogerna i det fallet trodde att det handlade om incest, vilket det 

inte var. I själva verket var det medicinska orsaker som föräldrarna inte informerat personalen om. 

Detta ledde till ett stort missförstånd som gjorde att familjen valde att byta förskola. Detta leder till en 

rädsla att ha fel, en uppfattning Sofia delar med flera av informanterna. 

 

En anmälan är aldrig enkel att göra menar informanterna. Det är svårt på grund av att informanterna 

är rädda att konfrontationen med föräldrarna ska leda till en försämrad kontakt. Barbro är ensam om 

åsikten att en anmälan inte är svår att göra. Det hon uppfattar som jobbigast är de sexuella 

övergreppen, att det har blivit så stort fokus i media. Hon menar att det stora mediafokuset har lett till 

att hon har blivit så fokuserad på det och att hon kollar varenda gång hon byter blöja om hon ska 

upptäcka något. Även den känslomässiga biten nämns som en negativ effekt av arbetet med ”barn 

som far illa”. Informanterna tar åt sig känslomässigt av vetskapen att ett ”barn far illa” vilket påverkar 

deras psykiska mående på ett negativt sätt. Saga har aldrig själv gjort någon anmälan och kommer på 

först i slutet av intervjun att de har ett barn som skulle kunna falla in under kategorin "barn som far 

illa". Det hon uppfattar som svårt eller negativt i den situationen är svårigheterna i att stötta det här 

barnet på förskolan. 

 

Pedagogernas kunskaper och rutiner 

Huruvida Informanterna ansåg sig har tillräckliga kunskaper om barn som far illa och om 

anmälningsskyldighet skilde sig en aning mellan svaren. De flesta ansåg sig ändå ha tillräckliga 

kunskaper. Barbro menar tillexempel att om pedagoger har arbetat så länge som hon har borde de ha 

kunskap om det. Barbro menar också att det syns på barnen om de inte mår bra. Hon uttrycker också 

att det vore konstigt om utbildad personal inte kan se när ett barn far illa Det borde utbildade 

pedagoger kunna göra. Samtidigt säger hon, och övriga informanter, att det är en erfarenhetssak att 

lära sig se. 

 

Till en början ansåg sig de flesta av informanterna ha tillräckliga kunskaper om 2barn som far illa” och 

om anmälningsskyldigheten. Senare visar det sig att de inte har särskilt mycket utbildning om 

begreppen. De flesta är eniga om att ytterligare fortbildning vore önskvärt. Sofia säger att hon säkert 

skulle behöva ha bättre kunskaper kring detta och fortsätter med: "men vi har ju såna här krishantering 

eller vad man ska kalla det, planer så man vet liksom hur man ska gå tillväga och vem man ska ringa till och… 
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Handlingsplaner heter det, har vi ju...” Sofia och även övriga informanter anser att det vore bra med 

fortbildning inom ämnet men samtidigt säger de att de får fräscha upp kunskaperna varje gång det 

händer. Saga påstår sig ha bra kunskap och gick en föreläsning i våras där de bland annat fick träffa 

socialtjänsten. Hon berättar vidare att hon vet att hon ska ringa 112 vid akuta fall eller om de funderar 

över något eller om det kommer en onykter förälder som ska hämta sitt barn. "Det skulle ju kunna 

hända" säger hon och fortsätter med:" Jo men jag känner mig ganska trygg på det även om jag inte skulle 

känna mig så trygg av att hamna i den situationen.”. Mia menar dock att allt finns på internet och att det 

bara är att ta sig tid att söka där. Hon påpekar också att den tiden kanske inte alltid finns. Hon 

berättar även att eftersom hon har jobbat länge och endast har upplevt ett fåtal fall så kanske det inte 

är detta pedagoger ska lägga tiden på. Om det är det som är det viktiga. 

 

Informanterna har fått sina kunskaper om ”barn som far illa” och anmälningsskyldighet ifrån 

erfarenhet och kollegiala samtal. Det kollegiala samtalet lyfts fram i flera av intervjuerna och samtliga 

informanter ser det som en trygghet att inte stå själva som anmälare. Saga anser sig ha fått sina 

kunskaper från både utbildning och erfarenhet. De har däremot inte systematiska samtal kring "barn 

som far illa" och om anmälningsskyldighet. Detta har inga av informanterna eftersom samtliga anser 

att det här inte är något som de gör regelbundet och att det är långt mellan gångerna som de anmäler. 

Därför är det också svårt att hålla rutiner och handlingsplaner levande och uppdaterade. Det finns 

även en viss otydlighet i de flesta av svaren angående om det fanns tydliga utarbetade rutiner för hur 

informanterna ska gå tillväga om de misstänker eller upptäcker att något barn far illa. Även Barbro 

tillägger att hon gärna hade sett att hon var mer uppdaterad både vad gäller kunskap och rutiner. 

Angående de kollegiala samtalen berättar Barbro följande: 

 

"För bara man har pratat om det så har man uppmärksammat det och då har vi redan 

börjat jobba med det på nåt vis. […] Då har man sett och då är det inte samma 

problem. Och det är ju lite festligt. […] ibland kan man ju när man ser nånting och tyck 

det är så hemskt men då finns det de som har jobbat länge som säger att ja men det är 

inte så farligt. Man skulle kunna göra så här så blir det inte så där jättejobbigt." 

 

Huruvida informanterna tror att det anmäls i tillräckligt stor utsträckning eller inte svarade Saga: "Det 

vill jag verkligen hoppas. Men jag tror faktiskt det.". Hon uppfattar det även som att det har varit mycket 

påtryckningar från socialtjänsten om att de har en anmälningsskyldighet. Hon har dock aldrig själv 

gjort någon anmälan, trots att hon kanske haft en svag misstanke någon gång om att ett ”barn farit 

illa”. Bea tror att många pedagoger är för fega för att våga anmäla. Men hon hoppas dock att alla som 

ser eller misstänker något verkligen agerar. Pedagoger bör lita på sin magkänsla eftersom Bea tror att 

den i de allra flesta fall har rätt. Eva svarar inte direkt vad hon tror om saken. Hon säger istället att det 

gäller att ha en kunskap och att skaffa sig den kunskapen. Det handlar också om en rädsla att göra fel 

säger hon. Informanterna påstår dock att de arbetar utifrån barnets bästa och att de har en skyldighet 

att anmäla. 

 

Under flera av intervjuerna kom det fram att pedagogerna ansåg att vissa bostadsområden i 

kommunen var mer drabbade än andra av att "barn far illa". ”Det får man ju tänka på också, att vissa 

områden är mer drabbade än andra” uttryckte Bea. Informanterna uttrycker att beroende på var i 

kommunen de arbetar skiljer sig också antalet barn som utsätts för någon typ av vanvård eller 
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övergrepp. De ger en antydan att familjer i ”finare” områden inte utsätter sina barn någon form av 

vanvård eller övergrepp.  

Två av informanterna hade varit med om att anmäla ”barn som far illa” på tidigare arbetsplatser men 

aldrig under den tid de arbetat på deras nuvarande arbetsplatser. Enligt Saga ligger hennes 

nuvarande arbetsplats i ett bostadsområde med ett annat socialt skikt med villor och trygga 

grundfamiljer. Detta är något även Mia ger uttryck för:  

 

Jag tror det skiljer mycket beroende på var man jobbar. Då jag började jobba så jobbade jag 

mer centralt och där kunde man ju se att det fanns ensamstående och någon alkoholiserad 

pappa och så där. Men då kan jag säga att där jag har jobbat nu dom här...ja många år, på här 

och […] det är ju liksom bostadsområden med hus och familjer som har det ganska bra ställt. 

Dom har fina kläder allihopa. Det är sällan det fattas nånting sånt. Men då kan man ju se att 

dom har ofta ganska lång vistelsetid. Det är mer karriärmänniskor. Det är inte lika många 15-

timmarsplaceringar och arbetslösa och så där. Här är det fler som jobbar heltid och fokuserar 

på materiella saker. Det skiljer, jag tror att det skiljer sig ganska mycket om du jobbar inne i 

[…] till exempel. Det är nog mer utländska också. Vi har ju utländska här också men då är det 

en förälder som är det, men dom har ju fint hus och fin bil och så... Så jag har nog hållit mig 

lite utanför det där. 

 

Utifrån var pedagogerna arbetar eller har arbetat kan anses ha betydelse för deras förståelse och 

uppfattningar av ”barn som far illa”. Arbetar pedagogerna på en förskola som anses ligga i ett 

”finare” bostadsområde där föräldrar arbetar heltid och har fina kläder eller om de arbetar i ett 

område med tät invandring och hög arbetslöshet tycks pedagogerna ha olika uppfattningar och 

förståelse av ”barn som far illa” och om omsorgsuppdragets ”mörkare sida”. 
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Diskussion 
Detta kapitel innehåller både en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

lyfts studiens urval, metodval samt analysmetod och hur det i sin tur har inverkat på resultatet. I 

metoddiskussionen diskuteras även studiens reliabilitet och validitet. Resultatdiskussionen påvisar 

vad som har kommit fram i resultatet samt vilken betydelse det har i jämförelse med tidigare 

forskning. 

 

Metoddiskussion och studiens reliabilitet och validitet 

Denna studie bygger på intervjuer med sex stycken pedagoger. Antalet deltagare var till en början 

planerad att bestå av åtta stycken pedagoger. Efter kontakt med olika förskolechefer i kommunen 

resulterade det i sex stycken pedagogers deltagande. Fler deltagare ökar studiens reliabilitet enligt 

Stukát (2011). Fler antal deltagare hade därmed varit önskvärt eftersom det ger större kraft åt 

resultaten och möjligheterna att dra generella slutsatser då blir högre. Antalet deltagande i studien 

kan anses vara relativt få men ändå tillräckligt med tanke på både med tanke på att Zetterquist och 

Ahrne (2014) skriver att sex till åtta informanter kan säkerställa att materialet inte hänvisar till 

informanternas personliga uppfattningar samt den tidsram som fanns till förfogande att genomföra 

studien samt den tidsram som fanns till förfogande att genomföra studien.  

 

För att kunna få ett stort antal deltagare hade en enkätundersökning kunnat vara en lämplig 

undersökningsmetod. Vilket även hade kunnat visa på hur pass utbrett ett ämne är (Eliasson, 2013). 

Det hade kunnat vara intressant att få en bred bild över hur förskolepersonal känner inför ”barn som 

far illa” och om anmälningsskyldigheten för att därefter kunna se om den bilden hade gett samma 

bild av fenomenet som våra intervjuer gör. Detta hade ökat reliabiliteten i vår studie enligt Stukát 

(2011). Trots detta var intervjuer ändå den givna undersökningsmetoden i denna studie eftersom de 

frågor som ställts i en eventuell enkätundersökning fortfarande hade varit av kvalitativ art. En 

enkätundersökning hade kanske gett en bredare förståelse för fenomenet. Det hade däremot inte gett 

en djupare förståelse eftersom det hade funnits risk att missa svarsalternativ som individerna själva 

skulle ha tyckt passa bättre än de alternativ vi i sådana fall hade angett skriver Eliasson. I en 

enkätundersökning går det heller inte att ställa följdfrågor till deltagarna, vilket kunde göras i 

intervjuerna. Intervjuer leder till att forskaren kommer närmre de fenomen som studeras än vid en 

enkätundersökning (Ahrne & Svensson, 2014). Eftersom vårt mål att komma åt pedagogernas 

förståelse och uppfattningar kan intervjuer ses som ett relevant metodval och ökar därmed studiens 

reliabilitet och validitet enligt Stukát. 

 

Nackdelen med att enbart intervjua är enligt Zetterquist och Ahrne (2014) att det går inte går att 

säkerställa sanningshalten i informanternas utsagor. Det finns dock ingen anledning att tro att 

informanterna i denna studie inte medvetet svarat på ett missvisande sätt. Eftersom vår studie är av 

kvalitativ art, där vi har använt oss av intervjuer med relativt få deltagare bör den dock inte ses som 

den enda sanningen. Det går heller inte att generalisera och säga att alla pedagoger ser på omsorg och 

”barn som far illa” på det sätt som framgår i studiens resultat. För att analysera materialet har därför 

en hermeneutisk metod använts, vilket innebär att resultatet vuxit fram genom en tolkningsprocess. 
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Att föra fram en generell sanning har heller inte varit den huvudsakliga ambitionen. Det har istället 

handlat om att försöka beskriva verkligheten utifrån vad som påvisats i denna studie (Bryman, 2011). 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) skriver att när två personer möts i en intervju uppstår det en 

ojämn maktfördelning mellan informanterna och den som intervjuar. Detta var något som fanns i 

åtanke under intervjuerna eftersom informanterna intervjuades enskilt av oss båda samtidigt. 

Fördelen med att vara två är att det då går att få två olika tolkningar på varje intervju eftersom det går 

att tolka informanterna svar på olika vis. Att vara två forskare ökar validiteten eftersom det då, enligt 

Patel och Davidsson (2011) går att få fram en rikare tolkning av informanterna än om intervjuerna 

utförts enskilt. Med tanke på den ojämna maktfördelningen och eftersom vårt ämne kan upplevas 

som känsligt oroade vi oss lite grann för hur informanterna skulle reagera på våra frågor. Därför 

ställdes vänliga frågor i början av intervjuerna, vilket är något Eriksson-Zetterquist och Ahrne nämner 

att intervjuare bör göra för att få informanterna att slappna av och öppna upp sig. Utöver detta var vi 

dessutom inlästa på ämnet samt studiens syfte, vilket var något informanterna inte till fullo tagit del 

av eftersom det var av stor vikt att de inte skulle läsa in sig eller förbereda sig på något. I detta val 

vägdes för och nackdelar med att inte gå ut med det fullständiga syftet. Risken hade varit att 

informanterna då hade vetat vad som efterfrågades och då kunnat förbereda sig på specifika svar. Det 

hade kunnat påverka deras tolkning på ett sätt som är vedertagna i litteraturen. Målet med studien 

var dock att försöka komma bortom det vedertagna. Detta hade även kunnat påverka reliabiliteten på 

ett negativt sätt enligt Stukát (2011). Patel och Davidsson (2011) menar att validiteten i en kvalitativ 

studie kopplas till hur forskaren fångar det mångtydiga och motsägelsefulla. Det handlar om 

relationen mellan det typiska, normala och det speciella. Denna studie visar på denna relation. 

 

Ytterligare förberedelser har varit att göra en intervjumall (se bilaga 2). Denna användes bland annat 

för att, som tidigare nämnts under "Genomförandet", hålla en röd tråd i intervjuerna samt även för att 

öka studiens reliabilitet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014) skriver att det annars är förvånansvärt 

lätt att tappa den röda tråden utan en intervjumall, särskilt för ovana intervjuare och att det då är en 

fördel att ha några frågor förberedda. För att studiens reliabilitet skulle ökas ytterligare besöktes 

verksamheter vi inte tidigare hade någon relation till (Bryman, 2011). En tidigare relation hade kunnat 

innebära att vi hade förutfattade meningar och en förförståelse för hur informanterna arbetar med 

omsorgsuppdraget och "barn som far illa". Det i sin tur hade kunnat påverka vår tolkningsprocess och 

på så vis ge studien lägre reliabilitet. Något som, enligt Stukat (2011), ökar studiens reliabilitet är att 

rätt målgrupp har undersökts, det vill säga pedagoger. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar och förståelse av en 

"mörkare" sida av förskolans omsorgsuppdrag, med fokus på "barn som far illa". Studiens resultat kan 

leda till ökad medvetenhet kring hur komplext läroplanens omsorgsuppdrag i själva verket är. Samt 

till en ökad förståelse om arbetet med "barn som far illa" och om vikten av att göra en anmälan då det 

behövs. 

 

Omsorg - vad är det?  

Pedagogernas uppfattningar och förståelse av omsorg och lärande 

Det som framkom i studien var att pedagogerna som deltagit hade svårt att beskriva vad 

omsorgsbegreppet innebar för dem. De flesta av dem uppfattar det som komplext då det innefattar 

många olika aspekter. Jonisdotter och Pagetti (2016) menar att detta är ett vanligt förekommande 

fenomen i yrkesbranschen. De skriver att många pedagoger har olika uppfattningar kring 

omsorgsuppdraget. Josefsson (2016) skriver även hon att pedagoger har svårt att beskriva begreppet 

och undviker därför att prata om det. Hon rekommenderar att pedagoger bör ta tag i det och försöka 

definiera vad omsorg innebär för dem. Detta är en nödvändighet att pedagoger gör annars riskerar 

omsorgen falla ännu mer i skymundan. Diskuteras det inte i arbetslagen kan pedagogerna heller inte 

få syn på hur komplext omsorgsbegreppet verkligen är. 

 

Josefsson (2016) påstår också att pedagoger har en förmåga att förändra omsorgen till en del av barns 

lär- och kunskapsprocesser. Detta var något som studien bekräftade, något som pedagogerna gör. Att 

pedagoger gör detta skulle kunna bero på att omsorgspegreppet är svårt att definiera och är 

tolkningsbart samt på grund av dagens starka betoning på lärande i förskolan. Som exempel nämns 

att när barnen tvättar händerna är det en situation där det inte går att separera lärande och omsorg 

från varandra. Halldén (2016) skriver om att omsorg ofta kopplas ihop med grundläggande ting så 

som sänggående och mat. I likhet med detta kan ”att tvätta händerna” ses som en omsorgssituation. 

Även Jonisdotter och Pagetti (2016) samt Josefsson skriver om att många pedagoger kopplar in en 

form av lärande i omsorgen kan vi ovan se att det är exakt det pedagogerna gör när barnen tvättar 

händerna. I det exemplet går det enligt pedagogerna att se att omsorg och lärande är beroende utav 

varandra och går därför inte att separeras. Landahl (2006) påstår att det finns en stark betoning på 

lärande i dagens förskolor och att detta riskerar att osynliggöra barns behov utav omsorg. Detta 

menar även Jonisdotter och Pagetti som skriver att omsorgen förminskas och blir nästintill osynlig på 

grund utav den starka betoningen på lärandet. 

 

Omsorg – en ”mörkare” sida 

Hur pedagogerna uppfattade de ”mörkare sidorna” av omsorgsuppdraget handlade till största del om 

barngruppens storlek kontra lite personal. Flera av dem nämnde även slitage på kroppen samt 

möjligheten att ge tillräckligt med tid till varje enskilt barn som mörka sidor. Andra sidor som 

nämndes var till exempel barn av annan härkomst och lokalbrist. Ingen av dem nämnde ”barn som far 

illa” som en mörk sida. Detta kan kanske bero på att pedagogerna kopplade ihop omsorgen med de 

mer praktiska bitarna än med de empatiska och därför kopplar de även ihop de mörka sidorna av 
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omsorgen med vad som kan anses vara mörkt ur ett praktiskt perspektiv. De aspekter pedagogerna 

nämner går att koppla ihop Halldéns (2016) beskrivning av begreppet: att det handlar om att ta hand 

om någon annan. Med stora barngrupper och lite personal kan de omöjligt hinna ta hand om alla barn 

på det sätt som de kanske önskar. Därmed kan det också anses vara en mörk aspekt ur ett praktiskt 

perspektiv. Resultatet visar precis som forskning också säger att pedagogerna kopplar ihop 

omsorgsbegreppet med det vi kallar för ”praktisk omsorg” och inte så mycket med det vi definierar 

som empatisk omsorg. Pedagogerna fokuserar till stor del på lärandesituationer, även om de ingår i 

omsorgssituationer, samt på ljusa aspekter av yrket. Alla pedagoger beskriver yrket som roligt och 

glädjefyllt, till en början. Tills de ”mörkare aspekterna” kommer på tal. 

 

Att ”barn som far illa” faller in under omsorg var något som pedagogerna reflekterade över först då vi 

nämnde det. Det kom de fram till längre fram i intervjuerna då vi började samtala om ”barn som far 

illa” och om anmälnigsskyldigheten. Det var ingen av dem som direkt kopplade ihop den mörka 

sidan av omsorgen med den empatiska omsorgen som bland annat Halldén (2016), Landahl (2006) och 

Larsson- Swärd (2001) skriver om. De menar att omsorg handlar om ett förhållningssätt som innebär 

att pedagogen ser barnet, värnar för och lyssnar på det. Det innebär att pedagogen har kunskap om 

barns behov och utveckling samt förmåga att känna empati och motverka barns lidande och ge dem 

skydd när det behövs. Eftersom pedagogerna inte kopplade in ”barn som far illa” i omsorgsbegreppet 

kan vi dra slutsatsen att pedagogerna inte ser komplexiteten trots att de har teoretiska kunskaper om 

”barn som far illa” och om anmälningsskyldighet 

 

Omsorg – betydelsen av att se 

Pedagogernas uppfattningar och förståelse av ”barn som far illa” 

Pedagogerna ansåg sig, i det stora hela, ha tillräckliga kunskaper om "barn som far illa" och om 

anmälningsskyldigheten. De menar även att de får fräscha upp sina kunskaper varje gång det händer 

att något barn far illa och det görs en orosanmälan. Att de får fräscha upp sina kunskaper varje gång 

det händer kan anses som problematiskt. Som en likhet skulle det gå att säga att varje gång ett barn 

drunknar får simlärare träna upp sina räddningskunskaper eller att varje gång det händer en 

bilolycka får en bilförare träna upp sina trafikkunskaper. Det ska inte behöva ske en olycka för att det 

ska gå att förstå att ett barn som hamnar under ytan måste räddas eller att det behövs ett 

övergångsställe innan ett barn blir påkört. Det måste ske i förebyggande syfte.  

 

Pedagogerna menar att det är svårt eller att de inte kan hålla sina kunskaper levande eftersom ”barn 

som far illa” är något de inte möter varje dag. All information om ”barn som far illa” finns på internet 

och att det bara är att ta sig tid att söka där. Den tiden finns dock kanske inte alltid menar en av 

pedagogerna i intervjuerna. Det framkommer även att eftersom hon har arbetat länge och endast 

upplevt ett fåtal fall av ”barn som far illa” kanske det inte är detta pedagoger ska lägga tiden på; Om 

det är det som är det viktiga. Det viktiga för vem? Här går det då att fundera över ”det viktiga för 

vem”? För det utsatta barnet är det nog viktigt. Speciellt med tanke på de allvarliga konsekvenser 

forskningen har visat på att olika former av övergrepp kan ge (Killén, 2014). 
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Precis som i likheterna ovan med simlärare och bilförare måste pedagoger arbeta i förebyggande syfte 

då det kommer till ”barn som far illa”. De måste ha kunskaperna innan ett barn far illa precis som 

Toros och Tiirik (2014) samt Eidevald (2016) skriver. Detta är nödvändigt så att hjälpande åtgärder för 

barnet kan sättas in så tidigt som möjligt. Killén (2014) skriver att. Konsekvenserna av olika former av 

övergrepp kan påverka barnens skolgång vilket i sin tur kan påverka deras kommande yrkesliv. 

Därav är det viktigt att all form av övergrepp upptäcks så tidigt som möjligt. Detta kan bara göras om 

pedagoger arbetar förebyggande genom att öka sin kunskap och framför allt sin medvetenhet. En 

ökad medvetenhet och kunskap kan även bidra till att minska rädslan för att göra felaktiga 

anmälningar menar Toros och Tiirik. 

 

Ett annat tecken på att pedagoger saknar kunskap och medvetenhet kan vara att det i svaren framgick 

att pedagogerna tror att det anmäls i tillräckligt stor utsträckning. Enligt Goebbels et al. (2008) 

anmäler dock förskolepersonal för få fall av barnmisshandel och vanvård. Vår studie bekräftar denna 

bild. Trots att pedagogerna tror att det anmäls i tillräckligt stor utsträckning nämner flera av dem att 

de har mött barn som farit illa där de ändå inte har gjort någon anmälan. Bea tycker till exempel att 

det inte är särskilt roligt att möta barn som hon har oroat sig för då de var små som nu blivit vuxna 

och tilltussade. Kanske borde hon ha anmält fler gånger tänker hon. Likaså framkommer det att vissa 

av pedagogerna har barn på sin förskola just nu som kanske kan falla in under "barn som far illa" 

enligt vår definition. De har däremot inte gjort någon anmälan gällande dessa barn. Med detta i 

åtanke är det konstigt att pedagogerna tror att det anmäls i tillräckligt stor utsträckning eftersom de 

själva inte gör det. 

 

I intervjuerna framkom det att vissa pedagoger aldrig hade gjort någon orosanmälan. Detta gällde 

specifikt de pedagoger som arbetade på förskolor som låg i eller i närheten av villaområden med god 

socioekonomisk status. Att det inte gjorts någon anmälan beror också troligtvis på att förskolorna är 

placerade i just dessa villaområden med familjer som har det förhållandevis gott ställt med nya fina 

bilar, nya fina kläder och barnen saknar aldrig eller sällan någonting i klädväg eller liknande. Då ytan 

till synes är ren och fin kan pedagogerna anta att det är lika fint under ytan och då missa att göra en 

anmälan på de barn som bor i dessa områden. Svensson Andershed och Jansons (2015) studie visade 

på att förskolepersonal oroar sig mer för barn som lever i familjer med låg socioekonomisk status. 

Vilket var något vi förstod att även pedagogerna i denna studie gör eftersom de påstod sig ha 

betydligt mer erfarenhet av ”barn som far illa” och av att anmäla i de områden där det bor fler 

människor med låg socioekonomisk status. Enligt Larsson-Swärd (2001) går det dock inte att veta hur 

en förövare ser ut eller agerar. Hon menar också att de flesta människor inte kan föreställa sig att det 

exempelvis skulle kunna vara deras vänner, släktingar, grannar, läkare eller lärare som förgriper sig 

på barn. Vilket det mycket väl skulle kunna vara. De personer som förgriper sig på barn finns inom 

alla yrkesområden och de ser ut precis som vem som helst fortsätter Larsson-Swärd. Detta leder osökt 

till en tanke om att det finns fördomar gentemot människor som lever med låg socioekonomisk status 

samt om människor som lever med hög socioekonomisk status. Detta tyder på att pedagogerna är 

olika benägna att upptäcka ”barn som far illa” beroende på vilken socioekonomisk status 

bostadsområdet har. 

 

Det går också att reflektera kring om det är mer socialt accepterat att heltidsarbetande ”rika” föräldrar 

försummar sina barn än att arbetslösa gör det. Att det är mer socialt accepterat att barn ur en lägre 

socioekonomisk status försummas än att ett barn ur hög socioekonomisk status gör det. Det kan vara 
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så att försummelsen döljs av nya fina saker och kläder. Killén (2014) förklarar att försummelse kan 

döljas med ett överdrivet tillgodoseende av bland annat materiella ting. Den typen av försummelse 

kan vara svårare för pedagoger att lägga märke till än den vanvård där barn är smutsiga eller saknar 

tillgång till hela och rena kläder. Den blir svår att upptäcka på grund av att pedagogerna ser det ytliga 

som föräldrarna väljer att visa samt att det handlar om en frånvaro utav ett beteende. Därmed går det 

att fundera kring om försummelsen är mer accepterad bara för att försummelsen döljs av nya fina 

saker och kläder eller om pedagogerna helt enkelt inte upptäcker det. Lundén (2010) beskriver att 

begreppet ”barn som far illa” kan vara en fallgrop där barn kan riskerar att hamna, en gråzon där 

pedagoger inte vet ifall barnet verkligen far illa. I relation till detta är det inte en helt ologisk tanke att 

pedagoger riskerar att missa/förbise ”barn som far illa” i ”fina” bostadsområden. Vad vi menar med 

att pedagogerna i vår studie har begränsad förståelse av ”barn som far illa” kopplar vi till detta. De 

har förståelse för Killéns första variant av vanvård. De har däremot ingen eller väldigt lite förståelse 

för den andra varianten. 

 

Avslutande reflektioner 

Under intervjuerna kom det fram att pedagogerna inte har en begränsad förståelse för begreppet 

”barn som far illa”. Flera av dem kom fram till att de har erfarenhet av ”barn som far illa”. Vissa av 

dem har anmält men andra har inte anmält, trots att de har kommit i kontakt med det. Som ett 

exempel kan citatet om vattenlek ses som ett tillfälle när en orosanmälan borde ha gjorts. Självklart är 

det positivt att barnet har uppmärksammats och det är positivt för barnet att det blir badat eftersom 

det uppenbarligen inte gjorts hemifrån. Men, här går det att fundera över vilket perspektiv dessa 

pedagoger hade intagit. Var det för barnets bästa som de valde att ha ”vattenlekar” eller var det för 

pedagogernas bästa för att tillexempel slippa konfrontera vårdnadshavarna? Att det kanske trots allt 

var mer för sin egen skull som det inte gjordes någon anmälan är ganska lätt att tro. Detta eftersom 

Larsson-Swärd (2009) säger att det är svårt för pedagoger att behålla barnets bästa i fokus samt att det 

finns en motvilja till att konfrontera vårdnadshavare på grund av rädsla att de ska bli arga. Larsson-

Swärd skriver även, i likhet med Toros och Tiirik (2014), att pedagoger är rädda att göra fel och att 

anmälningar därför riskeras att utebli. Med tanke på de negativa konsekvenser som framkom i 

intervjuerna, att pedagogerna blivit hotade eller att de misstänkte att barnet blivit utsatt för incest 

trots att så inte var fallet, gör det fullt förståeligt att det finns en rädsla mot att anmäla, vilket Larsson-

Swärd bekräftar. Trots rädslan menar Larsson-Swärd att det ur ett barnperspektiv är oacceptabelt att 

inte anmäla. Att pedagogerna arbetar med barnets bästa i främsta rummet var något de påpekade 

under intervjuerna, samt att de har en skyldighet att anmäla. Trots detta gjordes det ändå ingen 

anmälan i detta fall; och av vilken anledning det inte gjordes kan vi bara spekulera kring. Hur som 

helst borde en anmälan ha gjorts, vilket informanten själv också påpekar. 

 

Frågan är om det hade gjorts en anmälan i detta fall om förskolan hade legat i ett mer utsatt område. 

Uppenbarligen hade pedagogerna uppmärksammat att barnets hygien inte hade skötts som den 

skulle eftersom de badade barnet på förskolan. Pedagogernas fördomar om att "rika och fina" familjer 

inte utsätter sina barn kan ha lett till att de inte kopplade ihop barnets dåliga hygien med vanvård. 

Pedagogernas fördomar gentemot familjers olika socioekonomiska förutsättningar kan därmed 

innebära att pedagogerna inte har en begränsad förståelse av vad det innebär att ett ”barn far illa”. 

Eftersom pedagogerna tycks tro att det är lika fint under ytan som ovanpå ytan kan det leda till att 

pedagogerna är mer på sin vakt om de arbetar i områden där det bor familjer med låg socioekonomisk 
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status än vad de är om de arbetar i områden med hög status. Kan fördomar om familjer med hög 

socioekonomisk status leda till att pedagoger är mindre medvetna och uppmärksamma och därmed 

missa/förbise barn som far illa i dessa områden? 

 

Framtida studier och sammanfattning 

Med anledning av frågorna ovan samt att det har varit svårt att hitta forskning som stödjer vår 

slutsats om att pedagogers förståelse kring ”barn som far illa” varierar beroende på familjens 

socioekonomiska status. Att detta kan leda till att pedagoger är olika benägna till att upptäcka och att 

barn ur hög socioekonomiskstatus då kan riskerar att bli förbisedda. Med tanke på detta hade det 

både varit intressant och relevant att undersöka detta fenomen ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

 

Studien har visat att pedagogerna har en begränsad förståelse för vad begreppet "barn som far illa" 

innebär. De kopplar heller inte in det begreppet i omsorgsbegreppet. Pedagogerna har kunskap om 

anmälningsskyldigheten, trots detta ger studien indikationer på att pedagogerna kanske inte anmäler 

i så stor utsträckning som de borde göra. De har ingen eller väldigt lite förståelse för att de måste 

arbeta förebyggande med detta. Det går inte att fräscha upp kunskaperna varje gång något händer. 

Detta kan leda till att pedagogerna i det praktiska arbetet missar att upptäcka/anmäla ”barn som far 

illa”. Pedagogerna behöver mer utbildning samt vidga sin medvetenhet kring vilka fördomar det 

finns gentemot vilka barn som kan utsättas för våld och övergrepp i hemmet samt om vilka effekter 

vanvård och olika former av övergrepp kan leda till för barnen. Sammanfattningsvis kan vi dra 

slutsatsen att pedagogerna har en begränsad förståelse och medvetenhet kring omsorgsuppdragets 

komplexitet och dess ”mörkare sida”. 
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Bilaga 1 - Missiv 
Hej! 

Vi heter Linda Stafrin och Alexandra Sundqvist och läser Förskollärarutbildningen vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi är nu inne på vår sjunde och sista termin och skriver därför vårt 

examensarbete inom pedagogik. Vårt forskningsområde handlar om yrkesprofessionen och 

pedagogers uppfattningar och förståelse av läroplanens omsorgsuppdrag. 

 

Vår undersökning fokuserar sig inte på själva skolan eller på de enskilda lärarna i sig; det är lärarnas 

uppfattningar och tankar vi vill försöka komma åt. För att vi ska kunna genomföra vår studie behöver 

vi er kunskap och era åsikter som ni erfarit genom er utbildning och yrkeserfarenhet. Ni är alltså vår 

viktigaste informationskälla. 

 

Vi kommer att kontakta Dig per telefon nu på fredag (alternativt i början av nästa vecka, på en tid Du 

själv i sådana fall får föreslå) för att få bekräftelse på Ditt samtycke. Vårt mål är att kunna genomföra 

intervjuerna i slutet av vecka 40, 41 eller 42, antingen på torsdagseftermiddagar eller någon gång 

under fredagarna. Tiden för intervjun får ni bestämma. Intervjun kommer att bestå av cirka 10 - 15 

frågor och beräknas ta 30 - 45 minuter att genomföra. Vi har valt att filma intervjuerna eftersom detta 

underlättar för oss i vårt transkriberingsarbete. Finns det några invändningar mot detta är vi givetvis 

öppna för att dokumentera intervjun på annat sätt. 

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer genom hela uppsatsskrivandet. 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer innebär att deltagandet är frivilligt och att Du när som 

helst kan välja att avbryta Din medverkan utan att motivera varför. Vi kommer även att avidentifiera 

samtliga deltagare samt vilken förskola som besökts. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och med respekt och kommer endast att redovisas och presenteras i uppsatsen. Då 

uppsatsen är färdigställd skickas den till samtliga medverkande om så önskas. 

 

Har du några frågor eller funderingar får Du gärna kontakta oss eller vår handledare Jakob Billmayer. 

 

Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Linda Stafrin lixxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx xxx-xxx xx xx 

Alexandra Sundqvist alxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx   xxx-xxx xx xx 

 

Jakob Billmayer jaxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx  (vår handledare) 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad innebär förskolläraryrket för dig? 

4. Läroplanen för förskolan innehåller tre uppdrag, lärande, fostran och omsorg, tycker du att 

något av dessa uppdrag har större fokus än något av de övriga? 

5. Hur ser du på omsorgsuppdraget, vad innebär det för dig? 

6. Kan du se några ”mörkare”/jobbigare sidor med det uppdraget? 

7. Har du någon gång misstänkt eller erfarit att en elev farit illa i hemmet eller i förskolan? 

8. Om ja, vill du berätta mer om det? 

 Har du anmält någon gång? 

 Hur upptäckte du det? 

 Hur kändes det? 

9. Om nej, vad tror du det beror på? 

10. Uppfattar du att ni som arbetar med barn har tillräckliga kunskaper kring ”barn som far illa” 

och om anmälningsskyldigheten? 

11. Finns det tydliga rutiner för hur ni går tillväga om ni upptäcker det? 

12. Var har du fått dina kunskaper ifrån? Erfarenhet eller utbildning? 

13. Anser du att kunskaperna kring anmälningsskyldigheten och ”barn som far illa” behöver bli 

större hos de som arbetar med barn? 

14. Vad är svårast i arbetet med ”barn som far illa”? 

15. Tror du att anmälningar görs i tillräckligt stor omfattning? Om nej, vad tror du det beror på? 

16. Har ni diskussioner i er verksamhet kring anmälningsskyldighet och ”barn som far illa”? 

 

 

 

 

 

 

 

 


