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Abstrakt 
Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka 

misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra 

forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid 

misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till 

orosanmälan kan se ut. Studien lyfter fram olika former av omsorgssvikt och vilka tecken som 

är vanligast inom respektive form av omsorgssvikt. Studien redogör även för hur dessa tecken 

kan visa sig hos barnet. Den teoretiska utgångspunkten för studien var det 

socialkonstruktionistiska perspektivet som bygger på att kunskap skapas socialt. Som metod 

valdes en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Ljudinspelning och anteckningar användes som dokumentationsverktyg till intervjuerna. För 

analys och resultat har sedan materialet transkriberats. En kvalitativ analysmetod användes i 

syfte att hitta olika kategorier som besvarar forskningsfrågorna. Till detta konstruerades en 

analysmodell utifrån Killéns (2014) överlevnadsstrategier. Resultatet visar att pedagogerna tar 

vara på barns signaler genom bland annat sociala konstruktioner och dokumentationer samt att 

processen från att en misstanke väcks till att orosanmälan görs kan se väldigt olika ut beroende 

på vilken form av omsorgssvikt det kan handla om. Resultatet visar även att pedagogerna 

omedvetet använder sig av Killéns överlevnadsstrategier när de beskriver sitt arbete med barn 

som blivit utsatta för omsorgssvikt. Problematiken som uppstår när pedagogerna omsätter dessa 

strategier i praktiken blir att de blundar för barnets verklighet, vilket kan leda till att anmälan 

fördröjs eller uteblir. 

 

Nyckelord: Anmälningsskyldighet, Omsorgssvikt, Utsatthet, Vanvård, Övergrepp.  



Förord 

Vi vill tacka alla pedagoger som deltog i vår studie genom att de delgivit sina erfarenheter och 

berättelser om arbetet med barn som har utsatts för omsorgssvikt. Ni har visat på mod, vågat 

öppna er och vågat dela med er av era erfarenheter vilket vi är oerhört tacksamma över. Utan 

er hade det inte blivit något examensarbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Ulla-Britt Bergdahl som har väglett oss genom hela arbetet. Slutligen vill vi tacka varandra för 

ett bra och nära samarbete.  

 

“När livet känns tufft glöm inte att ekar växer sig starka i motvind och att diamanter bildas 

under hårt tryck”. 

 

Förskollärarutbildningen 2020 

Desiree Palo & Melinda Wallstål 
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1 Inledning 

Cocozza (2007) lyfter fram att det svenska samhället har som uppdrag att fungera som stöd och 

komplement till vårdnadshavare när behov uppstår. Detta för att ge alla barn de bästa 

förutsättningarna till en god barndom. Stödet kan bland annat visa sig genom en väl fungerande 

barnomsorg och skola (Cocozza, 2007). Förskolan ska i Sverige, som den är organiserad idag, 

agera som ett stöd för vårdnadshavare i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och lärande. 

Detta innebär att om ett barn utsätts för omsorgssvikt ska förskolan ge den omsorg som deras 

behov kräver (Skolverket, 2018). Enligt Cocozza (2007) blir därför pedagoger i förskolan 

ytterst viktiga för att upptäcka och hjälpa barn som far illa eller riskerar att fara illa i sin 

hemmiljö. Det är pedagogers misstankar som ska fungera som skydd för att barn i omsorgssvikt 

ska komma till socialnämndens kännedom och få hjälp. Därför är det betydelsefullt hur barnet 

blir bemött när det signalerar om sin situation. Därav blir anmälningsplikten barnets yttersta 

skydd. Hur barnet ska skyddas framgår tydligt genom olika lagstiftningar och förordningar 

(Cocozza, 2007). Enligt Socialtjänstlagen 1§ 14 kap. (SFS 2001:453) är 

anmälningsskyldigheten ett starkt åliggande för alla verksamma inom myndigheter som har 

med barn att göra. Detta innebär att pedagoger som möter barn och får en misstanke om att ett 

barn far illa på något sätt, är skyldiga att direkt anmäla detta till socialtjänsten. Rädda barnen 

(2012) har i sin studie funnit att anmälningsplikten fyller en central funktion i pedagogers 

ambitioner att identifiera barn som lever i omsorgssvikt. Studien visar också att trots dessa 

ambitioner undviker anmälningsskyldiga pedagoger i de flesta fall att anmäla sin misstanke.  

År 1979 införde Sverige som första land i världen en förordning i Föräldrabalken (SFS 

1949:381) som tydligt förbjuder vårdnadshavare att kroppsligt bestraffa sina barn. Denna lag 

tillkom för att visa att barn inte är något undantag när de gäller alla individers rätt till skydd 

mot fysiska övergrepp. Trots detta visar Ljusberg (2008) att fysiska övergrepp av barn har ökat. 

Förbudet i Föräldrabalken (SFS 1949:381) medför inte straffbarhet däremot redogör 

Brottsbalken (SFS 1962:700) för den allmänna straffrätten och framhäver att fysiska och 

sexuella övergrepp mot barn är förbjudet och brottsligt på samma sätt som övergrepp mot 

vuxna. Så sent som 1989 ställde sig Sverige bakom Barnkonventionen (UNICEF, 2017) för att 

stärka barns rättigheter. Barnkonventionen är ett juridiskt bindande dokument som behandlar 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och där man också trycker på fyra 

grundläggande principer som ska ligga till grund för beslut och åtgärder som rör barn.  Alla 

yrkesverksamma inom skolväsendet ska arbeta utifrån barnkonventionen i bemötandet av 

barnet och deras vårdnadshavare (UNICEF, 2017). Från och med januari 2020 blir 

konventionen förenad med svensk lag (SoU25).  

Utöver Socialtjänstlagen och Barnkonventionen ska pedagoger även förhålla sig till Skollagen. 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att alla inom förskolans verksamhet har ett ansvar för 

att främja barns lärande, välmående och utveckling. Med utgångspunkt i Skollagen har sedan 

förskolans läroplan utarbetats. Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) innehåller 

riktlinjer som anger pedagogers ansvar gällande uppdraget där det framgår att varje barn ska 

erbjudas en trygg omsorg samt främja alla barns välbefinnande, utveckling och lärande. Vidare 
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framhålls vikten av att förskolan ska värna om människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet (Skolverket, 2018). Hindberg (1999) lyfter fram att majoriteten av alla barn i 

Sverige lever i en trygg familjemiljö, trots detta befinner sig allt för många barn av olika 

anledningar i en svår eller utsatt social situation. En sådan situation kan bero på missbruk, 

psykisk ohälsa, våldsamhet eller en oförmåga att se till barnets trygghet och behov hos 

vårdnadshavare vilket i sin tur medför en otrygg miljö för barnet (Drugli, 2003). Tidigare 

forskning visar att barn har en förmåga att visa signaler och beteende på att något inte riktigt 

står rätt till. Detta kan visa sig i barnets handlingar och tonfall, i dess kroppsliga, sinnliga och 

språkliga uttryck, samt i barnets sätt att bete sig i en situation (Lundén, 2010; Johansson, 2003). 

Lingåker (2017) belyser vikten av att tidigt tyda dessa tecken för att kunna ge barn som utsätts 

för bristande omsorg det stöd som krävs för att de ska känna en trygghet och kunna utvecklas. 

I en statlig utredning (SOU 2010:64) har dessutom förskolan lyfts fram som en betydelsefull 

institution i syfte att upptäcka, stödja och hjälpa barn som utsätts för omsorgssvikt i hemmet. 

Därför är det av stor betydelse att pedagoger i förskolan är mottagliga för de tecken och signaler 

som barn sänder ut eftersom förskolan i sådana här fall kan ha en avgörande roll i ett barns liv 

(Lingåker, 2017).   

Utifrån detta behöver pedagoger skaffa sig kunskap om olika signaler, tecken och beteenden 

som kan indikera att ett barn lever i omsorgssvikt. Om pedagoger inte har kunskap om vilka 

signaler, tecken och beteenden som barn i utsatthet kan uppvisa så spelar det ingen roll hur 

mycket ett barn signalerar, medvetet eller omedvetet, eftersom pedagoger inte kommer att 

kunna tyda eller förstå dessa signaler. Därför har vi i denna studie valt att skildra pedagogers 

erfarenheter av att upptäcka barn som lever i omsorgssvikt, dels för att ta reda på hur pedagoger 

tar vara på barns signaler, samt hur processen från misstanke till orosanmälan kan se ut. 
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2 Syfte och frågeställningar. 
 

Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka 

misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt, samt hur arbetet vid en sådan misstanke kan se 

ut. För att uppnå syftet formulerades följande frågor:  

 

• Hur beskriver pedagoger att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om 

omsorgssvikt? 

• Hur kan processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan se ut? 

 

2.1   Arbetsfördelning 
Studien har genomförts av Desiree Palo och Melinda Wallstål i nära samarbete under arbetets 

gång. Litteraturen har bearbetats genom att båda två har läst och diskuterat den.  Detta arbete 

har vuxit fram i ett Google Drive dokument där vi gemensamt har skrivit och redigerat texten. 

Vi har båda två tagit ansvar för alla delar i studiens uppbyggnad. Båda har varit delaktiga i 

sökandet efter pedagoger med den erfarenhet som studien krävde. Formuleringen av 

intervjufrågorna och medgivandeblanketten har skett tillsammans. Vid samtliga intervjuer har 

båda varit närvarande och deltagit. Sammanställningen av det insamlade datamaterialet har 

bearbetats och analyserats i samarbete. 
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3 Begreppsdefinition 

Nedan kommer ett förtydligande av begrepp som förekommer i studien.  

Omsorgssvikt - Övergripande i denna studie kommer vi att använda oss av begreppet 

omsorgssvikt. I vår definition av begreppet utgår vi från Killén (2014) som definierar 

omsorgssvikt som bristande omsorg där vårdnadshavaren utsätter barnet för fysisk eller psykisk 

skada eller vanvårdar barnet allvarligt.  

Pedagoger - När vi benämner pedagoger innefattar det både förskollärare och barnskötare som 

arbetar inom förskolan.  

Vårdnadshavare - I enlighet med Föräldrabalken (SFS 1949:381, 6 kap. 2, 3§§) använder vi 

oss i denna studie av begreppet vårdnadshavare när vi redogör för den person som har det 

juridiska ansvaret för barnet. Vårdnadshavare kan vara de biologiska föräldrarna eller den 

person som rätten har anförtrott vårdnaden åt. Det är möjligt att vara en eller två juridiska 

vårdnadshavare till barnet.  
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4 Bakgrund 
I följande kapitel kommer vi först att redogöra för förskolans anmälningsplikt samt övriga lagar 

som har betydelse i arbetet med barn som utsätts för omsorgssvikt. Sedan lyfter vi fram fyra 

olika sätt att se på omsorgssvikt. Vidare behandlas förskolans arbete med barn som utsätts för 

omsorgssvikt där vi kommer beröra frågor om vilka signaler och tecken barn kan uppvisa då de 

utsätts för någon form av vanvård och/eller övergrepp. Slutligen tar vi upp olika 

överlevnadsstrategier som pedagoger tillämpar omedvetet för att klara av att hantera barns svåra 

situationer.  

4.1 Regelverk 
I Sverige regleras det skydd barn behöver genom lagstiftningar, konventioner och styrdokument 

där det tydligt framgår när och hur barn ska ges skydd. Dessa lagar har stor betydelse för hur 

övergrepp och vanvård mot barn ska hanteras (Cocozza, 2007). De lagar som är aktuella till 

studiens syfte är Brottsbalken, Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, Sekretesslagen, Skollagen, 

FN:s barnkonvention samt läroplanen för förskolan. Nedanför redovisas relevanta delar i dessa 

lagar som är viktiga i pedagogers arbete när ett barn misstänks vara utsatta för omsorgssvikt.  

4.1.1 Brottsbalken 

Brottsbalken (SFS 1962:700) är en straffrättslig lag som redogör för den allmänna straffrätten. 

Lagen innebär att det är olagligt och straffbart att utsätta barn för sexuella och fysiska övergrepp 

(kap. 3, 5§, kap. 6, 4§). Andra paragrafer i Brottsbalken som är aktuella återfinns i 1§, kap. 20 

där det framgår att om en pedagog i förskolan med avsikt eller av oaktsamhet inte anmäler vid 

misstanke om omsorgssvikt döms denne till tjänstefel. 

4.1.2 Föräldrabalken 

Som vårdnadshavare finns det både rättigheter och skyldigheter att förhålla sig till gentemot 

barnet (Föräldrabalk, SFS 1949:381). I Föräldrabalken fastslås det att barn har rätt att bli 

behandlade med respekt och att de inte får utsättas för kränkande behandling eller kroppslig 

bestraffning. Det är vårdnadshavares skyldighet att ge barnet en god omsorg och trygghet. 

Vårdnadshavare har ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs samt att barnets behov blir 

tillgodosedda. När vårdnadshavare inte kan ge sitt barn tillräckligt med god omsorg ska rätten 

anförtro vårdnaden åt den andra vårdnadshavaren eller en särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Detta uttrycks i 7§ kap. 6 om vårdnad, boende och umgänge: 

 

7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse 

eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller 

utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (Föräldrabalk, SFS 1949:381). 

4.1.3 Socialtjänstlagen 

Varje skolmyndighet och anställda arbetar under Socialtjänstlagen, vilket innebär ett åliggande 

att förhålla sig till lagen och en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns en oro att 

ett barn utsätts för omsorgssvikt. För att barn som utsätts för någon form av omsorgssvikt ska 

få hjälp måste socialtjänsten få kännedom om detta. Här fyller anmälningsplikten i 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap. 14, 1§) en viktig funktion vilken är till för att garanterar 
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barnets yttersta skydd. Detta innebär att det är pedagogers misstankar som ska fungera som 

skydd för att socialtjänsten ska få kännedom om ett barns omsorgssvikt. Lingåker (2017) 

betonar att den pedagog som misstänker eller upptäcker att ett barn utsätts för omsorgssvikt är 

skyldig att anmäla, oavsett om arbetskollegor och rektor inte delar den oron. Vidare framgår 

det i Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) att den som anmäler inte får vara anonym när den görs 

inom tjänsten.  

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1§ kap. 5 står det att om vårdnadshavarna brister i omsorgen 

ska socialtjänsten ge barn stöd och behov utifrån deras behov. Det är socialtjänsten i varje 

enskild kommun som har uppdraget att ge stöd och skydd till de barn som är i behov av det. 

4.1.4 Offentlighets- och sekretesslagen 

Bestämmelser om pedagogens skyldighet gällande sekretessen finns i Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Sekretessen innebär att det är förbjudet att muntligen, 

skriftligen eller på annat sätt föra vidare uppgifter om ett barn till andra utomstående. Barns och 

vårdnadshavares hemförhållanden omfattas av tystnadsplikten. Lagens krav är tydliga när det 

gäller hur uppgifter om barnets personliga förhållanden ska hanteras inom förskolans 

verksamhet. I 1§, kap. 23 (Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400) framgår det att 

dessa uppgifter inte får lämnas ut, såvida det inte framkommer uppgifter om att barnet eller 

någon närstående till barnet far illa. Det framhålls dock ett undantag om att sekretessen kan 

brytas mellan och bland myndigheter om det visar sig att barn utsätts för omsorgssvikt 

(Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400, kap. 10, 2§). 

4.1.5 Skollagen 

Enligt Skollagen 2§, kap. 8 (SFS 2010:800) ska förskolan stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Utifrån en helhetssyn på barnen och barnens 

behov ska utbildningen formas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta 

innebär att barnen utifrån sina egna förutsättningar ska ges vägledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande för att personligen kunna utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). 

Vidare framgår det även i Skollagen 14§ kap. 29 att den som arbetar inom förskolans 

verksamhet har tystnadsplikt och är oberättigad att avslöja vad denne har fått veta om den 

enskildes personliga förhållanden. I Skollagens paragrafer finns juridiskt stöd i användandet av 

riktlinjer i pedagogers förebyggande och främjande arbete mot omsorgssvikt (SFS 2010:800). 

Lingåker (2017) anser att dessa riktlinjer skapar en tydlighet i förskolans arbete mot kränkande 

behandling samt hur det förebyggande arbetet med barns integritet ska se ut. 

4.1.6 FN:s konvention 

Sverige har tillsammans med andra länder godkänt FN:s barnkonvention där barnets bästa är 

ledstjärnan (UNICEF, 2017). Det är ett juridiskt bindande dokument som började gälla 1990 i 

Sverige och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I och med att 

konventionen antogs fick barnperspektivet genomslag. Det innebär att när åtgärder och beslut 

som rör barn ska barnets bästa komma i första hand. När det handlar om frågor som rör barn 

finns det fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas (UNICEF, 2017). Dessa principer 

går att finna under artikel 2, 3, 6 och 12 och innebär att:  
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• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.  

• Artikel 3: Alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa. 

• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

• Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad (UNICEF, 

2017). 

I Barnkonventionen (UNICEF, 2017) artikel 19 skrivs barns rättigheter kopplat till 

omsorgssvikt, där formuleras innebörden på följande sätt “skydda barnet mot alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 

misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp … ” (s. 21). Barnkonventionen 

handlar om barns grundläggande rättigheter och hur dess behov ska tillgodoses. Den bidrar till 

att pedagoger som möter barn i omsorgssvikt kan få en gemensam syn på barnets rätt till skydd, 

utveckling och delaktighet (UNICEF, 2017). Från och med januari 2020 blir konventionen lag 

och barnet som en bärare av egna rättigheter kommer att få en starkare juridisk ställning 

(SoU25).  

4.1.7 Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver den värdegrund som barnet ska få möta under 

sin tid i förskolan. Allt arbete som pedagoger gör i förskolan ska utgå från läroplanens riktlinjer. 

Redan i början av förskolans läroplan under kapitlet Förskolans värdegrund och uppdrag finns 

underlag och stöd för att arbeta med barns integritet och alla människors lika värde. Det framgår 

att förskolan ska förmedla och förankra respekt hos barn för de mänskliga rättigheterna samt 

att verksamheten ska utformas genom demokratiska former. Förskolans huvudsakliga uppgift 

kan beskrivas som omsorg om barnets välbefinnande och trygghet samt stöd i barnets 

utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Det framgår i läroplanen att utbildningen i förskolan 

ska genomsyras av öppenhet och respekt för människors olikheter. Utbildningen ska erbjuda 

barn tillfällen att föra fram sina tankar och idéer samt reflektera över livsfrågor (Skolverket, 

2018). Det är pedagogens ansvar att vara en god förebild utifrån det grundläggande 

demokratiska värderingar som samhället vilar på eftersom förhållningssättet påverkar barns 

uppfattning om och respekt för rättigheter och skyldigheter. Förskolan ska spegla de värden och 

rättigheter som FN: konventionen ger uttryck åt. Det handlar om att barnets bästa alltid ska 

sättas i första hand vilket ska ligga som grund för utbildningen. Barnet ska ha rätt till delaktighet 

och inflytande och förskolan ska hjälpa barnet att utvecklas och få kännedom om sina rättigheter 

(Skolverket, 2018). 

4.2 Omsorgssvikt 
Tidigare benämndes begreppen “barn som far illa”, “utsatta barn” och “barn i kris” som 

barnmisshandel (Hindberg, 1999). Hindberg för fram begreppet omsorgssvikt som ett nyare 

begrepp för barnmisshandel, vilket är det begrepp som används än idag. Enligt Socialstyrelsen 

(2014) tillkom begreppet omsorgssvikt i samband med en ökad medvetenhet och förståelse för 

att barn kan fara illa på olika sätt. Omsorgssvikt handlar om vårdnadshavares beteende och 

bristande omsorgsförmåga vilket utsätter barnets fysiska och/eller psykiska utveckling för fara. 

Omsorgssvikt handlar enligt Socialstyrelsen om fysiska och psykiska övergrepp/våld samt en 
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bristande respekt för barnets behov. Killén (2014) belyser att barn som blir utsatta för 

omsorgssvikt oftast utsätts för flera former av övergrepp. Eftersom omsorgssvikt är ett brett 

begrepp kommer vi nedan att redogöra för det. Vi har valt att använda oss av Killéns indelning 

av omsorgssvikt i fyra underkategorier; vanvård, fysiska övergrepp, psykiska övergrepp och 

sexuella övergrepp.  

4.2.1 Vanvård som omsorgssvikt 
Killén (2014) beskriver omsorgssvikt i form av vanvård som ett sätt där vårdnadshavare inte 

tillgodogör eller engagerar sig i barnets behov, varken fysiskt eller känslomässigt. Barnets 

grundläggande behov innefattar omvårdnad och skydd, där mat, dryck, kläder, hygien, sömn, 

tillsyn samt omvårdnad vid sjukdom inkluderas (Hindberg, 1999; Lundén, 2010). När det gäller 

vanvård använder Ljusberg (2008) begreppet försummelse och delar in det i olika typer; fysisk 

och psykisk försummelse. Fysisk försummelse handlar om vårdnadshavare som inte ger barnet 

god fysisk omsorg, det vill säga skadar eller utsätter barnets fysiska hälsa eller utveckling under 

en längre tid. Psykisk försummelse innebär att barnet inte får sina grundläggande behov såsom 

uppmärksamhet, stimulans och tillhörighet tillgodosedda av vårdnadshavare, vilket kan påverka 

barnets psykiska hälsa negativt (Ljusberg, 2008). Konsekvenser som kan uppstå när barnet 

utsätts för vanvård kan vara försenad psykomotorisk utveckling och språkutveckling samt 

sämre kontaktförmåga (Killén, 2014). I en statlig utredning (SOU 2001:72) lyfts försummelse 

fram som en underlåtenhet att sörja för barnets utveckling när det gäller barnets välbefinnande, 

mat, boende, familjeförhållande, känslomässig utveckling och utbildning. 

4.2.2 Fysiska övergrepp som omsorgssvikt 
Fysiska övergrepp som omsorgssvikt är en form av utsatthet som enligt Brottsbalken (SFS 

1962:700) är en brottslig handling. Killén (2014) beskriver fysiska övergrepp som en skada 

som skett vid aktiv handling eller genom bristande tillsyn vilket kan ge både fysiska och 

psykiska skador och men hos ett utsatt barn. Dessa övergrepp kan orsaka skador genom att 

vårdnadshavare eller annan närstående har slagit, sparkat eller bränt barnet (Lundén, 2010). 

Fysiska övergrepp går att dela in i tre olika handlingar, aktiva, passiv eller både och.  I aktiv 

handling har vårdnadshavarna medvetet vållat barnet skada. I den passiva handlingen har barnet 

tillfogats någon form av vanvård. Den passiva handlingen kan medföra fysisk skada även om 

avsikten inte är att tillfoga barnet skada (Hindberg, 2006). I praktiken kan det vara svårt att 

bedöma om övergreppet skett medvetet eller omedvetet av vårdnadshavaren och att skilja på 

om skadan förorsakats genom en passiv eller aktiv handling (Hindberg, 1999; Killén, 2014). 

Fahrman (1993) belyser att fysiska övergrepp är lättare att upptäcka än övriga övergrepp 

eftersom barnet oftast har synliga symtom. Dessa kommer vi att beskriva i nästa kapitel.  

4.2.3 Psykiska övergrepp som omsorgssvikt 
Hindberg (1999) framhåller att psykiska övergrepp innefattar precis som de fysiska 

övergreppen en aktiv och passiv form. Barn som lever i den aktiva formen av psykiska 

övergrepp utsätts för någon form av kränkande behandling. Det kan handla om att barnet 

kritiseras, hotas, kränks verbalt genom förödmjukelse eller avvisas. Bestraffningar och hot om 

övergivande, vilket också är vanligt förekommande och kan bestå av att barnet utestängs från 

familjen, blir inlåsta eller inte får träffa sina vänner. Vidare beskriver Hindberg att i passiva 

formen finns det ingen direkt avsikt att såra eller kränka barnet utan det handlar om 
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vårdnadshavares oförmåga att tillfredsställa barnets behov, vilket leder till att barnet inte får 

den stabilitet, trygghet och stimulans som behövs. Ljusberg (2008) lyfter fram att psykiskt våld 

kan innebära att barnet kontinuerligt utsätts för nedvärderande omdömen och öknamn, 

nedbrytande behandling eller utsätts medvetet för känslomässigt lidande. Begreppsmässigt har 

psykiska övergrepp enligt Killén (2014) inte helt och hållet nått ut i praktiken. Detta eftersom 

det är den form av omsorgssvikt som är svårast att definiera. Vidare belyser Killén att 

vårdnadshavares förhållningssätt vid psykiska övergrepp gentemot barnet är skadligt och kan 

hindra utvecklingen av barnets självkänsla. 

4.2.4 Sexuella övergrepp som omsorgssvikt 
Sexuella övergrepp som omsorgssvikt är en form av utsatthet som enligt Brottsbalken (SFS, 

1962:700) är en brottslig handling precis som fysiska övergrepp som beskrivits här ovan. 

Ljusberg (2008) förklarar att denna typ av övergrepp behandlar alla former av sexuella 

handlingar som ett barn kan bli påtvingad av en annan person. Killén (2014) betonar att då barn 

inte är mogna för sexuella aktiviteter, varken sexuellt, emotionellt eller utvecklingsmässigt kan 

de inte heller ge sitt informerade samtycke till det. Sexuella övergrepp kan enligt Larsson-

Swärd (2001) förekomma både med eller utan fysisk beröring. Allt från sexuell antydan till att 

den vuxne rör vid barnet eller att barnet uppmuntras till att utöva sexuella handlingar med den 

vuxne. Hindberg (1999) menar att sådana handlingar kränker ett barns integritet både fysiskt 

och psykiskt vilket i sin tur kan leda till att barnet känner sig maktlös och att det inte har rätt att 

bestämma över sig själv och sin kropp. BRIS (2002) lyfter fram att det är av stor betydelse ur 

ett barnrättsligt perspektiv att alla sexuella aktiviteter som vuxna utsätter barnet för ska 

betraktas som övergrepp. 

4.3 Förskolans arbete med barn som utsätts för omsorgssvikt 
I det här kapitlet kommer vi först att beröra frågor som vilka tecken och signaler barnet kan 

uppvisa när de utsätts för någon form av omsorgssvikt i hemmet samt hur pedagoger i förskolan 

får syn på dessa barn. Sedan kommer vi att beskriva hur pedagogerna kan arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd till följd av de olika formerna av omsorgssvikt. Slutligen tar vi upp vikten 

av en god relation till barnet samt vårdnadshavarna.  

4.3.1 Signaler på att barn utsätts för omsorgssvikt 
I statens offentliga utredning (SOU 2010:64) lyfts det upp att ett barn som utsätts för övergrepp 

eller vanvård signalerar detta tydligt genom sitt beteende eller synliga tecken. Ytterligare 

framgår det att pedagoger ofta får en magkänsla när det inte står rätt till med barnet. Lingåker 

(2017) lyfter fram att det är viktigt att ha kunskap om vilka olika tecken och signaler som kan 

tyda på att barnet utsätts för omsorgssvikt. Genom att ha denna kunskap skapas en möjlighet 

att upptäcka och tolka de olika signalerna barnet kan visa. Trots pedagogers kompetens 

förklarar Killén (2014) att det kan vara svårt att upptäcka barnets tecken och signaler på 

övergrepp. Detta eftersom olika tecken kan tyda på olika sorters utsatthet samt att varje enskilt 

barn påverkas olika och visar signalerna på sitt eget sätt. Det är dock viktigt enligt Lingåker 

(2017) att sätta in de signaler och tecken barnet visar i ett sammanhang för att kunna se helheten 

just på grund av att enstaka symptom inte är tillräckligt för att en oroskänsla ska väckas för att 

barnet blivit utsatt. Killén (2014) ser barnets beteende som meningsfullt eftersom barnet är bra 

på att dölja hur det mår, medan beteendet många gånger ger signaler på hur barnet känner sig. 
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Leken kan fungera som en kunskapskälla där barnets lekbeteende synliggör hur barnet mår. 

Killén menar att leken avslöjar det som barnet har svårt att samtala öppet om. Johansson (2003) 

beskriver att ett barns mående kan komma till uttryck i barnets handlingar och tonfall, i dess 

kroppsliga, sinnliga och språkliga beteende. Det visar sig helt enkelt i barnets sätt att vara i en 

situation. Fahrman (1993) understryker att ett förändrat beteende hos barnet även kan handla 

om mindre händelser som påverkat barnet och det behöver nödvändigtvis inte betyda ett stort 

trauma eller utsatthet. Kvarstår det förändrade beteendet blir detta dock ett viktigt observandum. 

Vidare framhåller Killén (2014) att ett förändrat och avvikande beteende hos barnet utgör en 

grund för fortsatt undersökning. 

4.3.2 Symtom hos barnet på fysisk vanvård 
Svensson (2013) och Lundén (2010) beskriver faktorer som kan kategoriseras som vanvård och 

försummelse av barn. Det kan innebära att vårdnadshavare inte passar tiderna, att barnet inte 

hämtas från förskolan, inte ökar i vikt på grund av oregelbundna eller allt för få måltider, att 

barnet hålls hemma i perioder samt ignoreras eller blir känslomässigt avvisade av 

vårdnadshavarna. Dålig hygien, olämpliga och smutsiga kläder menar Svensson och Lundén är 

ytterligare tecken på fysisk vanvård. Det kan till exempel visa sig genom att barnet har fel kläder 

efter årstid, för små kläder eller bär samma kläder dagligen och luktar illa (Svensson, 2013; 

Lundén, 2010). Lundén (2010) beskriver också att barn som vanvårdas även kan signalera att 

de blir utsatta för vanvård genom sitt beteende. Hos yngre barn kan det komma till uttryck 

genom att barnet lätt blir arg och frustrerad, har svårt för att samarbeta samt visar väldigt lite 

entusiasm. När barnet blir äldre kan det uppstå svårigheter med impulskontroll, barnet kan 

känna sig olyckligt, upplevas som osmidig och sakna den kreativa förmågan. Vidare förklarar 

Lundén att barnet kan ha svårt att anpassa sig till andra barn och blir därav mer beroende av 

pedagogerna. Killén (2014) beskriver slutligen att försummade och vanvårdade barn även kan 

bli passiva och sakna spontan glädje och nyfikenhet i sitt beteende.  

4.3.3 Symtom hos barnet på fysiska övergrepp 
Fysiska övergrepp på förskolebarn kan visa sig genom olika tecken och oroande 

beteendeförändringar (Killén, 2014; Lundén, 2010; Svensson, 2013). Barn som utsätts för 

fysiska övergrepp har ofta blåmärken eller brännskador någonstans på kroppen. Skadornas 

placering och barnets förklaringar om hur skadorna har uppkommit kan vittna om att de kan 

vara förorsakade av någon annan än barnet själv (Lundén, 2010; Svensson, 2013). Killén (2014) 

betonar att barn som varit utsatta för fysiska övergrepp kan utveckla ett mer aggressivt beteende 

än andra barn. För det mesta riktas aggressionen mot saker och andra människor istället för att 

riktas mot vårdnadshavarna. Långt ifrån alla barn blir öppet aggressiva utan istället stänger de 

inne sin ångest och aggression och blir destruktiva, nedstämda, inaktiva och tillbakadragna. 

Vidare poängterar Killén att fysiska övergrepp kan innebära allvarliga trauman för barn som 

blir utsatta. Dessa barn talar inte med sitt verbala språk utan kommunicerar med ett eget språk, 

vilket gör att pedagoger behöver lära sig barnets språk (Killén, 2014). Socialstyrelsen (2010) 

beskriver några ytterligare oroande beteendeförändringar som kan framträda hos barn som 

utsatts för fysiska övergrepp. Detta kan visa sig genom att barnet kan ha en försenad 

språkutveckling eller att språkutvecklingen står stilla. Barnet kan även uppvisa en social 

omognad i interaktion med andra barn och vuxna vilket kan leda till att andra barn tar avstånd. 
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Killén (2014) menar att barn som utsatts för fysiska övergrepp söker kontakt och kärlek och är 

ofta beroende av pedagogerna i förskolan. 

4.3.4 Symtom hos barnet på psykiska övergrepp 
Killén (2014) framhåller att psykiska övergrepp är den form av omsorgssvikt som är svårast att 

upptäcka. Enligt Ekelund och Dahlöf (2009) kan psykiska övergrepp ta sig i uttryck genom att 

barnet har ett uttalat svagt självförtroende, kan reagera upprivet och överdrivet på tillsägelser 

samt vara oberäknelig i sin ilska. Beteenden som barnet kan utveckla till följd av övergreppet 

är att det kan gå tillbaka i sin språkliga utveckling samt att barnet kan visa tendenser på att vilja 

isolera sig och har svårt att umgås med andra barn. Vidare lyfter Ekelund och Dahlöf fram att 

barnet kan vara rädd för att gå hem från förskolan och söker trygghet och närhet till pedagoger 

som barnet inte känner lika väl som sina vårdnadshavare.  

4.3.5 Symtom hos barnet på sexuella övergrepp 
Enligt Lingåker (2017) kan barn som har utsatts för sexuella övergrepp visa det tydligt genom 

sina destruktiva och många gånger onormala sexuella beteenden. Beteenden som kan ta över i 

deras lekar samt i deras ordförråd och tydligt kan visa vilka svårigheter barnet befinner sig i. 

Ekelund och Dahlöf (2009) framhåller att barn som har utsatts för sexuella övergrepp kan visa 

både fysiska och psykiska tecken samt ett förändrat beteende. Lingåker (2017) förklarar att det 

inte är lätt att upptäcka om ett barn varit med om sexuella övergrepp eftersom barn 

nödvändigtvis inte får fysiska skador. Vidare lyfter Lingåker fram att fysiska tecken som kan 

förekomma är att barnet kan ha svårigheter att kissa. Barnet kan också ha flytningar, sveda samt 

blödningar. Psykiska tecken som kan komma till uttryck som ångest, aggressivitet och 

mardrömmar hos barnet men även reaktioner som är psykosomatiska, exempelvis ont i magen. 

Ett barn kan uppleva skam och skuldkänslor och vara rädd för kroppskontakt då det kan få 

barnet att minnas övergreppen. Fahrman (1993) och Larsson-Swärd (2001) lyfter fram att barns 

teckningar kan vara ytterligare ett tecken på att barnet utsätts för sexuella övergrepp. Genom 

sina teckningar kan barnet bearbeta sina traumatiska upplevelser och händelser som barnet har 

svårt att prata om. Lingåker (2017) belyser att barn som utsatts för övergrepp oftast har en 

aggression i de tecknade bilderna. Oftast är teckningarna otäcka och skiljer sig från hur andra 

bra uttrycker sig med penna och papper. 

4.4 Pedagogers arbete i förskolan 
Lingåker (2017) framhåller betydelsen av att vara en närvarande och lyhörd pedagog för att 

kunna uppmärksamma de signaler som barn i utsatta livssituationer sänder ut. En viktig aspekt 

blir då att pedagoger besitter kunskap om signaler och beteenden barn kan uppvisa. Detta för 

att kunna tolka det barnet signalerar oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Vidare 

belyser Lingåker att arbetslaget är en viktig del i processen för att tillsammans reflektera över 

de funderingar och upplevelser som kan finnas kring ett barn. Genom en gemensam reflektion 

skapas det möjligheter att upptäcka ett barns signaler, och det är först när signalerna upptäcks 

som arbetslaget kan ställa sig frågan om det finns en misstanke att barnet utsätts för någon form 

av omsorgssvikt (Lingåker, 2017). Eftersom det på kort tid händer mycket i barnets utveckling 

är tidsperspektivet en viktig del att ta hänsyn till. Barn som lever i omsorgssvikt är i behov av 

stöd och skydd snarast möjligt (Socialstyrelsen, 2014). Drugli (2003) redogör att processen från 

första misstanke på någon form av omsorgssvikt till att pedagogerna gör orosanmälan kan se 
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olika ut beroende på situation. Anledningen till detta beskriver Drugli kan vara en rädsla från 

tidigare erfarenheter och vårdnadshavarnas reaktioner som gör att pedagoger känner en 

osäkerhet för om deras misstankar är befogade. En annan anledning till att anmälan kan dröja 

enligt Fahrman (2003) är att pedagoger tror sig på förhand kunna se negativa följder för barnet 

och dennes familj. Drugli (2003) framhåller vikten av att tänka på det kompetenta barnet i 

processen när det finns en misstanke om att barnet utsatts för någon form av omsorgssvikt. 

Detta lyfts även upp i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap 11, 10§) där det framgår att barnet 

ska erbjudas en möjlighet att framföra sina egna upplevelser och åsikter i frågor som rör dem 

själva. Om barnet inte skulle dela med sig av sina tankar gäller det att hitta andra 

tillvägagångssätt att klarlägga barnets åsikter så långt som det är möjligt. För att komma 

närmare barnets perspektiv på situationen lyfter Drugli (2003) och Johansson (2003) upp vikten 

av att ta vara på de tillfällen då barnet vill samtala om sin utsatta situation. Under samtalet är 

det viktigt att tänka på hur frågorna ställs så att de inte blir antydande eller ledande. Barnet kan 

då ha en benägenhet att uppge det svar som det tror att pedagogen blir nöjd med. Hindberg 

(2006) förklarar att barn kan ha svårt att berätta om svårigheterna det upplever på ett detaljerat 

och sakligt sätt, vilket bland annat är en av orsakerna till att många orosanmälningar läggs ner 

utan åtgärd. Därför menar Hindberg att pedagoger behöver besitta en empatisk förmåga och 

kunskap i samtalsmetodik. Förutom detta framhåller Drugli (2003) att det även behövs en 

allmän kunskap om det enskilda barnets behov, utveckling och livssituation. Dessa aspekter 

behöver pedagoger vara uppmärksamma på när de samtalar med ett barn om svårigheter i dess 

livssituation. Om samtalet innehåller uttalade förutsättningar blir det lätt att barnet inte kan 

skilja mellan vad det upplevt och inte (Drugli, 2003). 

Statliga utredningar visar att förskolan är en betydelsefull verksamhet i syfte att upptäcka, stödja 

och hjälpa barn som utsätts för omsorgssvikt i deras hemförhållanden (SOU 2010:95; SOU 

2010:64). Killén (2014) förtydligar att det inte är pedagogers ansvar att undersöka om 

omsorgssvikt föreligger, men de har ett åliggande att dokumentera både barnets beteende och 

relationen mellan barnet och vårdnadshavaren ifall det väcker oro hos pedagogen. Alla 

pedagoger har olika normer och fördomar vilket påverkar deras tolkningar av barnet och dess 

relationer, därför bör dennes beteende och yttrande dokumenteras så detaljerat som möjligt 

(Killén, 2014). Dokumentation och observation av barnet har en viktig roll på så sätt att den 

underlättar socialtjänstens arbete när det gäller att följa upp anmälningar (SOU 2010:64). Palla 

(2011) lyfter fram vikten av att pedagoger fortlöpande observerar och dokumenterar barns 

fysiska och psykiska hälsa för att synliggöra det enskilda barnets utvecklingsnivå och om det 

har några svårigheter. Genom detta kan barnet stimuleras och utmanas utifrån sina egna 

individuella förutsättningar. Palla tillägger att det finns olika former av speciella behov och 

lyfter fram att barn med fysiska, psykiska och emotionella svårigheter är i behov av särskilt 

stöd. För att få en bättre förståelse för barns beteenden som kan verka oroande och förbryllande 

lyfter Palla upp att pedagoger kan ta stöd av specialpedagoger. Detta för att skapa möjligheter 

till att stödja barn som befinner sig i svårigheter utifrån deras individuella behov. Hindberg 

(2006) menar dock att specialpedagoger inte alltid är avgörande för barn som är i behov av 

särskilt stöd. Detta eftersom ett barn som har inlärningssvårigheter på grund av att det är utsatt 

för omsorgssvikt inte kommer få något ändrat beteende genom hjälp från specialpedagoger då 

beteendet i sig kommer från själva omsorgssvikten. 
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4.4.1 Relationen till barnen 
Förskolan kan vara en frizon för barn, där barnet kan få den trygghet och omsorg som det har 

rätt till (Lingåker, 2017). När det gäller relationer använder Killén (2014) begreppet anknytning 

och förklarar att pedagoger behöver finnas där redan från början för att skapa en god anknytning 

till alla barn. Enligt Killén behöver barnet en trygg bas att utgå från, både i utforskandet av 

omvärlden och för att känna en trygghet i att söka skydd när det känner sig hotat. Barnet behöver 

få vetskap om sina emotionella känslor varpå pedagoger behöver vara tillgängliga för att ge 

tröst och skydd. För ett barn som befinner sig i situationer där omsorgen sviktar har denna 

relation en stor betydelse. Det är via relationen som pedagoger på bästa möjliga sätt kan stötta 

barnet i dennes utveckling och kan hjälpa och ge det stöd barnet behöver. Arbetet med relationer 

handlar om att skapa en trygg och tillitsfull relation som får barnet att utvecklas (Killén, 2014). 

När ett barn väljer att berätta om sin utsatta situation sker det oftast när barnet och pedagogen 

är ensamma. Vid dessa tillfällen börjar barnet oftast att berätta det som känns mest lättsamt 

vilket innebär att det som för barnet är svårast att berätta alltid kommer sist. Den pedagog som 

barnet öppnar upp sig för har fått ett stort förtroende (Killén, 2014; Lingåker, 2017). Reaktionen 

barnet får på sin berättelse är viktig och avgörande för om barnet fortsätter att berätta 

(Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen redogör för en grundregel i mötet med barnet när det 

berättar om sin utsatta situation. I regeln berörs hur viktigt det är att pedagogen låter barnet 

berätta, visa intresse för barnets berättelse, inte fråga mer än nödvändigt, ge barnet bekräftelse 

och visa en tilltro till det barnet berättar. Killén (2014) instämmer och beskriver dessa aspekter 

som en nödvändig relationskompetens hos pedagoger för att kunna ta barnets perspektiv för att 

främja samt bibehålla den trygga och tillitsfulla relationen. Detta innebär att försöka förstå hur 

barnet upplever situationen och att svara på dennes känslor så att barnet känner sig förstådd. 

Barnet behöver pedagoger som är engagerade i barnet med glädje och en vilja att skapa en trygg 

anknytning som får barnet att känna sig betydelsefullt (Killén, 2014).  

4.4.2 Relationen till vårdnadshavarna 
Enligt Fahrman (1993) är ett gott samarbete med barnets vårdnadshavare en viktig förutsättning 

i arbetet och bemötandet av barnet. Det handlar om att skapa ett ömsesidigt förtroende där 

vårdnadshavare och pedagoger kan känna tillit till varandra. Pedagogerna ska känna sig trygga 

i att samtala med vårdnadshavare, även när det gäller oro och svårigheter som rör barnet. 

Vårdnadshavarna på sin sida ska kunna känna en trygghet och tillit till att pedagogerna är 

kompetenta (Fahrman, 1993). För att möjliggöra ett gott samarbete lyfter Killén (2014) fram att 

det krävs relationskompetens hos pedagogerna eftersom kvaliteten på relationen som pedagoger 

utvecklar med vårdnadshavare har en avgörande betydelse för arbetet med barnet. Genom en 

nära och förtroendefull relation med vårdnadshavare förebygger pedagoger eventuella 

bekymmer som kan uppstå (Killén, 2014). Vidare framhåller Killén att det även är viktigt att 

pedagoger kan använda sin yrkesmässiga auktoritet i mötet med vårdnadshavare. Det handlar 

om att pedagogen ska kunna ta ansvar över den bedömning som gjorts av barnets situation. I 

detta sammanhang innebär det att pedagogen tar ansvar genom att informera vårdnadshavare 

att de behöver ett nära samarbete med dem för att kunna erbjuda barnet bästa möjliga hjälp i sin 

utveckling (Killén, 2014). För att bibehålla den goda relationen till vårdnadshavarna lyfter 

Lingåker (2017) fram vikten av att delge vårdnadshavarna information när det rör sig om 

anmälan av omsorgssvikt i form av vanvård, försummelse och psykiska övergrepp. När det rör 
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sig om övergrepp i form av fysiska och sexuella övergrepp menar Lingåker att vårdnadshavarna 

inte bör kontaktas innan anmälan eftersom bevis kan förstöras och barnet kan bli uppskrämt till 

tystnad.  

4.5 Pedagogernas överlevnadsstrategier 
För att ta tillvara barnets signaler krävs det att pedagoger uppmärksammar de signaler barnet 

sänder ut för att ha en möjlighet att kunna hjälpa barnet. Det framgår dock i Killéns (2014) 

studie att det kan finnas hinder i pedagogers arbete med barn i svåra och utsatta situationer. Att 

möta och arbeta med barn som utsätts för omsorgssvikt är enligt Killén något som berör 

pedagoger känslomässigt. Det är både en utmaning och svårt att ta till sig den situation som 

barn och vårdnadshavare befinner sig i och att inse att vissa barn knappt fått uppleva glädje och 

trygghet. Förutom att det är oerhört svårt gör det även ont att förstå och tillägna sig barnets 

omsorgssviktssituation och det finns en rädsla hos pedagoger att behöva ta upp den oro som 

finns kring barnet med vårdnadshavare. För att pedagoger ska kunna hantera dessa situationer 

används olika strategier som försvar. Killén beskriver det som överlevnadsstrategier och det 

tillämpas av pedagoger för att de ska kunna skydda sig själva från hur verkligheten ser ut för 

vissa barn och vårdnadshavare. Strategierna kan dock påverka pedagogers handling och 

bedömning av omsorgssviktsituationer på ett irrationellt sätt. Vilket i sin tur leder till att 

pedagoger väljer att blunda för det som händer och hänsynen till dem själva prioriteras istället 

för hänsyn till barnet.  Killén beskriver dessa strategier under åtta olika rubriker; 

Överidentifikation, Bagatellisering, Drömlösningar, Problemförflyttning, reducering av 

komplexiteten, Projicering av otillräckligheten, Distansering och ansvarsfriskrivning och 

Normtänkande. Nedan kommer de olika överlevnadsstrategierna förklaras mer ingående.  

4.5.1 Överidentifikation 
Killén (2014) lyfter fram överidentifikation som den vanligaste strategin som pedagoger 

tillämpar för att skydda sig mot barnets verklighet. Överidentifikation innebär att pedagoger 

har högre förväntningar på vårdnadshavares omsorgsförmåga än vad som egentligen är möjligt 

utifrån den situation de befinner sig i. Detta hindrar i sin tur pedagoger att se de signaler, 

problem och svårigheter som vårdnadshavare uttrycker. Till följd av denna strategi kan 

anmälningar utebli eftersom den även hindrar pedagoger att uppfatta hur verkligheten ser ut för 

barnet och när det behövs åtgärder (Killén, 2014).  

4.5.2 Bagatellisering 
Bagatellisering är enligt Killén (2014) något som ofta uppstår till följd av överidentifikation 

med vårdnadshavare och innebär att pedagoger förminskar den svårighet som barnet befinner 

sig i. Vidare beskrivs att bagatellisering handlar om att pedagoger lyfter fram det positiva i 

barnets situation och blundar därför för barnets lidande, sårbarhet, ångest och tomhet. Genom 

uttalanden som “Mamman är ju så trevlig” och “Nu går det så mycket bättre” (Killén, 2014, 

s.113) tar pedagoger avstånd och skyddar sig från barnets lidande vilket gör att pedagoger tror 

att barnet har det bra under en längre tid trots att barnet egentligen lider. Enligt Killén handlar 

bagatellisering även om att pedagoger kan bedöma det som barnet uttrycker som att det vore 

fantasier och inte har någon förankring i verkligheten. Denna strategi är mest förekommande 

inom vanvård som omsorgssvikt eftersom den uppfattas som minst farlig för barnet jämfört 

med psykiska, fysiska och sexuella övergrepp (Killén, 2014). 
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4.5.3 Drömlösningar 
Killén (2014) förklarar att överidentifikation och bagatellisering ofta övergår till 

drömlösningar. I denna strategi gör pedagoger planer och kommer med lösningar som varken är 

anpassade efter barnets situation eller behov. Det finns ingen insikt om hur barnets situation 

egentligen ser ut, utan pedagogerna utgår från hopp och tro när dessa drömlösningar planeras. 

Till följs av detta förvärras barnets situation och omsorgssvikten fortgår (Killén, 2014). 

4.5.4 Problemförflyttning 
Killén (2014) beskriver att problemförflyttning och drömlösning är två strategier som är 

likartade på så sätt att pedagoger inte ser det riktiga problemet genom att tillämpa någon av 

dessa strategier. Problemförflyttning handlar om att pedagoger ser en liten del av den 

problemartade situation som barnet befinner sig i som huvudproblemet. Fokus flyttas från den 

omsorgssviktsituation som kan ha varit både långvarig och omfattande till ett avgränsat problem 

just på grund av att det är lättare att ta till sig. Killén tar upp ett exempel där en familj får hjälp 

att hitta en ny bostad och då anses problemet vara löst, när bostadsproblemet egentligen bara 

var ett av de många problem som familjen hade. Att arbeta med sådana flyktlösningar är enligt 

Killén ett sätt för pedagoger att känna att de har hjälpt till, att det har gjort något för familjen 

vilket gör att de inte behöver känna sig maktlösa. Däremot hjälper dessa flytklösningar varken 

barn eller vårdnadshavare i längden (Killén, 2014).  

4.5.5 Reducering av komplexiteten 
Reducering av komplexiteten framhålls av Killén (2014) som en parallell till 

problemförflyttning, överidentifikation och distansering.  Strategin innebär att pedagoger 

förenklar den svåra situation som barnet befinner sig i för att underlätta hanterandet av dessa. 

Killén beskriver att det handlar om att lösa den problematiska situationen som familjen befinner 

sig i genom att skapa en modell. Denna modell är utformad utifrån pedagogers egna verklighet 

och antaganden om barnet och familjen och är oftast avgränsad från hela familjens problem. 

4.5.6 Projicering av otillräcklighet 
Projicering av otillräckligheten handlar enligt Killén (2014) om en känsla av otillräcklighet över 

ett barns situation hos pedagoger. Detta grundar sig ofta i att vårdnadshavarna har en oförmåga 

att ta hand om sig själv och ser därmed inte den problematiska situation som de befinner sig i. 

Som pedagog kan det upplevas svårt att förhålla sig professionell eftersom känslan av 

otillräcklighet kan kännas provocerande och som ett personligt nederlag. Istället för att se 

barnets situation som ett personligt problem och ta på sig känslan av att inte räcka till belyser 

Killén vikten av att se det som en yrkesmässig begränsning. Detta för att minska känslan av 

otillräcklighet för den enskilda pedagogen. 

4.5.7 Distansering och ansvarsfriskrivning 
Enligt Killén (2014) kan distansering och ansvarsfriskrivning användas i både känslomässigt 

och fysiskt självförsvar. Oftast handlar det om att pedagoger vill dra sig undan när det gäller 

barn och vårdnadshavare som framkallar negativa känslor vilket i sin tur väcker pedagogers 

fördomar till liv. Alla pedagoger som möter barn och vårdnadshavare i sitt arbete har ett 

yrkesetiskt ansvar att dela med sig av observationer av barnet för att en helhetsbedömning ska 
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kunna göras. Killén menar dock att även detta är något som pedagoger kan ta avstånd ifrån 

genom att uttrycka “det är inte mitt ansvar att bedöma omsorgen” (Killén, 2014, s.116). 

4.5.8 Normtänkande 
Egna normer och värderingar hos pedagoger påverkar arbetet i förskolan (Killén, 2014). Killén 

beskriver det som ett normtänkande och innebär att alla pedagoger mer eller mindre grundar 

sitt arbete utifrån egna normer och värderingar. På så sätt påverkas pedagogens handlingar och 

bedömningar av barnets situation. Killén lyfter fram några exempel på hur ett normtänkande 

kan komma till uttryck: “Alla hem är bättre än fosterhem.” “En pappa som förgriper sig är bättre 

än ingen pappa alls.” (Killén, 2014, s.117). Dessa normtänkande uttryck visar inte bara att 

arbetet med omsorgssvikt är svårt när det kommer till egna känslor och attityder utan även att 

det saknas kunskap och förståelse gällande barnet och vårdnadshavaren (Killén, 2014). 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien tar sin vetenskapliga utgångspunkt i socialkonstruktionismen och genomförs utifrån 

antagandet om hur människor genom språket socialt konstruerar och förändrar sin verklighet 

och kunskap. Enligt Johansson (2005) ses kunskap inom socialkonstruktionismen varken som 

neutral eller som en generell eller objektiv sanning, utan den sanning som finns om verkligheten 

är formad utifrån olika perspektiv och kategorier som vi människor skapat. Kunskapen ses 

därav som något som konstrueras genom språket i sociala och kulturella sammanhang 

(Johansson, 2005). Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter fram att den kunskap som vi 

människor skapar socialt inte kan ses som en spegelbild av verkligheten. Detta eftersom 

kunskapen blir till genom sociala processer som bygger på en delad sanning mellan oss 

människor. Dreher (2016) beskriver att det är genom tolkningar av vår omvärld och verklighet 

som kunskap skapas och omskapas via sociala sammanhang. Samtidigt som vi människor 

skapar vår verklighet genom sociala konstruktioner påverkar och skapar denna verklighet i sin 

tur oss människor (Alvesson & Sköldberg, 2017). Dahlberg, Moss och Pence (2014) förklarar 

det som att vi är en del av den värld vi lever i och att vi inte kan isolera oss från den. De sociala 

processer vi är inblandade i påverkas av den värld vi lever i. I vår studie har vi tagit stöd i 

Johanssons (2005) beskrivning av sociala handlingar, att det är genom sociala processer som 

pedagogernas beskrivningar skapar mening och betydelse. Utifrån detta har vi i studien 

möjlighet att ta del av pedagogernas beskrivningar och kan på så vis synliggöra hur de skapar 

sig en kunskap om utsatta barn genom sociala och språkliga sammanhang. Bryman (2018) 

beskriver att socialkonstruktionismens epistemologiska utgångspunkt är att kunskap 

konstrueras genom språket och sociala sammanhang. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

framhåller en mer kritisk sida av den epistemologiska synen på kunskap eftersom de sociala 

processer där kunskapen konstrueras är i ständig förändring.  Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan pedagogernas beskrivningar inte ge uttryck för hur 

något faktiskt är (Johansson, 2005). Enligt Bryman (2011) grundar sig detta i den ontologiska 

grundsynen för socialkonstruktionismen där världen, sociala företeelser och kategorier förstås 

som sociala processer som är under en ständig förändring och kan därför inte ses som en sann 

verklighet. Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt är det därför viktigt att ta i beaktning 

att pedagogernas beskrivningar bygger på deras erfarenheter av sociala konstruktioner och är 

därmed inte en absolut sanning. 
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6 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metod, urval, datainsamling, genomförande, etiska 

övervägande samt bearbetning, tolkning och analys. Syftet med studien var att erövra kunskap 

utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka en misstanke att ett barn utsätts för 

omsorgssvikt samt hur arbetet vid en sådan misstanke kan se ut. För att möjliggöra detta och 

uppnå en djupare förståelse kring ämnet valde vi att utgå från en kvalitativ metod. Det som 

kännetecknar en kvalitativ metod enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) är att 

den går mer på djupet inom ett väldefinierat område med ett fåtal deltagare i undersökningen. 

Metoden fokuserar på att studera innebörder och meningar i människors upplevelser och 

erfarenheter av omgivningen runt omkring (Alvehus, 2019; Ahrne & Svensson, 2015). I 

kvalitativ forskning ses verkligheten som socialt konstruerad vilket innebär att de erfarenheter 

och upplevelser som pedagoger bär med sig har påverkats av den omgivning de befinner sig i 

(Alvehus, 2019). Svensson och Ahrne (2015) lyfter fram att det är av stor betydelse att 

uppsatsen är trovärdig. För att empirisk data ska vara trovärdig bör den bygga på riktiga 

undersökningar som är fria från personliga antaganden, gissningar och spekulationer. För att en 

kvalitativ studie ska vara trovärdig menar Svensson och Ahrne att studien behöver vara 

transparent. En förutsättning för att studien ska vara transparent är att det ska finnas möjlighet  

att diskutera och kritisera den. Detta uppnås genom en tydlighet i vilka val av metoder som 

gjorts under forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2015). Nedanför presenteras vilka val vi 

har genomfört vid studien samt hur vi har gjort dem och varför. Kapitlet avslutas med studiens 

reliabilitet och validitet.  

6.1 Urval 
I relation till studiens syfte var det av stor betydelse att komma i kontakt med pedagoger som 

mött barn i omsorgssvikt.  Processen för urvalet började med att vi via telefon kontaktade fem 

rektorer vid ett antal förskolor för att komma i kontakt med pedagoger som innehar de 

erfarenheter vi efterfrågade. Löfdahl (2014) menar att det är viktigt att informera rektorn om 

studien samt få ett medgivande om att genomföra en undersökning i deras verksamhet. Efter 

kontakten med rektorerna skickades ett mail med information till respektive rektor om studiens 

syfte som de därefter vidarebefordrade till deras pedagoger. Utfallet från detta utskick blev fyra 

pedagoger som svarade på mailet direkt till oss. Därefter kontaktades dessa fyra pedagoger via 

telefon eller mail för att boka tid till intervju. Vi utgick från ett målinriktat urval eftersom vår 

studie riktar sig mot pedagoger med erfarenhet av att arbeta med barn som utsätts för 

omsorgssvikt. I ett målinriktat urval menar Bryman (2011) att forskningsfrågorna ska ligga som 

utgångspunkt för urvalet av relevanta deltagare. Genom att använda relevanta deltagare utifrån 

vad som ska undersökas ökar möjligheten att få fylliga svar som är av betydelse för studiens 

syfte (Öberg, 2015).  

6.2 Datainsamling 
I denna kvalitativa studie har vi för att kunna möjliggöra studiens syfte tagit stöd i det Bryman 

(2018) beskriver som semistrukturerad intervju. Bryman beskriver att denna form av intervju 

innehåller ett antal förutbestämda frågor som är formulerade mer öppet än strukturerade 

intervjuer. Våra semistrukturerade intervjuer bestod av det Bjørndal (2018) kallar för 
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intervjuguide. En intervjuguide är enligt Bjørndal en mer eller mindre detaljerad översikt över 

ämnen och frågor som kommer att beröras under intervjun. Detta gjorde att våra förutbestämda 

frågor gav oss en trygg grund att stå på. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att i 

en semistrukturerad intervju får deltagarna likadana frågor men ordningsföljden av frågorna 

kan variera. Intervjufrågorna var formulerade i förväg utifrån studiens forskningsfrågor. Genom 

den semistrukturerade intervjun hade vi möjlighet att anpassa intervjun efter situationen på så 

sätt att frågorna inte behövde komma i ordningsföljd utan kunde ändras beroende på vilka svar 

som framgick. Utöver de redan formulerade frågorna ställdes följdfrågor till deltagarna. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) och Backman et al. (2012) framhåller att med öppna 

frågor och följdfrågor har deltagarna möjlighet att ge ett mer genomgripande svar och 

följdfrågorna kan anpassas efter situationen. Utifrån de öppna frågorna skapades en frihet för 

deltagarna att utforma sina svar på eget sätt och genom att vi visade vårt intresse med följdfrågor 

uppmuntrades deltagarna att utveckla sina tankar.   

Bryman (2011) lyfter fram att kvalitativa intervjuer ofta består av en inspelning av något slag 

då forskaren vill ha möjlighet att vara närvarande under intervjun och samtidigt kunna ta fasta 

på deltagarnas ordagranna förklaringar som kan vara svåra att fånga upp med bara anteckningar. 

Av den anledningen valde vi att dokumentera intervjuerna med hjälp av ljudinspelning. Med 

andra ord för att kunna vara aktiva i vårt lyssnande och därmed kunna vara engagerade och 

närvarande samt att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna. För att utföra 

ljudinspelningen användes våra mobiltelefoner. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

framhåller att den teknik en mobiltelefon är utrustad med gör den till ett tillräckligt bra 

inspelningsverktyg när ett fåtal intervjuer utförs.  

Som ytterligare ett dokumentationsverktyg under intervjuerna valde vi att föra anteckningar 

med papper och penna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framställer denna metod som en 

grundläggande och fördelaktig teknik när det finns flera intervjuare. Detta medförde att en av 

oss studenter kunde koncentrera sig på att ställa frågorna och den andra kunde göra 

stödanteckningar. Efter våra fyra intervjuer upplevde vi en mättnad som Ahrne och Eriksson-

Zetterquist beskriver som när upprepande svar återkommer i intervjuerna. 

6.3 Genomförande 
Vi började med att kontakta rektorer via telefon för att söka pedagoger till studien. Rektorernas 

reaktioner var varierande då ämnet är komplext och kan upplevas känsligt. För att öka våra 

möjligheter att få komma ut till förskolorna och intervjua pedagogerna kände vi att vi behövde 

skicka ut intervjufrågorna i förväg så att pedagogerna kunde förbereda sig. Totalt kontaktade vi 

fem rektorer och kom i kontakt med 4 pedagoger som ville delta i studien. Vi kontaktade 

respektive pedagog via mail eller telefon och informerade om vår kommande intervju samt 

bokade tid för den. Därefter mailade vi ut medgivandeblanketten (Bilaga 1) samt 

intervjufrågorna så att deltagarna skulle ha möjlighet att förbereda sig. Tre av intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och den fjärde intervjun utfördes i ett bokat 

grupprum. Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter. Innan starten av varje intervju fick 

deltagarna skriftligt lämna sitt samtycke. Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning via 

våra mobiltelefoner samt genom anteckningar med papper och penna. Vi båda två studenter 
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medverkade vid samtliga intervjuer. Före intervjuerna delade vi upp ansvaret mellan oss. Den 

ena höll i intervjun och ställde följdfrågor och den andre lyssnade, antecknade och hade 

möjlighet att ställa följdfrågor. Vi började med att ställa vår första intervjufråga sedan berättade 

pedagogen fritt om sina erfarenheter och vi kunde anpassa resterande av intervjufrågorna utifrån 

de svar pedagogen gav. Efter alla intervjuer var gjorda transkriberades det insamlade materialet 

och analysarbetet kunde påbörjas.  

6.4 Etiska överväganden 
Studien följer Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Forskare har ett ansvar om 

att skydda de individer som medverkar i forskningen. Principernas funktion är att ge normer 

och riktlinjer för hur etiska aspekter bör tas i beaktande i förhållandet mellan forskare och 

deltagare. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska principer fick deltagarna även ta del av i 

medgivandeblanketten (Bilaga 1).  

Informationskravet innebär att deltagarna i studien måste informeras om syftet och metoden. 

Deltagarna ska även få information om vem som kommer få tillgång till materialet och vad det 

ska användas till (Vetenskapsrådet, 2017). För att bemöta denna princip har vi i första hand 

tagit kontakt med rektorer vid ett antal förskolor för att få tillåtelse att genomföra intervjuer 

med pedagogerna. Efter samtalet fick rektorerna mail med information om studiens syfte och 

metod som de senare vidarebefordrade till sina pedagoger. Därefter fick de pedagoger som ville 

delta i studien svara på mail direkt till oss eller till rektorerna. Deltagarna kontaktades sedan 

via telefon eller mail med förfrågan om deras deltagande.   

Samtyckeskravet handlar dels om att få samtycke av deltagarna men även att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas utan konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2017). När 

pedagogerna svarat på att de ville delta i studien kontaktades de via mail eller telefon för att få 

deras samtycke. Information om att deltagandet var individuellt och frivilligt fanns med i den 

medgivandeblankett som skickades ut till deltagarna när de tackat ja till studien. Vid uppstarten 

av varje intervju var vi tydliga med deltagarnas anonymitet och valfrihet att delta i studien. 

Frågan ställdes om deltagarna godkände att intervjun spelades in. Innan intervjun fick 

deltagarna ta del av medgivandeblanketten och lämna sitt samtycke skriftligt för att intyga att 

de förstått villkoren.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska hållas anonyma för utomstående och att det 

insamlade materialet ska förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kommer åt dem 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att hålla deltagarna anonyma användes inte namnen i studien och 

varken namn på förskola eller kommun nämns. Före och efter intervjuerna har vi även varit 

noga med att inte tala om för utomstående vilka pedagoger som har deltagit i studien. 

Nyttjandekravet medför att insamlat datamaterial från studien endast får användas av forskaren 

till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). I överensstämmelse med detta krav användes det 

insamlade materialet endast till denna studie. Det insamlade materialet i studien har förvarats 

så att ingen obehörig kan få tillgång till det. 
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6.5 Bearbetning, tolkning och analys 
Vid analysering av kvalitativt material lyfter Rennstam och Wästerfors (2015) fram tre 

grundläggande arbetssätt: sortera, reducera och argumentera. Vi har valt att bearbeta det 

insamlade materialet utifrån denna analysmodell för att hitta relevanta kategorier i relation till 

studiens syfte. Första steget i analysarbetet blev att sortera vilket enligt Rennstam och 

Wästerfors innebär att läsa och undersöka ett material flera gånger för att kunna urskilja ett 

mönster, vilket skapar ordning och gör att materialet blir överskådligt. Till att börja med 

transkriberades intervjuerna via dator i enskilda Google Drive dokument. Sedan bearbetade vi 

intervjuerna genom att läsa igenom dem upprepade gånger för att skapa oss en helhet över 

materialet. Genom att bearbeta materialet flera gånger menar Rennstam och Wästerfors att 

forskaren skapar en förtrogenhet med materialet. Materialet analyserades som en helhet och allt 

eftersom började vi hitta mönster i materialet. När olika mönster hade identifierats reducerades 

materialet genom att vi valde ut citat från pedagogernas svar som var relevanta i relation till 

studiens syfte. Citaten sammanställdes i ett gemensamt dokument under olika kategorier som 

vi synliggjort utifrån de mönster som identifierats. Reducering innebär enligt Rennstam och 

Wästerfors att välja bort material som inte är relevant för att kunna göra en bra presentation av 

materialet. För att ett presenterbart material skulle kunna skapas valde vi bort det material som 

inte var relevant till studiens syfte. Parallellt med reduceringen har vi argumenterat genom att 

ställa de insamlade materialet i relation till litteratur som är relevant för studien, vilket vi 

kopplar till Rennstam och Wästerfors beskrivning av att argumentera. I analysarbetet av 

materialet valde vi att göra två olika reduceringsprocesser. I och med att Killéns (2014) studie 

visar att pedagoger omedvetet kan tillämpa olika överlevnadsstrategier för att skydda sig själva 

från barnets utsatta situation har vi utöver den kvalitativa analysen som beskrivits ovan valt att 

använda dessa strategier som en analysmodell. Detta för att få ytterligare perspektiv på arbetet 

med barns utsatthet. Dessa överlevnadsstrategier är; Överidentifikation, Bagatellisering, 

Drömlösningar, Problemförflyttning, Reducering av komplexiteten, Projicering av 

otillräcklighet, Distansering och ansvarsfriskrivning och Normtänkande. Vi har valt att utgå 

från Killéns benämningar på strategierna och skapat kategorier utifrån dessa. Strategierna 

användes i analysen för att skapa en bredare kunskap för hur signaler kan tas tillvara samt hur 

processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut.  

6.6 Reliabilitet och validitet 
Lantz (2013) redogör för begreppen reliabilitet och validitet som några allmänna kvalitetsmått 

som har framställts för att beskriva värdet av studier. Det handlar om att studier ska vara 

noggrant utarbetade för att datamaterialet ska möjliggöra tillförlitliga resultat och uppfylla 

särskilda krav på användbarhet. Harboe (2013) lyfter fram att en studie ska ha en hög reliabilitet 

för att den ska vara trovärdig och för att datamaterialet ska vara tillförlitligt. Studien ska vara 

möjlig att genomföra på nytt, vilket ställer krav på att studien bör ha en hög tillförlitlighet för 

att kunna mäta om resultatet blir densamma. Vidare poängterar Harboe att tiden har en 

betydelsefull roll eftersom det som undersöks kan se annorlunda ut från dag till dag. Validitet 

handlar om att alla delar i studien ska vara relevanta och giltiga i relation till syftet och 

frågeställningarna. Det syftar även till att de mätmetoder som används är användbara och 

lämpliga för det som ska undersökas (Harboe, 2013). Backman et al. (2012) menar att validitet 
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syftar på att datainsamlingen ska ha hög giltighet för att representera det som studien handlar 

om.   

För att höja reliabiliteten har vi valt att dokumentera de händelser som har med studiens 

genomförande att göra, detta för att inte missa någon viktig information och få ett tydligt och 

transparent genomförande. Vi har även bifogat de intervjufrågor som vi använt oss av (Bilaga 

2). För att öka validiteten i studien har vi kopplat samman syfte och teoretiska utgångspunkter 

i alla delar av arbetet. Vi har valt den metod som är mest lämplig att använda till vårt syfte och 

våra forskningsfrågor, detta för att nå ett trovärdigt resultat. Studien kan inte generaliseras 

eftersom den hade en avgränsad mängd deltagare och blir därför för liten för att kunna dra 

slutsatser att resultatet gäller förskolor i allmänhet. 
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7 Resultat 

Studiens syfte var att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka en 

misstanke om att barn utsatts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. 

Resultatet kommer presenteras under olika avsnitt. De två första avsnitten kommer presentera 

resultatet utifrån den kvalitativa analysen med våra egna identifierade kategorier. Dessa avsnitt 

behandlar hur pedagoger tar tillvara barns signaler och hur processen från misstanke om 

omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. Därefter presenteras resultatet utifrån Killéns 

överlevnadsstrategier där det framgår hur strategierna påverkar pedagogernas arbete. 

Resultaten bygger på pedagogernas beskrivningar och erfarenheter som nedan delvis redogörs 

för i citat för att ytterligare bekräfta och förtydliga studiens resultat. 

7.1 Hur pedagoger tar tillvara barns signaler vid misstanke om 

omsorgssvikt 
Utifrån den kvalitativa analysen kunde olika kategorier synliggöras. Dessa kategorier är; 

pedagogernas erfarenhet av omsorgssvikt och att tillvarata barns signaler. Här nedan kommer 

vi redovisa resultatet utifrån dessa kategorier. 

7.1.1 Pedagogernas erfarenheter av omsorgssvikt 
I resultatet framgår det att pedagogerna har mött olika former av omsorgssvikt och har därmed 

erfarenheter av vanvård, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Samtliga pedagoger är 

medvetna om att alla former av omsorgssvikt förekommer. Resultatet visar att vanvård är den 

mest förekommande formen av omsorgssvikt. Nedan presenteras pedagogernas erfarenheter av 

de olika formerna av omsorgssvikt. 

 

Pedagogernas erfarenheter av vanvård är bland annat att barn har varit smutsiga, haft smutsiga 

kläder, är oftast hungriga, gått tillbaka i utvecklingen eller förändrats i sitt beteende efter att ha 

varit hemma en längre period samt att vårdnadshavarna inte sköter tiderna. 

“Att dom kommer och jämt är hungriga”. 

“Man upplever att dom kanske är smutsiga eller har smutsiga kläder eller för små kläder”. 

 

Det som har väckt misstankar hos pedagogerna gällande fysiska övergrepp är att barn i vissa 

fall har haft synliga tecken så som blåmärken, att de varit bleka och kallsvettiga, men även att 

barn har uttryckt ångest och att de inte mår bra. 

 

“Det kan ju vara blåmärken till exempel om vi säger nu på yttre grejer”.  

  

Tecken och signaler som pedagogerna uppmärksammat när det gäller psykiska övergrepp är att 

barn blivit utåtagerande, tramsiga eller att de härmar händelser hemifrån i leken. Ytterligare 

varningsklockor som pedagogerna upplevt är att vårdnadshavare verkar drogpåverkade eller är 

deprimerade. 
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“Härmade egentligen sin mamma i det här fallet som låg på soffan och säkert inte orkade hjälpa 

barnet på olika sätt, och där såg man det ganska tydligt i leken”.  

  

Slutligen framgår det att pedagogerna har erfarenhet av barn som utsatts för sexuella övergrepp. 

I sådana fall har barn uttryckt både ångest, stress och oro samt att de har haft ont i magen. Nedan 

lyfts några av pedagogernas beskrivningar om vad som väckt deras misstankar om respektive 

form omsorgssvikt. 

 

“Har ont i magen, dem har liksom svårt att gå på toaletten såna där ringklockor är ganska 

vanliga och att dem är stressade, dem är rädda för liksom en massa olika bitar”. 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att pedagogerna har erfarenhet av alla former av 

omsorgssvikt. Det framgår i resultatet att vanvård är den form av omsorgssvikt som har väckt 

flest misstankar hos pedagogerna och blir därför mer förekommande än de andra formerna av 

omsorgssvikt.  

 

7.1.2 Att tillvarata barns signaler. 
I resultatet blir det synligt att barn kan uttrycka den svåra situation de lever i på olika sätt samt 

att pedagogerna har olika sätt att ta vara på ett barns signaler. Utifrån pedagogernas 

beskrivningar blir det tydligt att språket är ett vanligt förekommande sätt för barn att uttrycka 

sina svårigheter. Det framgår även att språket är en betydelsefull del för pedagogerna när det 

gäller att ta vara på de signaler barn visar men även för att det är genom språket som de skapar 

sig en kunskap om ett barns situation. När ett barn väljer att berätta om sin utsatta situation 

beskriver pedagogerna att det oftast sker spontant och då är det viktigt att bekräfta det barnet 

säger genom att möta upp och besvara det lilla som de kan/som är möjligt.  

 

“En del barn börjar lite smått du vet och ser hur reagerar vi, gör man då minsta lilla kan dom 

bli väldigt tillslutna för dom är ju väldigt bra på att läsa av en, och ser dom då att det där var ett 

fel beteende, då säger dom inget mer så det är jätteviktigt hur man … “. 

 

“Ofta kan det vara i ett lekbeteende, att dom leker, alltså att man lyssnar på leken”.  

 

Resultatet tyder på att det kan vara svårt att till en början upptäcka att ett barn lever i 

omsorgssvikt. Pedagogerna uttrycker att det handlar om intuition, att läsa och känna av 

situationen samt att lägga ett litet pussel för att ha möjlighet att se en helhetsbild över ett barns 

situation.  

 

“Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke“. 

  

“Det är många olika pusselbitar som måste läggas”. 

 

I resultatet framgår det att pedagogerna använder sig av dokumentation som ett hjälpmedel för 

att kunna ta tillvara ett barns signaler. Pedagogerna skriver ner sådant som barnet sagt eller gjort 

som väcker en oro samt noterar vilken tid, datum och plats när detta skedde. Dokumentationen 
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används för att samla på sig information för att kunna känna sig mer säker på barnets situation 

innan ett beslut om anmälan tas.  

  

“Vi skriver som ner vad det är vi oroar oss för, för att sedan kunna gå tillbaka och se hur länge 

de har pågått”. 

 

“Ja alltså det står att jag ska anmäla vid minsta misstanke men det känns som att man vill ha 

lite mera på fötterna för att man inte ska gå och göra i onödan, eller inte i onödan, men att det 

ska vara en anmälan där det faktiskt inte har någon omsorgssvikt”. 

 

Resultatet visar på att pedagogerna får kontinuerliga föreläsningar av socialtjänsten för att hålla 

sig uppdaterad angående barn som lever i utsatta situationer samt om anmälningsskyldigheten. 

Det blir tydligt i resultatet att pedagogerna samtalar om sin oro i arbetslaget för att kunna ta 

vara på ett barns signaler och även för att skaffa sig en gemensam kunskap om barnets situation.  

 

“Det gör vi om alla former av omsorgssvikt, funderingar och oro, så pratar vi alltid med 

varandra, innan man går vidare till nå annat”. 

 

“De är lite samma som riktlinjerna, om man tänker så pratar man först i arbetslaget, jag ser det 

här, vad ser du, upplever du samma?”. 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att språket mellan både barn och pedagoger samt 

pedagogerna sinsemellan är en viktig del när det gäller att ta tillvara barns signaler. Genom 

dessa sociala konstruktioner har pedagogerna en möjlighet att skapa sig en gemensam kunskap 

om barnets signaler och den utsatta situation barnet eventuellt befinner sig i. Trots att 

pedagogerna lyfter fram anmälningsskyldigheten som att denna ska vara en självklarhet vid oro 

och misstanke om omsorgssvikt så blir det tydligt i resultatet att anmälan sällan görs eller att 

den drar ut på tiden eftersom pedagogerna i vissa lägen vill vara riktigt säker i sina misstankar 

och att de i vissa fall vill samla på sig bevis innan en anmälan görs. Utifrån pedagogernas 

beskrivningar kan arbetet med att upptäcka barn i utsatta situationer uppfattas som svårt på så 

sätt att de lyfter fram att flera pusselbitar behöver läggas ihop och i vissa fall dokumenteras 

under en tid för att få mer information om barnets situation. 

 

7.2 Processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan  
Utifrån den kvalitativa analysen kunde tre olika kategorier synliggöras. Dessa kategorier är; 

arbetslagets samarbete under processen, vikten av en god relation samt anmälan.  Här nedan 

kommer vi att redovisa resultatet utifrån dessa kategorier. 

7.2.1 Arbetslagets samarbete under processen 
Utifrån analysen blev det tydligt att pedagogerna diskuterar med rektorn samt arbetslaget när 

en oro kring ett barn har väckts. Det blir i resultatet tydligt att samtalen och därmed språkandet 

inom arbetslaget är en viktig del i processen för att tillsammans skapa en gemensam kunskap 

kring barnets situation. Genom denna sociala konstruktion via språket finns det möjlighet för 
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pedagogerna att dela med sig och lyfta fram vad som oroar just dem, vilket kan leda till en 

gemensam kunskap som i sin tur leder till en anmälan. 

   

“Och först är det ju att informera rektorn men jag skulle nog säga att man pratar ihop sig med 

arbetslaget också, vad har ni sett, vad har jag sett, är det något som vi ska vara oroliga för och 

gå vidare med”. 

 

“Har man en fundering om att göra en anmälan tex då bollar man ju det dels med sina 

arbetskollegor och så säger man till rektorn att jag har tänkt eller vi har tänkt göra en anmälan”. 

 

7.2.2 Vikten av en god relation 
Resultatet visar att en god relation till vårdnadshavarna underlättar för pedagogerna när de 

behöver ta upp den oro man upplever kring barnet ifråga.  Det framgår också att det är av stor 

betydelse hur pedagogerna uttrycker sig till vårdnadshavarna för att bevara den goda relationen. 

Utifrån pedagogernas beskrivningar framgår det att det kan vara känsligt att ta upp sin oro med 

vårdnadshavarna i och med att reaktionen kan vara väldigt olika. I resultatet framgår det också 

att det är av stor vikt att ha en god relation till barnet för att kunna ta emot och bemöta barnets 

rop på hjälp. Pedagogernas beskrivningar tydliggör vikten av att hos barnen skapa trygghet, 

tillit och förtroende till pedagogerna vilket underlättar om barnet vill öppna upp och dela med 

sig av den svåra och utsatta situation det befinner sig i.  

 

“Till en början är de ju väldigt spänt för föräldrarna, att det är ju jobbigt för dem också att vi 

kommer och klampar in lite på deras privatliv”. 

 

“En del barn börjar lite smått du vet och ser hur reagerar vi, gör man då minsta lilla kan dom 

bli väldigt tillslutna för dom är ju väldigt bra på att läsa av en”. 

 

7.2.3 Anmälan 
I resultatet blir det tydligt att processen från oro om omsorgssvikt till orosanmälan kan se 

väldigt olika ut beroende på vilken form av omsorgssvikt det gäller. Det framgår att en anmälan 

ska göras direkt vid misstanke om våldsbrott, är det inte våldsbrott kan det dröja upp till sex 

veckor.  Här beskriver pedagogerna hur processen kan se ut tidsmässigt:  

“I fallen som jag har varit med om kanske det har rört sig om fyra veckor, fyra till sex veckor, 

alltså att man dokumenterar lite och ser hur de verkar, läser av föräldrar, man hinner prata i 

arbetslaget, så fyra till sex veckor”. 

 

“I vårat fall så har det tagit sådär 2-3 veckor kanske innan vi väl har satt oss ner“. 

 

Resultatet visar att det är väldigt olika om vårdnadshavare kontaktas eller inte innan en anmälan 

ska göras. Av pedagogernas beskrivningar framgår det att vissa gånger beror det på vilken form 

av omsorgssvikt det rör sig om, om vårdnadshavarna kontaktas eller inte, medan de andra 

gånger inte kontaktas oavsett form av omsorgssvikt. 
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“Alltså vi försöker ju alltid att prata med föräldrarna före vi gör en anmälan, alltså om det gäller 

omsorgssvikt i form av vanvård. Är det våldsbrott eller sexuellt då är de ju direkt en anmälan, 

då pratar man ju inte med föräldrarna”. 

  

“För vi har från förskolans håll aldrig meddelat vårdnadshavarna om att vi gör en anmälan med 

rädsla över att det ska gå ut över barnet”. 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt i resultatet att processen från misstanke om omsorgssvikt 

till att en orosanmälan görs innefattar många olika delar och kan dröja olika länge. Det handlar 

i första hand om att diskutera med sina kollegor om den oro som väckts kring ett barn. Vidare 

gäller det att ha byggt en god relation till både vårdnadshavare och barn för att underlätta när 

känsliga upplevelser ska tas upp. Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om att en 

anmälan ska göras vid minsta misstanke trots detta visar resultatet att det i vissa fall dröjer det 

innan en anmälan görs.  Slutligen framgår det att det är väldigt varierande om vårdnadshavarna 

kontaktas eller inte innan anmälan görs.  

  

7.3 Pedagogernas arbete med barn som misstänks utsättas för 

omsorgssvikt. 
Här nedan kommer resultatet presenteras utifrån analysmodellen som grundar sig på Killéns 

(2014) överlevnadsstrategier. I resultatet blir det synligt att majoriteten av dessa strategier 

förekom i pedagogernas beskrivningar av deras arbete med barn i utsatta situationer. 

Strategierna som kunde identifieras var överidentifikation, bagatellisering, problemförflyttning, 

distansering och ansvarsfriskrivning och normtänkande. Nedan kommer vi att lyfta in 

pedagogernas beskrivningar i relation till dessa. 

 

7.3.1 Överidentifikation  
I resultatet framgår det att samtliga pedagoger omedvetet tillämpat strategin överidentifikation 

under processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan. Överidentifikation handlar 

om att det ställs högre krav och förväntningar på vårdnadshavare än vad de klarar av. Detta 

framgår genom att pedagogerna i majoriteten av fallen pratar med vårdnadshavare i första hand 

när det gäller vanvård som omsorgssvikt och framför förbättringsområden samt vad som väckt 

deras oro kring barnet. Utifrån analysen går det att tolka som ett sätt att “lösa” problemet och 

avstå från att anmäla.  

  

“Vi har kunnat lösa det med samtal med föräldrarna”. 

  

“För en del saker det kan man kanske ta med föräldrarna, att man har kallat till ett samtal och 

så har vi kanske sagt då att vi har sett att ofta kanske barnet kommer i morgon blöjan till exempel 

och vi skulle se att ni förbättra det på det området”. 

 

7.3.2 Bagatellisering 
I resultatet blir det tydligt att bagatellisering går att spåra i flertalet av pedagogernas 

beskrivningar av deras arbete med barn som kan misstänkas leva i sviktande omsorg. Detta 
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genom att de tar avstånd från barnets svåra och verkliga situation genom att förminska 

problemet samt de signaler som uttrycks. Utifrån pedagogernas beskrivningar visar det sig att 

de uppmärksammar att det finns ett problem men väljer att förminska det genom att bland annat 

backa med anmälningar eller fundera om det verkligen är något att oro sig för.  Resultatet visar 

även på att pedagogerna går miste om helhetsbilden av barnets behov och situation genom att 

tillämpa denna strategi. Det blir även tydligt att pedagogerna kan tolka det barnet uttrycker som 

om det vore fantasier.  

 

“Åh då har vi ju alltid kläder, extra kläder som ligger som vi har fått av andra som vi har i en 

låda, så ibland så plockar vi fram det utan att göra någon grej av det”. 

“Ibland kan det bli upprörda känslor från föräldrarna och ibland har vi backat med 

anmälningarna för det kanske inte har varit exakt så som barnet berättat”. 

 

“Det blir som en bagatell i sammanhanget att barn inte alltid har vantar eller vad det då är“.  

 

 “Är det att barnen säger “pappa slog mig”, eller “pappa puttade mig” ehh… då får man ju som 

avväga, är det ett barn som fabulerar mycket?”. 

 

7.3.3 Problemförflyttning 
Det går att spåra problemförflyttning i samtliga pedagogers beskrivningar. Det blir tydligt i 

resultatet att det är en strategi som ofta förekommer under processen från när en misstanke 

väcks till att en orosanmälan görs. Genom att använda denna strategi får pedagogerna en känsla 

av att de har gjort något för familjen och behöver därför inte känna sig maktlösa. I resultatet 

blir det synligt att ett sätt att hjälpa familjerna är att lösa delar av den problematiska situation 

som de befinner sig i genom att donera kläder. 

“Vi har också i flera fall donerat extra kläder från förskolans håll till vårdnadshavare som inte 

har möjlighet till bättre kläder just för att ha en omsorg om barnet för att den ska kunna delta i 

utevistelse och kan delta i typ vattenlek men ändå kunna byta till torra kläder”.  

 

Resultatet visar på att pedagogerna hjälper barnet under tiden de vistas på förskolan genom att 

ge den omsorg som vårdnadshavare brister i, vilket går att koppla till problemförflyttning. För 

att inte behöva känna maktlöshet över barnets situation hjälper pedagogerna barnet genom att 

exempelvis ge barnet extra omsorg, tvätta dem rena eller stötta dem lite extra. 

 

“När dom varit smutsiga tex, man har märkt att håret inte är tvättat eller, ja men då får man väl 

tvätta deras hår, köp en schampoflaska och tvätta av dom och duscha av dom, tvätta kläderna 

på förskolan”. 

 

“Jag tänker, har ju tänkt lite att det är deras frizon att komma hit, och här får dom vara barn och 

inte ta hand om dom, sig själv, utan dom får hjälp på något vis”. 
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Utifrån analysen går det även att spåra problemförflyttning som strategi inom arbetslaget. 

Pedagogerna beskriver att de hjälper barnet att bearbeta sina upplevelser, vilket kan förstås som 

att en oro redan har väckts hos pedagogerna om att barnet utsätts för omsorgssvikt. Trots detta 

ligger fokuset på att skapa sig mer förståelse och kunskap om barnets situation istället för att gå 

vidare med oron. Detta går att koppla till problemförflyttning då fokuset hamnar på fel sak och 

den svåra situation som barnet befinner sig i kvarstår.  

 

“Vi har gjort lite teater med dilemman”. 

 

“Är det ett barn som gillar att rita då kanske man sätter sig och ritar”. 

 

7.3.4 Distansering och ansvarsfriskrivning 
Resultatet visar att pedagogerna i vissa fall tar avstånd från problemet och vill helst överlåta det 

till någon annan vilket går att koppla till distansering och ansvarsfriskrivning. Det framgår även 

att det är ofta förekommande att socialtjänsten kontaktas när en oro har väckts. För att skydda 

sig vill pedagogerna hellre att någon annan ska ta beslutet angående barnets situation istället 

för dem själva. Detta blir tydligt när pedagogerna väljer att kontakta specialpedagog för att 

ställa en diagnos på barnet. 

 

“BVC har ju egna psykologer. Vi i förskolan får ju liksom inte ställa en, eller en specialpedagog 

kan ju ställa en diagnos om det är så att vi oroar oss kring ett barn”.  

 

7.3.5 Normtänkande 
I resultatet blir det tydligt att de flesta av pedagogerna lägger in sina egna normer och 

värderingar i sitt arbete när det gäller att uppmärksamma barn i svåra och utsatta situationer. 

Resultatet visar på ett normtänkande kring att små barn inte har förmåga att föra sin egen talan. 

Utifrån pedagogernas beskrivningar framgår det även att det finns en avsaknad av kunskap och 

förståelse när det gäller barnet och vårdnadshavare. Normtänkandet blir här synligt i 

pedagogernas beskrivningar av hur barnet brukar ha det, vilket baseras på pedagogernas egna 

normer och värderingar som i sin tur påverkar hur processen hanteras.   

 

“Nu har jag ju jobbat på småbarns så länge, jobbar man på en syskonavdelning så är det lite 

lättare för dom är ju mer verbala, på en småbarnsavdelning pratar dom ju inte lika mycket”. 

 

“Så liksom när vi tänkte att det här barnet har varit väldigt högfungerande och är ganska stor, 

fyller 5, det man får berättat för sig då är ju ganska enkelt att tolka när man kan prata för sig, 

kan förklara, men vi kände också om vi sätter in kontext till familjesituationen så förstod vi inte 

riktigt”. 

 

”Det har funkat liksom bra förut och så har vi tecknat ner det och så har vi gått tillbaka och så 

tänker vi liksom vad vi har för kontakt med vårdnadshavarna”. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna använder sig av en rad olika 

överlevnadsstrategier för att klara av att hantera arbetet och uppdraget med barn som lever i 
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utsatthet. Dessa strategier är något som används omedvetet som ett sätt att skydda sig själv från 

barnets verklighet. Det har bland annat framgått att arbetet med att uppmärksamma signaler 

påverkas av pedagogernas egna normer och värderingar. För att skydda sig från barnets 

verklighet framgår det att pedagogerna många gånger väljer att prata med vårdnadshavarna där 

de framför förbättringsområden som vårdnadshavarna inte klarar av utifrån den situation de 

befinner sig i. Att förminska problemet eller att se ett litet dilemma som huvudproblemet 

förekommer också. I resultatet blir det tydligt att dessa strategier påverkar processen från 

misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan vilket i sin tur påverkar det uppdrag pedagogerna 

är ålagda att arbeta efter. Dessa strategier fungerar som ett sätt att hantera barnets situation utan 

att behöva släppa in de känslor som barnet kan bära med sig.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel redovisas studiens avslutande del där metod och resultat kommer att diskuteras. 

Därefter redogörs för de slutsatser vi dragit av studien följt av implikationer för yrkesuppdraget 

och förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Metoddiskussion 
Totalt kom vi i kontakt med fyra pedagoger som ville delta i vår studie. Vi tror att 

ämnets komplexitet bidrog till att så få pedagoger ville delta. I och med att intervjufrågorna 

skickades ut i förväg till pedagogerna går det att diskutera ifall resultatet har påverkats. Vi tror 

att det har påverkats på ett positivt sätt och att vi tack vare detta sätt fick ett mer fördjupat svar 

av pedagogerna eftersom de fått möjlighet att reflektera över frågorna innan intervjutillfället. 

Dock hade resultatet kunnat se annorlunda ut om intervjufrågorna inte skickats ut i förväg på 

så sätt att pedagogerna inte hunnit reflektera över sina erfarenheter varpå svaren hade kunnat 

bli ytligare. Vårt urval baserades på ett målinriktat urval (Bryman, 2018). Det målinriktade 

urvalet anser vi har bidragit till att få fylligare svar vilket har varit av stor betydelse för studien.  

Studien har utgått från kvalitativa intervjuer där socialkonstruktionismen har varit den 

teoretiska utgångspunkten. Eftersom syftet var att erövra kunskap utifrån pedagogers 

erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt, samt hur 

arbetet vid en sådan misstanke kan se ut, ville vi använda oss av den metod som kunde ge oss 

möjlighet att komma ner på djupet i pedagogernas erfarenheter. Vi tog stöd i Bryman (2018) 

och utformade semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ha mer öppna frågor så att 

pedagogerna fritt kunde utforma sitt svar på eget sätt. Det som vi upplevde som fördel med de 

semistrukturerade intervjuerna var att vi hade möjlighet att anpassa intervjun efter situationen. 

Men även att vi kunde ställa följdfrågor för att fånga upp information som vi kände att vi 

behövde till studien vilket Bryman (2018) och Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) lyfter 

fram som fördelaktigt med semistrukturerade intervjuer. Vi tror dock att fler pedagoger hade 

ställt upp om vi hade valt att skicka ut enkäter eftersom bland annat anonymiteten hade höjts. 

Enkäter hade kunnat användas som insamling av data eftersom det enligt Backman et al. (2012) 

finns styrkor även med denna metod. Vi hade kunnat få en större mängd data då enkäter kan 

skickas till många människor samtidigt, dock hade svaren från en enkät inte gett oss en lika 

djup förståelse om studiens syfte som intervjuerna gav. Enkäter som metod hade varit mer 

effektiv då enkäter går fortare att sammanställa än att transkribera det insamlade materialet från 

en intervju. Men med tanke på det Backman et al. (2012) påpekar om bortfall ville vi inte ta 

risken att få ofullständiga svar, svar som inte går att förstå eller kanske inte få några svar alls. 

Att göra intervjuer var svårare än vi trodde. Det vi ansåg var problematiskt var hur 

intervjufrågorna skulle formas för att kunna besvara forskningsfrågorna. Under 

transkriberingen fick vi syn på hur vi hade kunnat formulera intervjufrågorna på ett annorlunda 

sätt för att få ett ännu djupare svar. Bryman (2018) menar att beroende på hur en fråga ställs är 

avgörande för vilket svar som ges. I analysarbetet av det transkriberade materialet har vi använt 

oss av en kvalitativ metod och Killéns (2014) överlevnadsstrategier. Killèns strategier har legat 
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till grund för vår tolkning av pedagogernas beskrivningar kring hur arbetet med barn som 

misstänks utsättas för omsorgssvikt kan se ut. Vi har upplevt att dessa analysramar har varit 

tillfredsställande metoder för att kunna sortera, reducera och presentera relevant material. För 

att vi skulle kunna närma oss och tolka pedagogernas beskrivningar har den 

socialkonstruktionistiska teorin framför allt varit användbar på så sätt att den gav oss möjlighet 

att belysa hur pedagogerna skapade sig kunskap om barn i utsatta situationer genom sociala och 

språkliga sammanhang.  

Under hela vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

principer. Vi valde att delge pedagogerna de etiska principerna via en medgivandeblankett, där 

viktiga övervägande för denna studie tydliggjorde. Att inhämta samtycke genom att skicka ut 

en medgivandeblankett upplevde vi smidigt eftersom vi då visste att alla pedagogerna hade tagit 

del av vad deras medverkan i studien innebar.  

Utifrån denna studie går det inte att dra några generella slutsatser om hur arbetet i förskolor 

med barn i utsatta situationer hanteras. Däremot är resultatet giltigt för den här studien eftersom 

den visar hur pedagoger kan hantera barns utsatta situationer. Ett större urval hade gett oss 

högre reliabilitet och ett mer trovärdigt resultat för hur pedagogernas arbete med barn i utsatta 

situationer generellt kan se ut i förskolan. Vi anser dock att intervjufrågorna lyckades ge oss 

svar på våra forskningsfrågor samt att studien höll en god validitet och kan därmed vara lämplig 

metod i liknande studier.  

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att det finns varierande erfarenheter hos pedagogerna kring de olika 

formerna av omsorgssvikt. Det framgår att vanvård var den form av omsorgssvikt som alla 

pedagogerna hade mött i verksamheten. Svensson (2013) och Lundén (2010) har i tidigare 

forskning lyft fram de mest vanliga förekommande signaler för vanvård. Dessa kan vi koppla 

samman med resultatet i och med att pedagogernas beskrivningar av deras erfarenheter gav 

uttryck för liknande signaler som Svensson och Lundén. Samtliga pedagoger nämner barnets 

hygien, smutsiga och för små kläder samt vårdnadshavarnas oförmåga att passa tider. Det 

framkommer att de även har erfarenhet av fysiska, psykiska och sexuella övergrepp men 

samtalar inte lika mycket om dessa former av omsorgssvikt under intervjun. Vi är medvetna 

om att det är ett känsligt ämne att prata om, men varför pedagogerna väljer att inte dela med sig 

av dessa erfarenheter lika ingående som vanvård tolkar vi som att de tar hänsyn till den 

tystnadsplikt som Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) uttrycker.  

Utifrån resultatet har det blivit tydligt att barn kan signalera på olika sätt men även att 

pedagogerna har olika sätt att ta tillvara barns signaler. Inom socialkonstruktionismen har 

språket en central betydelse vilket kan kopplas till pedagogernas beskrivningar om hur barns 

signaler kan tas tillvara (Johansson, 2005). Killén (2014) och Lingåker (2017) har synliggjort 

att barn oftast berättar om sin utsatta situation utifrån vad som känns lättast att framföra och 

detta sker i det flesta fall i ensamma situationer med pedagogen. Vi anser att denna studie 

styrker detta resonemang då pedagogerna beskriver att barnet spontant kan börja samtala för att 

se hur reaktionen blir. Sättet pedagogerna reagerar på är avgörande för om barnet fortsätter att 
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dela med sig av sin utsatta situation. Av resultatet kan vi även se att leken är en viktig del för 

att ta vara på barns signaler, det kan göras genom att lyssna på barnets språk och observera 

beteendet i leken. Detta kan vi koppla samman med Killéns (2014) beskrivning av hur leken 

fungerar som en kunskapskälla i och med att den avslöjar det barnet inte vågar prata öppet om. 

Detta visar att pedagogernas närvaro under barns lek är viktig för att kunna se de signaler ett 

barn kan sända ut. Ytterligare ett sätt som vi har identifierat att pedagogerna använder sig av 

för att ta tillvara barns signaler är genom att samtala tillsammans i arbetslaget. Lingåker (2017) 

belyser vikten av en gemensam reflektion tillsammans i arbetslaget för att skapa en möjlighet 

att ta tillvara signaler. Detta går knyta an till vårt resultat där det blev tydligt att pedagogerna 

både samtalar och reflekterar med sina kollegor om barnets situation. Pedagogerna lyfter upp 

sin egen oro, frågar vad andra kollegor har uppmärksammat och därefter diskuterar arbetslaget 

om det är något att oroa sig för och gå vidare med. Det blir tydligt i resultatet att språket mellan 

både barn och pedagoger samt pedagogerna sinsemellan är en viktig del för pedagogerna när 

det gäller att skapa sig en gemensam kunskap om den situation som barnet befinner sig i. Precis 

som i enlighet med det Bryman (2018) lyfter fram konstrueras kunskap genom språket i sociala 

sammanhang. Utifrån detta anser vi att det är viktigt att pedagoger får tid för gemensamma 

samtal i arbetslagen för att kunna upptäcka och fort kunna gå vidare med sina misstankar.  

Ett annat sätt att ta vara på och bevara barns signaler är att dokumentera ner dessa för att kunna 

gå tillbaka och se hur lång tid det har pågått vilket fungerar som en grund för anmälan. Palla 

(2011) menar att dokumentation har en viktig roll för att synliggöra det enskilda barnets fysiska 

och psykiska hälsa. Kopplat till det Palla lyfter fram kan dokumentation förstås som ett bra sätt 

för pedagogerna att ta tillvara barns signaler. Utifrån vår tolkning kan detta bli problematiskt 

eftersom dokumentationen kan fördröja processen från misstanke om omsorgssvikt till 

orosanmälan. En fråga vi ställer oss är; vad händer med barnet i dess hemförhållande under 

dokumentationsprocessen? Socialstyrelsen (2014) lyfter fram att barn som lever i omsorgssvikt 

är i behov av stöd och skydd snarast möjligt eftersom det händer mycket i barnets utveckling 

på kort tid. Därför är tidsperspektivet i förhållande till orosanmälan en viktig del att ta hänsyn 

till. I resultatet framgår det att pedagogerna är medvetna om den anmälningsskyldighet som 

åligger dem enligt Socialtjänstlagen (2001:453). Trots detta kan det dröja upp till sex veckor 

innan en anmälan görs. Precis som Cocozza (2007) belyser anser vi att pedagogers sätt att 

reagera på de tecken barnet visar är av stor betydelse för barnets möjlighet att få hjälp av 

socialtjänsten. Därför är anmälningsplikten barnets yttersta skydd. Enligt 1§, kap. 20 i 

Brottsbalken (SFS 1962:700) är det tjänstefel om en pedagog i förskolan med avsikt eller 

oaktsamhet inte anmäler vid misstanke om omsorgssvikt. Med tanke på att det kan ta upp till 

sex veckor innan en anmälan görs tolkar vi det som att pedagogerna inte är medvetna om att de 

begår ett tjänstefel.  

Pedagogerna beskriver dokumentationsprocessen som ett sätt att lägga flera pusselbitar genom 

att läsa av vårdnadshavare, barnet samt känna av sin egen oro. Drugli (2003) menar att 

pedagoger kan känna en osäkerhet för om deras misstankar är befogade vilket kan grunda sig i 

en rädsla från tidigare erfarenheter och reaktioner från vårdnadshavare. Resultatet visar att 

pedagogerna bland annat har avstått från att göra en orosanmälan på grund av upprörda känslor 

från vårdnadshavare och att de många gånger väljer att prata med vårdnadshavarna i hopp om 
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att barnets situation ska bli bättre för att inte behöva göra en orosanmälan. Utifrån Druglis 

beskrivning om varför en anmälan kan dröja går pedagogernas beskrivningar att tolka som en 

osäkerhet. För att underlätta svåra situationer där en osäkerhet kan uppstå för pedagoger är det 

enligt Fahrman (1993) betydelsefullt att skapa en förtroendefull relation till vårdnadshavarna. 

Detta för att i sin tur kunna känna en trygghet i att samtala med vårdnadshavare även när det 

rör sig om en oro kring barnet. Utifrån resultatet kan pedagogernas beskrivningar kring 

kontakten med vårdnadshavarna tolkas som att de har olika grad av trygghet i 

relationerna.  Detta i och med att några av pedagogerna försöker prata med vårdnadshavarna 

om sin oro kring barnet och förklarar att de tänkt göra en orosanmälan när det rör sig om 

vanvård, vilket kan förstås som att pedagogerna har den förtroendefulla relationen till 

vårdnadshavarna som Fahrman nämner.  Medan andra pedagoger aldrig pratar med 

vårdnadshavarna innan en anmälan ska göras, oavsett vilken typ av omsorgssvikt det gäller. 

Detta tolkar vi utifrån Fahrmans beskrivning som att pedagogerna inte har en tillräcklig 

tillitsfull relation till vårdnadshavarna. Utifrån resultatet kan vi i enighet med det Fahrman 

belyser se att det är betydelsefullt att skapa en god relation till vårdnadshavaren eftersom det i 

sin tur påverkar bemötandet av barnet. Ingen av pedagogerna nämner något om relationen till 

barnet men utifrån deras beskrivningar kan en tolkning göras om att relationen till barnet är 

viktig för att det ska våga öppna upp sig och berätta om sin utsatta situation. Killén (2014) och 

Lingåker (2017) har synliggjort hur betydelsefullt det är att ha en god relation till barnet för att 

denne ska känna trygghet och tillit. När barnet känner tillit i relationen skapar det en känsla av 

trygghet i att känna att det finns möjlighet att berätta om den utsatta situationen som den 

befinner sig i. Vi anser att denna studie styrker detta resonemang då pedagogerna beskriver att 

det är viktigt att bemöta barnet på rätt sätt och att det är viktigt att lyssna på och bekräfta det 

som barnet har att berätta.  

Genom att analysera materialet utifrån Killéns (2014) överlevnadsstrategier har det blivit 

synligt i resultatet att pedagogerna omedvetet tillämpar dessa i arbetet med barn som utsätts för 

någon form av omsorgssvikt. Killen lyfter fram överlevnadsstrategierna som ett sätt för 

pedagogerna att hantera olika situationer där de misstänker att barn utsätts för omsorgssvikt. Vi 

är medvetna om att dessa strategier blir till en hjälp för pedagogerna att skydda sig själv från 

att se hur barnets verklighet ser ut. I vissa fall förminskas barnets signaler och pedagogerna 

hittar tillfälliga lösningar i tron att det ska bli bra. Enligt barnkonventionen (UNICEF, 2017) 

ska åtgärder och beslut som rör barn alltid grunda sig i barnets bästa. Vi förstår att pedagogerna 

vill se till barnets bästa men omedvetet tar utgångspunkt i dessa strategier i tron att stödja barnet. 

Analysen visar att pedagogerna är medvetna om den anmälningsskyldighet de är ålagda att 

arbeta efter men vi anser att de i vissa fall frångår denna när de tar till överlevnadsstrategierna, 

vilket bidrar till att processen från misstanke till orosanmälan antingen förlängs eller inte alls 

blir av. Detta gör att pedagogerna inte kan ge den trygghet och omsorg som barnet behöver 

vilket lyfts fram som förskolans huvudsakliga uppgift (Skolverket, 2018).  

I analysen med överlevnadsstrategierna blir det tydligt att pedagogerna anser att vanvård inte 

klassas lika allvarligt som omsorgssvikt i form av övergrepp. Detta kom till uttryck genom att 

samtliga pedagoger använde sig av antingen en eller flera strategier just när det kom till 

vanvård. Det var ofta förekommande att tillämpa överidentifikation och problemförflyttnig 
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genom att prata med vårdnadshavare angående förbättringsområden och att donera kläder. 

Resultatet visar även på att det förekommer en ansvarsfriskrivning då pedagogerna kontaktar 

specialpedagog för att sätta en diagnos på barnets beteende. Detta tolkar vi som att pedagogerna 

saknar kunskap om vilka beteenden ett barn kan visa när de utsätts för någon form av 

omsorgssvikt. Hindberg (2006) menar att för barn som har ett förändrat beteende på grund av 

omsorgssvikt är inte alltid en specialpedagog avgörande för att få hjälp. Att inte vara medveten 

om att dessa strategier finns kan i arbetet med barn bli problematiskt i längden eftersom det 

bara blir tillfälliga lösningar och huvudproblemet kvarstår fortfarande i barnets situation. 

Lingåker (2017) framhåller att det är viktigt att sätta in de signaler och tecken som ett barn visar 

i ett sammanhang för att kunna se helheten. Utifrån vår studie tolkar vi det som att 

överlevnadsstrategierna hindrar pedagogerna från att se helheten av barnets situation vilket i 

sin tur påverkar hur pedagogerna uppmärksammar och tolkar signalerna som ett barn sänder ut. 

Vi anser att det är oerhört viktigt och betydelsefullt att våga se signaler och tecken samt att vara 

medveten om att en orosanmälan görs för barnet och inte mot vårdnadshavarna.  Precis som 

Cocozza (2017) betonar är det pedagogers misstankar och oro som ska fungera som ett skydd 

för de barn som befinner sig i utsatta situationer.  

8.2.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar studien att arbetet med barn som misstänks utsättas för omsorgssvikt 

är ett väldigt komplext uppdrag. Precis som Killén (2014) lyfter fram kan det vara svårt att 

upptäcka barnets signaler och tecken på övergrepp eftersom varje enskilt barn påverkas olika 

och visar signalerna på sitt eget sätt. Vi anser att det inte bara är barns variation av signaler som 

gör det svårt att upptäcka det barnet sänder ut, utan det handlar även om de omedvetna 

överlevnadsstrategier som pedagogerna tillämpar för att skydda sig själva. Att ta tillvara barns 

signaler om omsorgssvikt kan beskrivas som en mångsidig process och kan liknas vid ett pussel 

där bitarna ska falla på plats.  

Vi har erövrat många nya kunskaper genom detta arbete och några slutsatser som vi har kommit 

fram till är att:  

• det är viktigt att arbetslaget får möjlighet och tid till gemensamma samtal för att prata 

sig samman. 

• dokumentation kan vara bra men det finns en risk att den fördröjer processen från 

misstanken om omsorgssvikt till orosanmälan.  

• det är betydelsefullt att pedagoger är närvarande och observerande i barns lek för att ha 

möjlighet att upptäcka det som ett barn inte vågar prata öppet om. 

• det är av stor vikt att bygga upp en god relation till både barn och vårdnadshavare. 

• överlevnadsstrategierna hindrar pedagogerna från att se helheten av barnets situation.  

• det handlar inte enbart om att vara uppmärksam på barns signaler utan också en 

medvetenhet om sitt eget handlande.  

8.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Utifrån vår studie tolkar vi det som att överlevnadsstrategier inte bara är ett sätt att skydda sig 

själv. Eftersom strategierna används på ett omedvetet plan anser vi att det saknas kunskap kring 

vad de signaler och tecken barnet sänder ut verkligen innebär och vilka konsekvenser och 



36 
 

följder det kan få för barnet. För att kunna utgå från barnets bästa behöver pedagoger synliggöra 

sitt eget handlande till ett medvetet plan för att ha möjlighet att uppmärksamma när och hur 

dessa överlevnadsstrategier används. Genom denna avsaknad av kunskap tolkar vi det som att 

dessa överlevnadsstrategier tillämpas i tron om att stödja barnet. Att pedagogerna tror att deras 

sätt att hantera barnets signaler och tecken ska hjälpa, men i själva verket handlar deras 

agerande om en rädsla av att inte våga se och ta till sig barnets utsatta situation. Av den 

anledningen ser vi att det behövs kompetensutveckling kring vad barns tecken och signaler 

egentligen innebär och vad de får för konsekvenser för barnets utveckling och livssituation om 

tecken och signaler inte tas vara på. Det är även av stor betydelse att pedagoger får utbildning 

om att det finns olika överlevnadsstrategier som omedvetet kan tillämpas i arbetet med barn 

som lever i utsatta livssituationer. Resultatet pekar tydligt att kompetensutveckling i detta ämne 

är nödvändigt för att pedagoger skall känna sig trygga i att fullfölja sitt uppdrag gentemot 

anmälningsskyldigheten.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vårt intresse för hur vi kan uppmärksamma och hjälpa barn som utsätts för omsorgssvikt har 

ökat under denna studie. Vi skulle dels vilja se liknande studier utifrån rektorers perspektiv. 

Hur de uppfattar anmälningsskyldigheten och orsaker till varför det kan dröja innan en 

orosanmälan görs. Vidare skulle det även var intressant att studera hur relationen mellan 

pedagoger och vårdnadshavare förändras efter att en orosanmälan har gjort. Både i de fall då 

misstankarna har varit befogade men även när de inte varit det. Finns det en koppling mellan 

den osäkerhet som råder kring orosanmälan och de fall där pedagoger gjort en orosanmälan 

som varit obefogad? 
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dig med frågorna. 

 Ditt deltagande i studien är individuellt och frivilligt, du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan specifika skäl. Identifierbara uppgifter kommer att hanteras så att ingen 

obehörig kommer kunna ta del av materialet. Efter godkänt examensarbete kommer 

materialet/uppgifter att raderas.  

Tack för att du ställer upp och hjälper oss i vårt examensarbete.  

Vill du veta mer kontakta: 

Desiree Palo               xxx@student.ltu.se 

Melinda Wallstål       xxx@student.ltu.se 

  

Med vänliga hälsningar 

Desiree & Melinda 

  



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide  
 

Intervjufrågor. 

  

  Hur definierar du omsorgssvikt? 

• Diskuterar ni i arbetslaget för att få en gemensam kunskap om omsorgssvikt?  

Om ja, berätta om varför du tycker att det är viktigt? 

Om nej, är det något du känner behövs? 

• Anmälningsskyldigheten, är det något som diskuteras i arbetslaget och med rektor? 

• Blir ni informerade om Socialtjänstlagen?  

Om ja, hur? 

Om nej, är det något du önskar få information om? 

 

 Hur ser eran verksamhetspolicy ut angående när en anmälan bör göras? 

• På vilket sätt samarbetar ni med rektorn? 

• Måste rektorn ge sitt samtycke vid anmälan? Varför/varför inte? 

• Vad gör ni om rektorns samtycke uteblir? 

• På vilket sätt samarbetar arbetslaget under processen från misstanke till orosanmälan? 

• Behövs samtycke från arbetslaget? Varför/varför inte? 

  

           Vad har du för erfarenhet av barn som utsatts av omsorgssvikt? 

•  Vad var det som väckte din oro? 

•  Generellt vad har ni tagit fasta på för signaler? 

• Beskriv hur du gick tillväga efter att du uppmärksammat signalerna? 

•  Diskuterar du din oro med arbetslaget? Varför/varför inte? 

• Hur dokumenteras barns signaler?  

• Hur lång kan processen från oro till anmälan se ut?  

  

          Kontaktas vårdnadshavaren innan anmälningen? 

 Om ja, på vilket sätt kontaktas vårdnadshavaren? 

Om nej, varför kontaktas inte vårdnadshavaren? 

•  I vilka fall sker det att vårdnadshavaren kontaktas och i vilka fall sker det inte? 

   

         Hur arbetar ni i förskolan för att stödja de barn som ni misstänker utsätts för 

omsorgssvikt? 

• Hur hanteras barnets vistelse på förskolan? 

• Hur förhåller ni er till barnet? 

• Finns det något du upplever som svårt? 

• Hur närmar ni er barnets perspektiv på svårigheten? 

 


