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Abstract 
 

Följande arbete undersöker hur förskollärare bemöter barn i svåra livssituationer i 

förskolan. Syftet är att få kunskap om hur förskollärare på bästa möjliga sätt kan ge stöd 

till sådana barn, för att de lättare ska kunna komma ur den svåra livssituationen. Arbetet 

baseras på muntliga intervjustudier med erfarna förskollärare kring deras kunskaper, 

erfarenheter och råd i frågan. Intervjuerna resulterade i flera metoder i att bemöta barn i 

svåra livssituationer i förskolans verksamhet, för att kunna ge dem bekräftande närhet, 

trygghet, rutiner och se deras individuella behov. Intervjuerna resulterade även i flera 

metoder som förskollärarna använts sig av för att bemöta de berörda barnens föräldrar, 

liksom förlag på kreativa sysselsättningar för barnen för att kunna bearbeta den svåra 

livssituationen. 
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Inledning 

Hur bemöter förskollärare barn som befinner sig i svåra livssituationer är det valda 

ämnet för denna studie. Att barn i förskolan kan befinna sig i svåra livssituationer är 

inte ovanligt och kan bero på många orsaker, till exempel någon nära anhörigs dödsfall 

eller sjukdom, skilsmässa eller flykt från krig, övergrepp eller missbruk i familjen. 

Orsakerna kan vara många (Dehn, 2010; Dyregrov, 2007; Webb, 2011). Att 

förskollärare någon gång träffar på barn som befinner sig i svåra livssituationer är inte 

osannolikt. Även om förståelsen för barn i svåra livssituationer har blivit bättre de sista 

20 åren (Dyregrov, 2007), så finns det fortfarande mer att forska kring på detta område 

(a.a.). Forskning har enligt Dyregrov (2007) påvisat att många vuxna felbedömer barn 

som befinner sig i svåra livssituationer, ofta för att barnens reaktioner är starkare, 

intensivare och mer långvariga än vad de vuxna är medvetna om. Det beror både på att 

barn är försiktiga med att utåt visa hur de mår och för att de tränger undan negativa 

tankar och upplevelser för att hantera svåra livssituationer. Bristen på yttre reaktioner 

hos barnen ligger till grund för de vuxnas felbedömningar och här finns det behov av 

mer forskning i ämnet, för att vuxenvärlden ska kunna tillgodose barnens behov 

(Dyregrov, 2007). Förskollärarna har en viktig roll att fylla här, i att stödja barnen när 

de är i förskolan. Förskolan har i uppdrag att ge barnen omsorg och se till att deras 

behov ges stöd, och enligt den senast reviderade läroplanen ska förskolan vara ”en 

levande social gemenskap som ger trygghet” för barnen (Skolverket, 2018, s. 7). För att 

kunna ge alla barn trygghet, är förskollärarnas bemötande av barn som befinner sig i 

svåra livssituationer en viktig fråga, så att även dessa barn kan få trygghet. Mer 

forskning och ökad kunskap om hur förskollärare bemöter barn som befinner sig i svåra 

livssituationer är därför viktig. 

 

Bakgrund 

Den internationella forskning som publicerats i vetenskapliga artiklar kring barn i svåra 

livssituationer har ofta riktat in sig på enskilda händelser som kan ligga till grund för 

svåra livssituationer. Det kan till exempel vara barn som varit med om en naturkatastrof 

(Kousky, 2016), barn som upplevt någon nära anhörigs död (Lai, 2012) eller barn som 

växt upp med alkoholiserade föräldrar (Dehn, 2010). En del forskning i ämnet har riktat 

in sig på specifika grupper av barn som har speciella förutsättningar för att hantera svåra 

livssituationer (Augestad, 2017; Burke, 2009; Hume, Regan, Megronigle & Rhinehalt, 

2015), som till exempel barn med synnedsättningar (Augestad, 2017), autistiska barn 

(Hume et al., 2015) eller särskilt begåvade barn (Burke, 2009). En stor del av 

forskningen är övergripande om barn eller riktar in sig på barn i skolåldern, medan 

endast en mindre del är inriktad på barn i förskoleålder. Den tidigare forskningen kring 

barn i svåra livssituationer i förskolan är därför inte omfattande. Detta kan tyckas vara 

märkligt, eftersom barn som är i förskoleåldern är i en av de svåraste perioderna i sina 

liv gällande känslor som ängslan, fruktan och rädsla (Konkabayeva et al., 2016). 

 

Det som återkommer i de vetenskapliga artiklarna gällande hur barn i svåra 

livssituationer ska bemötas, är att oavsett bakgrund och händelser till att barnen hamnat 
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i svåra livssituationer, så ska de ges ett extra stöd för att kunna fungera i sin vardag 

(Augestad, 2017; Baker, Sedney & Gross, 1992; Bugge, Darbyshire, Grelland Røkholt, 

Sulheim Haugstvedt & Helseth, 2014; Burke, 2009; Chen & Panebianco, 2018; Cuellar, 

2015; Dehn, 2010; Feen-Calligan, McIntyre & Sands-Goldstein, 2009; Hume et al., 

2015; Konkabayeva et al., 2016; Kousky, 2016; Lai, 2012; Schultz, 1999; Webb, 2011). 

Ett extra stöd kan ges till exempel genom att barnen får utlopp får sina känslor i form av 

konstnärlig verksamhet, där exempelvis målning kan ha en terapeutisk inverkan på 

barnen, att de genom att måla och annan konstnärlig verksamhet kan få möjlighet att 

uttrycka känslor som de kanske inte kan formulera i ord (Feen-Calligan et al., 2009). 

Eftersom barn i förskoleålder ofta inte har ett fullständigt utvecklat språk och 

omfattande ordförråd, så kan de ha problem med att uttrycka sina känslor med språket. 

Att tillverka och/eller leka med dockor har visat sig kunna inverka positivt för både barn 

och vuxna med sorg för att kunna få uttryck för sina känslor och bearbeta sorgen. 

Dockorna blir ofta att återspegla de känslor som bärs av de som använder dem och blir 

en spegelbild av den kulturella miljö och det omgivande samhället som finns kring 

användarna (Feen-Calligan et al., 2009). Lek, musik, konstnärlig verksamhet 

(konstterapi), naturvistelser eller vistelser bland djur är andra bra metoder för att hjälpa 

barn i svåra livssituationer att kunna uttrycka och bearbeta sina känslor och komma in 

på en mer positiv bana (Burke, 2009; Webb, 2011). 

 

Lekterapi är en vanlig metod för att hjälpa barn i svåra livssituationer inom sjukvården 

och används när barn genomgår regelbundna sjukhusvistelser. Förutom 

sjukvårdspersonal brukar det därför även finnas förskollärare anställda på de större 

sjukhusens barnavdelningar, vilka ansvarar för lekterapin. Lek har visat sig vara ett bra 

hjälpmedel för att hjälpa barn med svåra livssituationer att bearbeta svåra händelser, 

sorg och psykisk ohälsa och kunna få kontroll över sitt känsloliv igen (Webb, 2011). 

Lekterapi har även den fördelen, att den erbjuder en neutral plats för barnen att bearbeta 

sina svåra livssituationer i, något som även förskolorna kan fungera som. 

 

När det gäller barn med svåra livssituationer är det viktigt att tänka på att vuxna ofta 

feltolkar barnen. De vuxna tror ofta att barnen kommit ur den svåra livssituationen och 

mår bra, trots att de fortfarande är inne i den (Bugge et al., 2014). Barnen kan 

fortfarande bära på sorg eller vara nedstämda, även om de inte visar det (a.a.). En annan 

sak att tänka på för förskolläraren, är att barn i svåra livssituationer, precis som alla 

andra barn, är individer och att de därför kan behöva hjälp och stöd på olika sätt, efter 

de förutsättningar som de som individer har. Att ha god kännedom om barnen som 

enskilda individer och få en inblick i deras känsloliv redan innan de eventuellt hamnar i 

en svår livssituation, vad de till exempel bär på för rädslor, kan underlätta mycket för att 

på ett bra sätt kunna bemöta barnen om de skulle hamna i en svår livssituation 

(Konkabayeva et al., 2016). 

 

Forskning har visat att barnen måste behandlas som individer och att till exempel 

särskilt begåvade barn ofta har annorlunda behov av stöd än vad mer normalbegåvade 

barn har. Detta eftersom särskilt begåvade barn ofta har ett mer intensivt och starkt 
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känsloliv och dessutom förstår vuxenvärldens begrepp bättre, vilket kan utveckla 

djupare sorg (Burke, 2009). Begåvade barn blir ibland förbisedda av de vuxna, eftersom 

det felaktigt antas att de inte behöver lika mycket stöd i sina svåra livssituationer som 

sina jämnåriga, normalbegåvade klasskamrater (Burke, 2009). På samma sätt behöver 

barn med diagnoser som till exempel autism också annorlunda former av stöd och hjälp, 

när de befinner sig i svåra livssituationer (Hume et al., 2015). Det tycks även finnas 

skillnader mellan pojkar och flickor som lever i svåra livssituationer, där flickor i högre 

utsträckning tycks lida av psykisk och fysisk ohälsa när de befinner sig i miljöer som 

gör att de hamnar i svåra livssituationer. De löper därför också större risk att få fortsatta 

problem i vuxenlivet, att deras möjligheter till ett stabilt och hälsosamt vuxenliv 

försvåras (Dehn, 2010). Barn i svåra livssituationer har alltså ofta olika, individuella 

förutsättningar för att bearbeta sin livssituation och det är därför stora skillnader på hur 

de enskilda barnen påverkas av svåra livssituationer. 

 

Generellt gäller att ju tidigare insatser som sätts in för barnen, desto bättre går det för 

dem att bearbeta sina svåra livssituationer (Baker et al., 1992). Förskolan kan fylla en 

viktig funktion för att hjälpa barn att hantera svåra livssituationer. Genom ett bra 

pedagogiskt upplägg kan barnen få hjälp att aktivt bearbeta den svåra livssituationen 

och samtidigt ge dem distans till den (Chen & Panebianco, 2018). Stödet till det 

enskilda barnet blir samtidigt ett stöd åt barnets familj, som får lättare att bearbeta sin 

svåra livssituation när barnet får hjälp från förskolan. Barn i svåra livssituationen bör 

involveras så mycket som möjligt i den vanliga verksamheten, för att inte förvärra deras 

situation och för att rutiner de känner igen sig i kan ge trygghet, samtidigt som de ska 

erhålla särskilt stöd (Chen & Panebianco, 2018). En öppenhet inför de andra 

förskolebarnen om varför barnet i en svår livssituation kanske är lite annorlunda i sitt 

beteende än normalt är också att föredra, förutsatt att öppenheten är pedagogiskt 

genomtänkt (Dyregrov, 2007). 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det i dagsläget saknas tydliga riktlinjer och 

handlingsplaner för att bemöta barn i svåra livssituationer som är specifika för 

förskolan. Den mer generella forskning som gjorts kring barn i svåra livssituationer kan 

dock vara användningsbar för att få fram metoder för hur förskollärare bör arbeta för att 

bemöta barn i svåra livssituationer på ett bra sätt. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare bemöter barn som befinner sig 

i svåra livssituationer i förskolan, så att de på bästa sätt kan få stöd och hjälp för att 

komma ur den svåra livssituationen. 

 

Arbetet tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur bemöter förskollärare barn som 

befinner sig i svåra livssituationer? 
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Metod 

Val av ansats 

Den metod som valdes för att genomföra undersökningen var en semistrukturerad 

intervjustudie. Jag hade först tankar på att göra skriftliga frågeställningar, men valde 

istället muntliga intervjuer eftersom det sannolikt skulle framkomma mer information i 

sådana om hur barn i svåra livssituationer på bästa sätt ska bemötas i förskolan (Bryman 

2018). De muntliga intervjuernas större mängd av information gav mer insamlad data 

att arbeta med. Med den större mängden empiriskt material kunde informanternas olika 

erfarenheter lättare synliggöras och därmed ge en bättre förståelse av hur barn i svåra 

livssituationer kan bemötas (Rosenqvist & Andrén, 2006). Denna större mängd gav 

även bättre möjligheter till att besvara arbetets problemformulering om hur förskollärare 

ska bemöta barn i svåra livssituationer (Rienecker 2003). Det är en kvalitativ 

forskningsstrategi som utgår från hur de intervjuade uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman 2018). 

 

Insamling och urval 

I urvalet ur det insamlade intervjumaterialet valdes de delar av materialet ut som i hög 

grad kunde bekräftas i de andra intervjuerna eller av forskningslitteraturen i ämnet, så 

kallat strategiskt urval, så att någon enskild informants subjektiva åsikter i frågan inte 

skulle påverka arbetet i stort (Bryman 2018). Strävan var att arbetet skulle bli 

tillförlitligt. För att arbetet ska få större bredd och vara mer representativt, valdes 

informanter ut som arbetar i förskolor med olika socioekonomiska förhållanden. För att 

få ett bra urval intervjuades därför förskollärare från förskolor som ligger i både 

ekonomiskt utsatta områden och i mer välbärgade områden, samt förskolor mellan dessa 

ytterligheter. Denna urvalsprincip medförde att det blev en variation i det insamlade 

materialet, där orsakerna till att barn befinner sig i svåra livssituationer varierade. För 

att kunna få kontakt med förskollärare från dessa olika bakgrunder, kontaktade jag 

förskolechefer med ansvar för olika sorts förskoleområden i två städer, med förfrågan 

om de kunde vara behjälpliga att sätta mig i kontakt med förskollärare med erfarenhet 

av barn i svåra livssituationer att intervjua. Jag fick bra hjälp och kom i kontakt med 

förskollärare med lång erfarenhet av förskolläraryrket och kunde slutligen genomföra 

sex intervjuer med sju informanter. 

 

När intervjuerna genomfördes så fick informanterna stå för det huvudsakliga 

talutrymmet genom att besvara intervjufrågorna. Det är viktigt att låta den som blir 

intervjuad att prata till punkt och att som intervjuare inte inta en aktiv roll i samtalet 

(Bryman 2018). I några enstaka fall ställdes dock följdfrågor för att kunna erhålla 

ytterligare information (a.a.). Diktafonen som fångade upp samtalen fick ligga på bordet 

och inte vara i min hand för att eventuellt distrahera och på så sätt stjäla uppmärksamhet 

från informanten. Inför intervjuerna såg jag också till att vi skulle få sitta enskilt och ha 

det tyst omkring oss. De flesta av intervjuerna genomfördes på informanternas förskolor 

förutom två stycken som jag mötte upp på ett bibliotek där jag hade bokat ett enskilt 

grupprum för att utföra intervjuerna. 
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Etiska överväganden 

Arbetet och i intervjuerna genomfördes i enlighet med de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet fastslagit, med hänsyn tagen till de fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet ställt gällande Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, u.å). De fyra huvudkraven gäller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

 

Det hänvisades till informationskravet och konfidentialitetskravet både muntligt på 

telefon och sedan i brev om vad mitt arbete skulle handla om, redan vid den första 

kontakten med olika förskolechefer, när de skulle hjälpa mig att få kontakt med 

lämpliga informanter. Vid den första kontakten med de aktuella informanterna fick de 

också ta del av samma information; där de informerades om arbetets syfte, deras roll 

och villkor för ett deltagande (informationskravet). Sedan träffade jag informanterna 

enskilt, där de fick information om att deras deltagande var helt frivilligt och att de 

kunde avbryta sitt deltagande när de ville (samtyckeskravet). Informanterna fick även 

information om att deras deltagande är konfidentiellt och vilken sekretess som skulle 

gälla för de informanter som ville delta. Jag informerade också om att inget varken ska 

röja informanternas identiteter eller på något sätt ska kunna bidra till att information 

som informanter lämnar ut kommer att kunna vägleda till den eller de personer som 

informationen berör (konfidentialitetskravet), samt att allt material från informanterna 

endast kommer att användas till det aktuella arbetet (nyttjandekravet). Några tillfrågade 

informanter avböjde att delta, men flera stycken tackade ja. Vid genomförandet av 

intervjuerna med informanterna satt vi alltid ensamma och enskilt. Full sekretess 

gällande arbetet råder och allt material och känslig information kommer att förstöras när 

arbetet fullbordats. 

 

Den hänsyn som togs till de forskningsetiska riktlinjerna gjorde att förberedelserna inför 

de genomförda intervjuerna blev mer omfattande än vad de annars hade behövt bli, 

eftersom informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav skulle 

presenteras och förklaras för de tillfrågade intervjuobjekten. Detta innebar samtidigt att 

arbetet blev sett som mer seriöst och tillförlitligt eftersom det följde de forskningsetiska 

riktlinjerna, vilket sannolikt gjorde att fler informanter kunde tänka sig att delta. 

Gällande alla forskningsetiska frågor så är det viktigt att tänka på att arbetets etiska 

grund först och främst ändå vilar på det egna etiska ansvaret som forskaren har, att 

dennes subjektiva omdöme blir att påverka hela arbetet även om det inte finns någon 

sådan avsikt (Bryman 2018). 

 

Bearbetning av material 

När intervjuerna genomförts så avlyssnades inspelningarna från diktafonen och skrevs 

ned i ett Worddokument på dator. För att kunna uppfatta vad som sades i intervjuerna 

korrekt så genomlyssnades inspelningarna flera gånger. All information som skulle 

kunna identifiera deltagarna i intervjuerna utlämnades vid nedteckningen (som namn, 
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vilka förskolor de arbetar på och i vilka städer). Utifrån det nedtecknade materialet 

valdes sedan de delar ut som återfinns som citat i de olika innehållskategorierna i 

resultatdelen, för att dessa delar var användbara för att kunna besvara arbetets 

undersökningsfråga. Totalt genomfördes sex intervjuer med sju informanter, vilket 

resulterade i strax över 74 minuters inspelat material som blev nästan tolv fulla sidor 

text i Word. 

 

Resultat 

Intervjustudien resulterade i insamlad data kring hur informanterna i egenskap av att 

vara förskollärare har upplevt arbete med barn i svåra livssituationer. För att besvara 

arbetets undersökningsfråga om hur förskollärare bemöter barn som befinner sig i svåra 

livssituationer (i förskolans verksamhet), har resultatet tematiserats utifrån 

innehållskategorier med underrubriker, vilka ger en övergripande bild av informanternas 

kunskaper och erfarenheter av arbete med barn i svåra livssituationer. 

 

Sätt att bygga upp relationer till barn i svåra livssituationer 

En viktig slutsats från intervjustudien i hur förskollärare bemöter barn i svåra 

livssituationer, är förskollärarnas relation till de berörda barnen, att de etablerar 

känslomässigt positiva band till dem. Alla informanter i intervjustudien anknöt till 

denna fråga i någon form och tyckte att den var viktig. Ofta handlar det om att ge 

barnen trygghet, närhet, förståelse och stöd, att lyssna och vara närvarande för att kunna 

etablera känslomässigt positiva band till dem. Informanterna får själva komma till tals 

och ge sin syn på saken, där utvalda citat återfinns i olika underkategorier. 

Underkategorierna presenterar olika sätt att bygga upp relationer till barn i svåra 

livssituationer. 

 

Bekräftande närvaro 

För barn i svåra livssituationer kan förskollärarens närvaro betyda mycket, att barnet får 

bekräftelse: 

”Jag tycker det är viktigt med trygghet och att man visar att man finns där. Visar att ’Jag 

finns här för dig’, ’Jag ser att du är ledsen och bekräftar’. ’Jag ser att du är arg.’ Man 

bekräftar och speglar barnens situation och försöker liksom prata om det, inte säkert att 

de är mottagliga för det men ändå visa att jag finns här ändå. Så en dag så kanske det 

kommer. […] Det handlar om trygghet och förmeddela att man finns där, bekräftar och 

speglar problemet är bra i det stora hela.” (Informant 1) 

 

En bekräftande närvaro kan komma ur ett tillitsfullt bemötande från förskollärarens 

sida: 

”När man möter barn som har svåra livssituationerna så gäller det bara att vara lugn och 

trygg och visa att man finns och svara så ärligt och bra man kan. […] Att man är 

respektfull eller vad man ska säga, att man visar ödmjukhet, empati och förståelse.” 

(Informant 4) 
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Aktivt inlyssnande och att barnen får prata eller på andra sätt beskriva sina känslor kan 

vara en bekräftande närvaro hos barnen: 

”’Jag ser att du mår dåligt, jag ser att du skriker och stampar med foten, jag gissar att du 

är arg.’ Jag kan lova dig att i 50 procent av de fall jag sagt det har de sagt ’jag är inte arg 

jag är ledsen, jag är inte ledsen jag är sur’, eller ’jag är rädd’. För de har koll själva.” 

(Informant 7) 

 

Skapa trygghet 

För barn som befinner sig i svåra livssituationer kan förskolan utgöra en plats för 

trygghet om hemförhållandena är svåra på grund av att föräldrarna också befinner sig i 

en svår livssituation. 

”Oavsett var de kommer ifrån har vi samtal med föräldrarna, är det något vi behöver 

veta om era barn och er livssituation som de tycker är värt att nämna, har de varit med 

om någon brand, bilolycka? Till exempel att om det blir brandlarm här, då är det bra att 

veta hur barnet reagerar, ja, du förstår hur jag menar. Men ännu mera viktigt att när man 

möter barn som kommer från en flykt, är att hur vill ni vi ska jobba med ert barn? Nio 

av tio gånger är det tryggheten, en famn, någon som bryr sig, som är svaret, att vi ska ge 

deras barn trygghet.” (Informant 4) 

 

Barn i svåra livssituationer kan likt andra förskolebarn fästa sig vid och knyta an till 

enskilda pedagoger. Förskolans strävan är att alla pedagoger ska kunna ge barnen 

trygghet, så det finns en utmaning i att försöka få barn som befinner sig svåra 

livssituationer och som har stora behov av trygghet, att försöka knyta an till alla 

pedagoger utan att det går ut över deras trygghetskänsla som kan vara knuten till en 

enskild pedagog: 

”Om barnet knyter an till en pedagog eller vill vi att det knyter an till alla? Det kan ju 

vara att det känner sig tryggt med någon eller? Det är svårt att säga, vi får möta barnet 

och känner sig barnet mera tryggt med en pedagog så får den pedagogen ta mera hand 

om barnet. Men så jobbar vi såklart för att barnet ska bli tryggt med hela avdelningen. 

Det handlar om att skapa trygghet så mycket som möjligt. Och att finnas där och lyssna 

om de vill berätta något, att man är engagerad och ger trygghet och att det blir 

förtroendegivande relationer när man jobbar med barnen i förskolan oavsett vad det 

varit med om.” (Informant 5) 

 

Ha tydliga rutiner 

Den trygghet som barn som befinner sig i svåra livssituationer har behov av kan bland 

annat skapas av ha fasta och tydliga rutiner. Ett sätt att skapa trygghet för barn som 

befinner sig i svåra livssituationer kan därför vara att upprätthålla fasta och tydliga 

rutiner på förskolan, så att barnen får befinna sig i en situation där allt är som normalt.  

 

”Så att skapa närvaro eller tillvaro här på förskolan med rutiner som gör att de känner en 

trygghet, det blir ju den trygga punkten och har man lite kaos hemma är det skönt att 

komma till förskolan där man vet att vi har samling, vi går ut, vi går in, vi äter och vi 
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sover. Alltså för det blir ju i någon mån den fyrkantiga trygga punkten. Oavsett vad det 

svåra handlar om.” (Informant 4) 

 

Även för de allra yngsta förskolebarnen som befinner sig i svåra livssituationer kan 

behovet av tydliga rutiner också spela stor roll: 

”Ja, om man säger så, nu arbetar jag med de minsta barnen i förskolan så det kan vara 

svårt för dem att förstå vad som har hänt, men jag tror det är bra för dem att dagarna i 

förskolan ser så lika ut som möjligt vad det gäller innehåll och rutiner.” (Informant 5) 

 

Se de individuella behoven 

Förutom att bekräfta närvaron, skapa trygghet och ha fasta rutiner för barn som befinner 

sig i svåra livssituationer så gäller det även att komma ihåg att de är individer och därför 

kan ha individuella behov för att få stöd i sin situation. Vid arbete med barn som 

befinner sig i svåra livssituationer gäller det därför att ha i åtanke att det kanske inte 

enbart finns ett sätt att ge stöd på, utan att det kan finnas olika behov beroende på hur 

det berörda barnet är som individ. 

”Man får prova sig fram lite vad det är som funkar och vad man behöver göra och så. 

[…] Det är att man är inlyssnande och lite grann läser av vad barnet har för behov av att 

prata. Ofta är det också så upplever jag, att vuxna tror att barn behöver bearbeta på ett 

sätt, men barn bearbetar på sitt sätt. Men dyker det upp att barnet blir ledset får man ta 

det där och då. Kanske fråga barnet om det vill berätta själva för sina kompisar eller om 

man som vuxen ska berätta.” (Informant 2) 

 

Ett sätt att kunna anpassa stödet till enskilda barn efter deras individuella behov, är att 

ha dialog med deras föräldrar: 

”Det är väl mest det här att man måste följa varje barn, att varje barn är unikt. Det finns 

inget perfekt lösning för det utan det gäller att ha dialog med föräldrarna så gott det går, 

tillsammans för varje barn där vi pratar.” (Informant 2) 

 

Det gäller enligt informant 2 att tänka på att varje barn är en unik individ som har sina 

egna behov och anpassa stödet utifrån det, även om stödet i mer generella termer ofta 

ser lika ut med bekräftande närvaro, trygghet och rutiner. 

 

Sätt att bygga upp relationer till föräldrar till barn i svåra livssituationer  

En annan viktig uppgift enligt informanterna för förskollärare när de bemöter barn i 

svåra livssituationer är att ha bra relationer till föräldrarna till barnen i svåra 

livssituationer, samt naturligtvis även till eventuellt andra anhöriga som förskollärarna 

kommer i kontakt med. Skillnaden mot föregående innehållskategori om att bygga upp 

relationer till barn i svåra livssituationer, är att denna innehållskategori riktar in sig på 

föräldrarna och förskollärarnas relation till dem. Relationen till föräldrarna skiljer sig 

gentemot relationen till barnen, eftersom föräldrarna är vuxna och är barnens 

vårdnadshavare. 
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När barn befinner sig i svåra livssituationer beror det ofta på omständigheter från 

hemmet. Det innebär också ofta att även de aktuella barnens föräldrar är påverkade och 

befinner sig i en svår livssituation, vilket kan försvåra möjligheten för dem att ta hand 

om sina barn på ett tillfredställande sätt. Det kan också försvåra förskollärarnas 

möjlighet att ha en bra relation till föräldrarna. Även här får informanterna komma till 

tals via utvalda citat i de olika underkategorier, som representerar olika sätt att bygga 

upp goda relationer till föräldrar vars barn befinner sig i svåra livssituationer. 

 

Ha dialog med föräldrarna 

När det gäller att bygga upp relationer till föräldrarna till barn i svåra livssituationer, 

återkommer informanterna om vikten av att ha kontinuerlig dialog med dem. Att ha 

dialog med föräldrarna kan innebära att förskollärare och föräldrar inte motarbetar 

varandra genom att ha olika förhållningssätt och prata motsatt mot varandra inför barn 

som befinner sig i svåra livssituationer. Om barn som befinner sig i en sådan situation 

får olika besked från hemmet mot förskolan, så kan det förvärra den situation som de 

befinner sig i, eftersom det kan skapa otrygghet och förvirring. 

 

”Men jag tror också att man måste ha en bra relation till föräldrarna, för de kanske inte 

vill att man ska säga precis vad som helst heller, så jag skulle nog rekommendera att 

man sätter sig i ett samtal med föräldrarna. Hur pratar ni om det här hemma?, Hur kan 

vi göra för att stötta ert barn här?, så att man möts och inte motarbetar varandra, så vi 

säger en sak och de säger en annan. […] Dialogen med föräldrarna är otrolig viktig i 

vilken situation som helst känner jag, även efter en skilsmässa för att veta att man inte 

motarbetar föräldrarna. […] Allt bottnar i att ha en bra relation till föräldrarna, så man 

jobbar och strävar åt samma håll, för om vi gör tvärtom och jobbar mot föräldrarna blir 

barnet kluvet.” (Informant 4) 

 

Ibland kan det vara oklart för förskolan om varför ett barn befinner sig i en svår 

livssituation och då kan en bra dialog med föräldrarna underlätta för förskollärarna för 

att kunna läsa barnens signaler och ge dem det stöd de behöver. 

 

”Man försöker ta reda på om det skulle vara något. Just nu jobbar jag med små och vi är 

en mångkulturell förskola, så barnen har ibland inte språket och det kan visa sig på 

andra sätt att barn slåss, knuffas, biter sina kompisar. Det kan vara ett tecken på att 

något inte stämmer. Om man inte har pratat med föräldrarna så kan det vara svårt att 

veta om något inte stämmer. Sen är det att luska ut om det är något hemma. Och är det 

små barn är det ju bara tecken man kan se.” (Informant 1) 

 

Genom att ha dialog med föräldrarna kan stödet till barnet som befinner sig en svår 

livssituation anpassas efter dess behov och därigenom skapa trygghet. Dialog kan även 

skapa trygghet för föräldrarna, så att de känner sig bekväma att lämna barnet på 

förskolan, även fast barnet befinner sig i en sådan situation. 
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Skapa trygghet för föräldrarna 

Att skapa trygghet för föräldrar att kunna lämna sina barn som befinner sig i svåra 

livssituationer på förskolan kan bidra till att barnen får en bättre hemmiljö, om 

föräldrarna slipper ha oro över hur barnen har det på förskolan. Därför är det viktigt att 

hjälpa föräldrarna och inte motarbeta dem, för att kunna skapa trygghet. 

 

”Jag tänker att dels att man har en empati både för vårdnadshavare och barnen, men 

ändå att man förstår att de här vuxna har det inte lätt vad det än är. Det är så lätt att 

döma och då får man ju så lätt ett förhållningsätt till barnet för att man inte tycker att 

föräldrarna gör rätt eller så och det kan jag ju tycka men inte döma dem utan snarare 

liksom hjälpa dem.” (Informant 3) 

 

En trygghet för föräldrar att kunna lämna barnen på förskolan utan att behöva känna oro 

kan bidra alltså till att de själva blir att må bättre, något som har funnits i åtanke när 

förskolan försökt att ge sitt stöd vid svåra livssituationer:  

”Att man skapar goda relationer med föräldrarna så de känner trygghet att lämna barnen 

hos oss helt enkelt. Man kan ha varit eller känt sig otrygg som vuxen, så då är det 

viktigt att man jobbar för det liksom. […] Och i några fall var det vuxna som mådde 

dåligt och det som vi gjorde då som pedagoger var att skapa så goda relationer som 

möjligt och att försöka få föräldrar att känna sig trygga att lämna sina barn hos oss.” 

(Informant 5) 

 

Förskollärarens förhållningssätt till föräldrarna för att kunna ha goda relationer till dem 

vid svåra livssituationer bygger mycket på samma principer som hur förhållningssättet 

bör vara inför barn: 

”Att vara trygg, ha bra relation med både föräldrar och barn, att visa att man finns och 

att man bryr sig, spegling av känslor och bekräfta tror jag är ett bra sätt att bemöta.” 

(Informant 7) 

 

Avlasta föräldrarna 

Om föräldrarna känner sig trygga med att lämna barnen på förskolan, så kan den 

tryggheten enligt informanterna avlasta föräldrarna och ge dem mer tid att bearbeta sina 

egna svåra livssituationer, om de likt sina barn befinner sig i sådana. Om föräldrarna 

befinner sig i en svår livssituation så kan de ha mindre ork att ta hand om familjen. 

Barnen kan då bli lidande. Förskolan kan då fylla en funktion genom att avlasta 

föräldrarna så att de lättare kan bearbeta den svåra livssituationer och fortare kunna 

finna krafter att ta hand om familjen. Ett sätt för förskolan att avlasta föräldrarna kan 

vara att erbjuda att barnen får vara mer tid på förskolan om det fungerar bra: 

”Jag tror att om man är tryggheten för barnet och familjen och att man i sådana svåra 

fall får ha lite känsla. Man får vara tryggheten för barnet och för föräldrarna om de vill 

prata. Vara flexibel och ge dem mera tid om barnet behöver vara här mer på förskolan, 

om de mår bra här och föräldrarna måste få sörja eller de har saker att göra, så får de det 

tycker jag.” (Informant 3) 
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Att förskolan avlastar föräldrarna kan skapa trygghet både för dem och för barnen. 

 

”Sen mot barnet som förlora sitt syskon, så pratade ju vi väldigt öppet om det som 

ingenting och inte frågade ut eller så. Men liksom man pratar om det och just för hans 

skull var vi tryggheten när föräldrarna var ledsna och han fick vara här länge och vara 

här extra också för han mådde bra när han var här.” (Informant 3) 

 

Ibland kan det visa sig att avlastningen varit värdefull för föräldrarna, även om de inte 

visade det när de själva befann sig i den svåra livssituationen: 

”Men de föräldrarna får man känna av, man får känna av det om de inte orkar prata. När 

de var in i hallen var det knappt att de orka titta på en ibland. Vi pratade efteråt om det 

och de var otroligt glada då. Hon börjar gråta varje gång och det var så fantastiskt att 

han fick vara här och att ni tog hand om han.” (Informant 3) 

 

Hjälp föräldrarna med svåra samtal 

Ett annat sätt att avlasta föräldrarna kan vara att förskolan hjälper dem med de svåra 

samtal som kan dyka upp i samband med svåra livssituationer. Ibland vill föräldrar ha 

hjälp av förskolan att prata med barnen om svåra saker som kan beröra den svåra 

livssituationen. Det kan bero på att de själva inte orkar lyfta de svåra frågorna med sina 

barn på grund av deras egen svåra livssituation. Förskolan kan då hjälpa till och avlasta 

föräldrarna: 

”Ja, absolut, det finns nog föräldrar som undviker sanningen och att man försöker 

mörka det för sin egen skull. För att man inte orkar möta det där och då. […] Ja, men då 

får vi respektera det och säga att det är erat val men att vi finns här och vi hjälper till om 

ni känner att ni ändrar er.” (Informant 4) 

 

Ibland kan det ske i samförstånd, där föräldrar och förskola tillsammans lyfter de svåra 

frågorna: 

”Vi visste ju att mamman åkt in ganska akut på sjukhus och dog snabbt. Även om det 

var tufft var föräldern till barnet öppen med det och ville att vi personalen skulle vara 

öppna med det och berätta för de andra barnen. Jag tycker vi klarade det bra 

tillsammans men att det var tufft.” (Informant 2) 

 

Att ha dialog med föräldrarna återkommer även när det gäller att lyfta svåra frågor, för 

att försöka arbeta fram bra sätt att hantera svåra livssituationer: 

”Vi har bland annat när en pedagog på avdelningen dog i en olycka. Och det blev olika 

hur barnen regerade då, men då bestämde vi med hjälp av specialpedagog att vi inte 

skulle ta det med barnen då, utan vi skulle prata med vårdnadshavare som skulle ta det 

med var och en hemma. För om vi skulle ta det i en hel grupp visste vi inte hur barnen 

skulle reagera. Men det svåra med det blev att en del föräldrar inte ville säga att 

pedagogen var död, utan de ville säga att hon sjuk eller att hon… ’Ni måste berätta att 

hon är död och att hon inte kommer tillbaka.’ Många föräldrar tycker detta är jobbigt. 

Så det var en utmaning.” (Informant 3) 
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Relationerna till föräldrarna är enligt informanterna följaktligen mycket viktiga när barn 

befinner sig i svåra livssituationer. Samtidigt kan föräldrarnas egna livssituationer 

försvåra möjligheterna till en god relation mellan förskola och föräldrar, så det gäller att 

försöka att ha bra dialog, skapa trygghet för både barn och föräldrar, vid behov avlasta 

föräldrarna och hjälpa dem med de svåra samtal som kan uppstå vid svåra 

livssituationer. 

 

Att arbeta för barn i svåra livssituationers kreativa sysselsättning 

En tredje innehållskategori för sätt hur förskollärare kan bemöta barn i svåra 

livssituation är via olika former av kreativ sysselsättning för barnen att bearbeta sina 

känslor med. Denna innehållskategori skiljer sig mot den tidigare som berörde barnen, 

om att bygga upp relationer till barn i svåra livssituationer, genom att den mer riktar in 

sig på praktisk verksamhet för barnen än de känslomässiga relationerna. Alla 

informanter tog inte upp denna innehållskategori, men utöver förskollärarnas relationer 

till barn i svåra livssituationer och till deras föräldrar, så lyftes dock frågan om att olika 

former av kreativ sysselsättning ses som viktigt av flera informanter, i hur förskollärare 

bemöter barn i svåra livssituationer. Genom kreativ sysselsättning får barn i svåra 

livssituationer ett ytterligare medel för att uttrycka sina känslor på. Kreativ 

sysselsättning kan vara olika former av lek, arbete med material avsett för att uttrycka 

känslor eller estetisk verksamhet som målning och musik. Kreativa sysselsättningar kan 

därför delas in i olika underkategorier, där utvalda citat från informanterna får belysa 

sätt hur förskollärare kan arbeta med frågan. 

 

Arbeta med estetisk verksamhet 

Barn som befinner sig i svåra livssituationer har behov av att kunna bearbeta sina 

känslor för att kunna komma ur den svåra livssituationen. Olika former av estetisk 

verksamhet kan då vara ett hjälpmedel för att uttrycka känslor som de kanske inte kan 

eller vill uttrycka i ord. Att rita eller använda musik kan vara fungerande hjälpmedel: 

”Känslorna är ju universella så att det är där man kan nå dem och vi pratade om 

material. Det finns ju tomma papper med en kropp bara, så kan man rita vad känslan är, 

vilken färg rädd är och var rädd sitter liksom, det kan ju vara i ögonen och sådär, det 

kan ju vara olika för alla människor. Min rädd kanske är blå och på någon annan kanske 

det är gul, det blir ju olikheter och mångfald i det jobbet också. I det jobbet med 

medkänslans pedagogik finns det också bra material med musik, det finns rädd musik 

och ledsen musik.” (Informant 6) 

 

Olika former av estetisk verksamhet användes av barnen på en förskoleavdelning för att 

bearbeta en svår händelse, när en pedagog på avdelningen dog i en olycka: 

”Sen hade vi en samling när vi berättade och gjorde fint, sen släppte vi ballonger till hen 

och pratade mycket om hen, hade ett foto i hallen och lät barnen skriva en bok på sitt 

sätt till pedagogen. […] Barn kunde komma ganska långt efteråt och nämna ’Tänk att 

hen är död, hen är där och ballongerna fastna i trädet’. Det var nog för hen satt där och 

busa sa vi, ja...” (Informant 3) 
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Att barnen får uttrycka sig genom estetisk verksamhet är följaktligen en metod som 

förskollärarna använder för att hjälpa barnen att bearbeta sina känslor. 

 

Arbeta med känslomaterial 

Ett sätt att få barn att uttrycka sina känslor på är att använda särskilt för ändamålet 

framtaget material, känslomaterial. 

 

”Vi arbetar med ett projekt nu med Friendy-dockor och medkänslans pedagogik just för 

att få uttrycka sina känslor. Vi har introducerat en docka i taget med en känsla i taget 

och det fungerar väldigt bra. Det är viktigt att få känna sina känslor och benämna dem 

rätt, man är inte ledsen utan man är arg, sur eller ja…” (Informant 2) 

 

Hos förskolebarn kan språkkunskaperna vara begränsade och då kan känslomaterial 

fungera som ett komplement för att uttrycka känslor med: 

”Det är här dockorna kommer in, barn som har språkstörning men också givetvis barn 

som inte har svenska som modersmål liksom, men kan ändå berätta Jag är arg, ledsen, 

rädd, även fast de inte har språket. Jag tog fram de här dockorna och visade, Känner du 

dig ledsen?, och så spegla han och tittade på mig och tittade på den andra pedagogen 

och gick och hämta Friendy-dockan. Du gråter, jag speglar att du är ledsen, så jag visar 

vad du uttrycker. Vi lägger ut dockorna i samlingen så får barnen checka in på sin 

känsla, de kan ta samma känsla eller olika. […] Det är så mycket empati och medkänsla 

och självkännedom.” (Informant 7) 

 

Erfarenhet från förskollärare som har arbetat med känslomaterial tycker att det är en 

framgångsrik metod som de skulle ha haft hjälp av vid tidigare tillfällen:  

”Vi har ju haft någon verkligen psykiskt labil förälder och då hade vi inte börjat jobba 

med det här, men jag kan se idag hur vi hade tacklat det här och hjälpt det här barnet på 

ett annat sätt idag. Med hjälp av dockan som spegel, verkligen, det hade varit superbra.” 

(Informant 6) 

 

Lek för att uttrycka känslor 

Olika former av kreativ sysselsättning kan hjälpa barn att uttrycka och bearbeta sina 

känslor. Kreativ sysselsättning inbegriper även lek. Att sysselsätta barn i olika former 

av lek kan därför vara ett sätt att ge dem stöd att uttrycka och bearbeta sina känslor. Lek 

kan ta uttryck i till exempel rollek eller speglingar av den svåra livssituationen, i vilka 

de berörda barnen kan bearbeta känslorna. 

 

”Men man kanske kan prata sinsemellan om det är någon som tycker det är extra 

jobbigt, men man ändå inte helt undvika att prata om det med barnet om det kommer 

upp. Tänker att barn leker och har roligt med sina kompisar sen kommer det upp lite nu 

och då. Barn är ju sällan i sorg på samma sätt som vuxna.” (Informant 2) 
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Lek, känslomaterial och annan estetisk verksamhet kan alltså vara användbara metoder 

för att få barn i svåra livssituationer i kreativ sysselsättning, för att stödja dem att kunna 

ge uttryck för sina känslor och kunna bearbeta dem. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Arbetets undersökningsfråga, hur bemöter förskollärare barn som befinner sig i svåra 

livssituationer?, besvarades ganska uttömmande av informanterna. Det som kanske är 

tydligast utifrån informanternas svar, är att frågan med barn i förskolan som befinner sig 

i svåra livssituation, för dem främst har handlat om relationerna till barnen och deras 

föräldrar. Det har inte handlat om några särskilda eller speciella insatser, utan om att 

vara extra noggrann med att ge de berörda barnen bekräftelse och trygghet, att se deras 

individuella behov och upprätthålla tydliga rutiner. Samma gäller gentemot barnens 

föräldrar, att det mest handlar om de sociala relationerna mellan förskollärare och 

föräldrar. Med detta förhållande kan en skillnad upptäckas i jämförelse med den 

forskning som finns kring barn i svåra livssituationer, där forskningen i högre 

utsträckning riktat in sig på just särskilda eller speciella insatser, som till exempel 

konst- och lekterapi som inte sker i förskolans eller skolans regi (Feen-Calligan et al., 

2009; Webb, 2011). Forskningen har i högre utsträckning också riktat in sig på mer 

renodlad psykologi kring barn i särskilt svåra livssituationer, vilket kanske berör 

kommunernas socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin inom sjukvården mer än 

vad det berör förskolorna (Baker et al., 1992; Cuellar, 2015). Men det finns forskning 

som berör barn i svåra livssituationer mer generellt, som Dyregrovs (2007) 

litteraturhandledning Sorg hos barn: En handledning för vuxna som riktar sig till 

föräldrar och yrkesgrupper som har kontakt med barn. Dyregrov (2007) bekräftar i hög 

grad informanternas syn på att bemöta barn i svåra livssituationer i förskolan genom 

bekräftelse, trygghet och rutiner, men han kompletterar även frågan med att ge 

användbara tips som att förskolorna kan ha en beredskapsplan för hantering av svåra 

händelser eller att de kan införskaffa pedagogiskt anpassad barnlitteratur som kan 

användas vid svåra händelser. En annan sak som lyfts i forskningen men som inte togs 

upp av informanterna, är att barn i svåra livssituationer ofta kan ta på sig egen skuld för 

den händelse som kan ligga bakom den svåra livssituationen (Webb, 2011). Vad som 

framkommit från såväl informanterna som forskningslitteraturen, är att förskolan har en 

viktig roll att fylla för barn i svåra livssituationer. Detta genom att ge dem trygghet, 

närvaro och kunna hjälpa dem att komma in i ”normala” rutiner igen, något som 

forskning har visat att är av stor vikt för barn i svåra livssituationer (Schultz, 1999). 

Även andra åsikter hos informanterna kan bekräftas av tidigare forskning i ämnet, som 

när Webb (2011) lyfter fram att barn i svåra livssituationer behöver stöd från 

vuxenvärlden för att kunna hantera sig känslor och att skolan kan spela en viktig roll i 

detta, gärna med hjälp av känslomaterial och lekterapi. Dyregrovs (2007) position om 

att förskollärare är en viktig resurs till stöd för både barn i svåra livssituationer och 

deras föräldrar, där bland annat trygghet, närvaro och dialog lyfts fram, bekräftar också 

denna studies resultat. Vid en jämförelse mellan denna studies resultat och den 
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hänvisade forskningen, så är studiens resultat mycket ”smalare” eftersom det riktat in 

sig på en fråga som är begränsad till förskolan. Den hänvisade forskningen är därför 

”bredare” och berör fler frågor och aspekter kring svåra livssituationer, men denna 

studie har kunnat lyfta fram var flera erfarna förskollärare tycker är de viktigaste 

delarna vid bemötandet av barn i svåra livssituationer. Det resultat som har presenterats 

i detta arbete kan dessutom kompletteras av den tidigare och ”bredare” forskning som 

finns i ämnet, för att kunna finna sätt att ge barn stöd att hantera svåra livssituationer. 

Frågan om barnens välbefinnande i förskolan är faktiskt så viktig, att en bra 

förskolemiljö kan utgöra en fristad som gör livet uthärdligt för barn i svåra 

livssituationer (Brodin, 2008). 

 

Metoddiskussion 

Det är min förhoppning att studiens resultat har hög tillförlitlighet och räckvidd, 

eftersom informanternas information om hur barn i svåra livssituationer bemöts i 

förskolan i hög grad kan bekräftas av tidigare forskning. Visserligen skulle det kanske 

ha varit bra att kunnat intervjua ännu fler förskollärare och kunnat få ännu större 

variation, av förskollärare med erfarenheter från storstäder och landsbygd, från ännu 

mer ekonomiskt utsatta och välbärgade områden och liknande. Men jag tycker ändå att 

det blev en ganska bra variation utifrån informanternas bakgrunder. 

En samtalsbaserad, semistrukturerad intervjustudie, var den metoden som valdes i 

förhoppningen att kunna få så uttömmande svar på intervjufrågorna som möjlig och 

därmed mest information i ämnet (Bryman 2018). Samtliga intervjuer spelades in med 

diktafon. Genom användandet av diktafonen kunde samtalen dessutom höras flera 

gånger, så att inget viktigt missades när de tecknades ned. Intervjuerna gjordes under 

lugna förhållanden, så att informanterna hade tid till eftertanke innan de svarade och jag 

som intervjuare kunde komma med följdfrågor när det behövdes. (Jag ställde några 

följdfrågor för att få ytterligare information.) Så här i efterhand så skulle jag ha velat ha 

lite mer information kring hur de arbetar med kreativ sysselsättning när barn är i svåra 

livssituationer, eftersom informanterna inte tog upp frågan särskilt mycket i svaren på 

intervjufrågorna. 

 

Om frågan kring barn i svåra livssituationer lyfts så kan det bidra till att barnen får ökat 

stöd och då är mycket vunnet. Det är därför önskvärt med vidare forskning i ämnet. 

Utifrån studiens resultat kan vidare forskning bedrivas, där ytterligare förskollärares 

erfarenheter, kunskaper och råd i ämnet kan lyftas för att vi ska få ökad kunskap i 

frågan. 

 

Jag hoppas att detta arbete hjälper till att uppmärksamma frågan med barn i svåra 

livssituationer och att det kan ge praktiska tips till förskollärare i hur de kan arbeta om 

de blir att ha hand om barn som befinner sig i svåra livssituationer. Frågan förtjänar att 

uppmärksammas för barnens välbefinnandes skull.  
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Hej förskollärare!  

 

Mitt namn är Therese Palm och jag läser min sista termin på förskollärarprogrammet i 

Gävle. 

 

Jag håller på med mitt examensarbete. I mitt examensarbete vill jag rikta mig in på hur 

förskolelärare bemöter barn som befinner sig i svåra livssituationer, t.ex. barn som 

förlorat en nära anhörig, barn som befinner sig i socialt utanförskap m.m. Jag vill gärna 

intervjua er om detta i egenskap av er yrkesroll som förskollärare.  

 

I examensarbetet kommer jag att skydda er identitet och ingen information om er 

förskola kommer att delges någon. Full anonymitet råder. Arbetet kommer däremot att 

redovisas och kommer att bli offentligt genom databasen som universitetet använder sig 

av. 

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas. 

Jag hoppas ni vill delta och dela era erfarenheter i ämnet. Hör gärna av er, antingen via 

mail eller telefon, vid intresse att ses för en muntlig intervju. Önskar svar senast 31 

oktober. 

 

Min mail är therese_eva@hotmail.com   

Tel. 0725043027 

 

Handledare för examensarbetet är Johan Liljestrand (Johan.Liljestrand@hig.se) 

 

Mvh Therese Palm

mailto:therese_eva@hotmail.com
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Intervjufrågor till förskollärare 
 

 

1: Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2: Har du erfarenhet av att möta barn i svåra livssituationer? Om ja, hur? Utveckla! 

 

3: Vilka svåra livssituationer för (förskole-)barn har du erfarenhet av? 

 

4: Vad är viktigt när du möter ett barn i en svår livssituation? 

 

5: Övrigt att tillägga kring ämnet? 

 


