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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
Separationer bland föräldrar har tidigare ansetts ovanligt, skamligt och som ett misslyckande men är 
numera vanligt förekommande bland många svenska familjer. Även om antalet separationer 
minskat de senaste åren är det fortfarande ett stort antal barn som berörs.  
 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers sätt att bemöta och arbeta med förskolebarn som har 
behov av en känslomässig bearbetning efter föräldrars separation. Undersökningens empiriska 
underlag baseras på semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt genomfördes fem intervjuer med 
pedagoger med olika utbildningar och alla var verksamma inom förskolan. Tre utav pedagogerna 
var utbildade förskollärare, en specialpedagog samt en barnskötare. Alla personer var kvinnor.  
 
Tidigare genomförd forskning inom ämnet har ofta inriktats på de negativa konsekvenserna som 
barnen får uppleva, och även hur pedagogerna arbetar med detta i förskolan. Utifrån detta finns ett 
intresse att studera i helhet hur och om barnen påverkas vid föräldrarnas separation samt hur det 
arbetas med i förskolan i praktiken.  
 
Det erhållna resultatet tyder på att pedagogerna mestadels har observerat negativa konsekvenser hos 
barnen vars föräldrar har separerat. Barnen i förskolan har visat sig blivit mer känsliga i konflikter, 
ha lättare till gråt och kan känna sig otrygga. Pedagogerna har även upplevt positiva konsekvenser 
som att barn har lättare att ta för sig och fungera socialt. 
 
Pedagogerna inom förskolan har olika tankar och synpunkter när det gäller att både bemöta och 
förhålla sig till barnen, och de arbetar alla på olika sätt. En del anser att ta första steget till att prata 
om separationen är en bra metod, medan andra anser att de då kan riva upp något som kanske inte 
redan finns. De olika synesätten har både likheter och skillnader med den tidigare forskningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, förskola, känslomässig bearbetning, separerade föräldrar, skilsmässorbarn.  
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0B1. INLEDNING 
 
Vikten av forskning kring barns bearbetning av känslor inför, under och efter föräldrarnas 
separation och situationer där barn kanske får växa upp med en ensamstående förälder eller med 
styvföräldrer är ett område som har upprepade gånger poängterats i internationell 
forskningslitteratur (Fthenakis, 1998). Fthenakis (1998) menar även att fram till 1998 var 
forskningen kring ämnet bristfälligt. Annan forskning (Weimin Mo, 2007) visar att föräldrars 
separation kan ha långsiktligt negativa effekter för barnet när det gäller självförtroendet, jämlika 
förhållanden, beteendet, populariteten, akademisk prestation med mera. Han menar att jämfört med 
äldre barn, är de yngre barnen mer sårbara för känslorna av förlust och bortstötning. Pedagoger i 
förskolan skall enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 1998) anpassa verksamheten till alla barn i 
förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Min tolkning av detta är att barn som behöver mer 
stöd i och med föräldrarnas separation, har rätten till att få det i förskolan. Ftenakis (1998) har 
forskat kring hur tidigt barnen reagerar på förändrade familjeförhållanden, och vilka konsekvenser 
det kan ha för vad de erhåller från sin ”utbildning” på förskolan. Han anser att förskolan och 
grundskolan bör förutom att hjälpa barnen klara det dagliga livet, även hjälpa dem skaffa sig 
strategier för att ta sig igenom ändrade familjeförhållanden som till exempel separationer innebär. 
Där barnen i sådant fall kan vara tvungen att lära sig leva med andra människor än deras biologiska 
föräldrar och syskon. 
 
 

6B1.1 Syfte och frågeformuleringar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers sätt att bemöta och arbeta med förskolebarn 
som har behov av en känslomässig bearbetning av föräldrars separation. 
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. 
– Påverkar föräldrars separation barnets beteende i förskolan? Om så är fallet, vilka uttryck tar det 
sig?   
– Hur förhåller sig pedagogerna till barnet och barnets situation?  
– Hur arbetar de för att bemöta och ev. stödja barnet? 
 
 

7B1.2 Beskrivning av separation 
 
SCB (Barn och deras familjer 2004, 2005) definerar separation enligt följande. När det gäller barn 
vars föräldrar väljer att gå åt olika håll kan man benämna detta med antingen skilsmässa eller 
separation. Skillnaden mellan dessa två begrepp är juridiska, då skilsmässa innebär att föräldrarna 
först genomgått ett giftermål, medan samboende föräldrar som går skilda vägar benämns som 
’separerade’. Jag har i denna uppsats valt att använda begreppet separation för att beteckna dessa 
båda betydelser. Jag har valt att inte skilja begreppen åt, då syftet med detta examensarbete är att 
fokusera på barnen, som oavsett om föräldrarna är gifta eller ogifta upplever separationen som just 
en separation. En separation defineras som isärflyttning mellan föräldrar eller andra vuxna i 
föräldrars ställe som barnen bor med. Det är alltså fråga om separation mellan boföräldrar. Oftast är 
boföräldrarna desamma som barnens biologiska föräldrar men kan även vara t.ex.styvmor och 
styvfar. 
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8B1.3 Arbetets disposition 
Detta examensarbete inleds med en litteraturgenomgång där statistiken är det första som berörs. 
Därefter redogör jag för hur barns känslor kring separationer ser ut enligt tidigare forskning varvid 
jag fortsätter med bemötandet i förskolan. Litteraturgenomgången avslutas hur pedagogen i 
förskolan är en hjälpande hand.  Vidare presenteras de fem verksamma pedagogerna i min 
intervjustudies förhållningssätt till barn med separerde föräldrar i förskolan. Metoden presenteras i 
ett eget kapitel där jag går igenom examensarbetets procedur, mitt val av undersökningsgrupp samt 
beskrivning av undersökningsförfarande. Vidare analyserar jag min metod och studiens 
tillförlitlighet. Efter metodavsnittet redovisas samt analyseras resultatet. Avslutningsvis kommer en 
diskussion.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 9

1B2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I litteraturavsnittet redovisas först statistik kring barn med separerade föräldrar. Följaktligen 
redogörs först för barns känslor kring separationer för att sedan beröra pedagogernas bemötande i 
förskolan. Litteraturavsnittet avslutas med olika synpunkter hur man som pedagog i förskolan bäst 
kan hjälpa ett barn som är i behov av känslomässig bearbetning utav föräldrarnas separation. 

9B2.1 Separation och statistik 
 
Minst en fjärdedel av de som var svenskfödda 17 åringar år 2000 hade under sin barndom upplevt 
en separation mellan föräldrarna (SCB Barn och deras familjer, 2004). Det är vanligt 
förekommande med barn som idag har egna erfarenheter kring separerade föräldrar eller vänner 
vars föräldrar som separerat. Studier visar att det idag är det mer accepterat i sammhället att 
föräldrar separerar, än vad det var tidigare. (Guttman, Lazar& Karni, 2008). Enligt Statistiska 
Centralbyråns uppgifter är det dubbelt så vanligt att barn till sambor upplever en separation mellan 
föräldrar, som att barn till gifta gör det. Nedan redovisar jag samtliga separationer, oavsett juridiska 
giftermål eller samboskap (SCB, 2004).  
 
Tabell 1 Antal separationer per 100 barn, olika årtal (SCB, olika årtal). 
 
 
      Årtal 

Separationer 
per 100 barn 
0-17 år 

1986 2,51 
1991 2,92 
1998 3,46 
1999 3,54 
2000 3,37 
2001 3,39 
2002 3,33 
2003 3,27 
2004 3,26 
 
Källor:  
År 1986 samt 1991 SCB Fakta om den svenska familjen demografiska rapporter 1994:2  
År 1998, 1999, 2000, 2001 SCB Registret över totalbefolkningen 
År 2003, 2004 Barn och deras Familjer SCB 2004 (2005) 
 
Enligt vad tabellen visar är det en trend där barn som vart med om att deras föräldrar separerat 
ökade på slutet av 80-talet och början av 90-talet, men som faktiskt minskat de senaste åren. Sett ur 
ett längre perspektiv är det dock en högre procent 2004 än vad det var för 20 år sedan. 
 
Enligt Statistiska Centralbyrån är risken för separation som störst när det yngsta barnet är mellan 
två och fyra år. Min tolkning är att de flesta barn som går igenom föräldrarnas separation är just i 
förskoleåldern. Om man däremot ser till Weimin (2007) visar hans undersökningsresultat att de 
flesta separationer sker omkring de första tio åren i ett äktenskap, vilket medför att de flesta barn är 
involverade i föräldrars separation i tidig barndom, förutsatt att föräldrarna först gifter sig och sedan 
skaffar barn. Socialstyrelsens siffror (Familjerätt, 2007) visar att under 2007 var ca 7200 barn och 
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ungdomar (0-17 år) föremål för utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge. Jämfört med 
Weimins siffror, talar Fahrman (1993) för att de flesta paren separerar innan barnet fyllt två år. 
 
 
 

10B2.2 Barns känslor kring separationer 
 
Forskning visar att barn vars föräldrar separerar och där barnet får växa upp med ensamstående 
förälder kan ha negativa konsekvenser som påverkar barnets känslor och det sociala samspelet 
uppkomma. Enligt en undersökning (Öberg och Öberg, 1987) som gjorts kan många frågor komma 
upp hos barnet medan föräldrarna går igenom en separation. Frågor som skapar oro hos barnet och 
som det är viktigt att de får reda på. Frågor som kan vara stora som små men som ska tas på allvar. 
Det kan vara frågor som: Hur blir mitt liv efteråt? Försvinner min pappa? Min mamma? Försvinner 
min bästis om jag flyttar o.s.v. Dessa frågor är i huvudsak är föräldrarnas ansvar att svara på, men 
tankar som ändå kan dyka upp när barnet är i förskolan. Ovanstående författare har även observerat 
barn som går i åratal och drömmer om föräldrarnas återförening, även långt efter det att föräldrarna 
är omgifta på varsitt håll. Dessa barn anser att trygghet är när mamma och pappa närvarar samtidigt 
och det visar på att barn har frågor och funderingar, som de kanske behöver bearbeta med någon. 
 
Som tidigare nämnts skriver Weimin (2007) att separation oftast sker kring de första tio åren i ett 
förhållande, vilket medför att barn i de flesta förhållanden är involverade i föräldrars separation i 
tidig barndom. I den åldern är det svårt för dem att ha den mentala kontrollen, bland annat för att de 
inte har språket att uttrycka sig själva ännu. Författaren visar på forskning som visar att separationer 
kan ha långsiktligt negativa effekter när det gäller självförtroendet, jämlika förhållanden, beteendet, 
populariteten, akademisk prestation med mera. Jämfört med äldre barn, är de mer sårbara för 
känslorna av förlust och bortstötning.  
 
Nilzon (1999) menar att de barn som inte får bearbeta sina upplevelser ofta kan drabbas av ångest 
och misstänksamhet. Många av dessa problem kan visa sig hos barnen i förskolan. De kan även vara 
provokativt ointresserade, sitta tysta vid sin bänk, aldrig öppna en bok, ha problem i kontakten med 
klasskamrater, isolera sig eller bli aggressiva. Alla dessa reaktioner är ett försvar mot den smärta 
som barnet upplever i anpassningen till det nya samhället. Att ett barn mår dåligt av föräldrarnas 
separation går enligt Fahrman (1993) inte att ta för givet. Även om en separation kan innebära oro, 
ångest och konflikter inom familjen, kan en dålig relation mellan föräldrar som väljer att inte 
separera skada barnen minst lika mycket. Fahrman skriver vidare att en del barn som varit med om 
att deras föräldrar separerat upplever att de hade en bättre relation till båda föräldrarna efter 
separationen. Många av barnen kan må psykiskt dåligt av stämningen i familjen innan en separation 
har ägt rum. Det kan vara svårt för barn att föräldrarna separerar 
 
Författarna Bøge och Dige (2006) anser att även mycket små barn som ännu inte utvecklat sitt språk 
skickar ut mängder av signaler till de vuxna i barnets omgivning. De menar att pedagogen är den 
närmaste och ofta den som är bäst rustad för att tolka barnets signaler och utifrån det utforma ett 
ansvarsfullt stöd. Vid separation kan barnen uppleva att de är helt ensamma, eftersom föräldrarna 
kan i en sådan situation vara överbelastade i både praktiskt och känslomässigt hänseende. 
Situationen kan vara så krävande att de inte klarar av att förhålla sig till barnens känslomässiga 
tillstånd. 
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11B2.3 Bemötandet i förskolan 
 
 
Dalids (2000) forskning visar att kommentaren ”Han/Hon är ju skilsmässobarn/har separerade 
föräldrar” nämns oftare av andra när barnet ifråga har gjort något som uppfattats som mindre 
positivt, än om det är något positivt som skett. Min tolkning av detta är att det lika gärna kan ske i 
förskolan när barnet varit med om eller gjort något negativt, likväl som att det kan ske hos andra 
vuxna utanför förskolan. Hon skriver även att när det gäller barn som har svårigheter med något i 
förskolan så anses uppgiften om familjesituationen viktig. Ännu tydligare kan det vara i bråk, då 
pedagogerna och andra vuxna enligt Dalids (2000) undersökningar ofta utgår från att det är barnet 
som lever med separerade föräldrar, som är hjärnan bakom vad som har hänt. Indirekt kan det tolkas 
som att familjesituationen och den påverkan man fått där är orsak till det man gjort. Dock finns det 
inga enkla orsaksammanhang i livet, ingen automatik i livet. Ett barn med separerade föräldrar är 
inte förutbestämt till ett liv med problem och misslyckanden lika litet som professorns eller 
finansministerns barn garanteras framgång på alla områden (Dalid, 2000). 
 
Nilzon (1995) skriver om praktiska råd till förskollärare och annan personal i förskolan. Hon skriver 
bland annat om en studie som gjorts av Kerstin Palmerus (1991). Hon har studerat barn på daghem 
och vad man kan göra för att upptäcka barn som mår dåligt och stödja dem på ett positivt sätt. Det 
hon kommit fram till är att pedagogen bör utveckla en så god relation som möjligt till varje barn, 
det är också viktigt att förskolläraren har en god relation till föräldrarna så att de kan utbyta 
information om barnet på ett fortlöpande och djupgående sätt. En vilja och förmåga att respektera 
och ta hänsyn till barnets reaktioner på den omvårdnad de får är också en viktig aspekt. Om 
förskolläraren eller annan personal blir medveten om störningar i någon del av barnens liv som är 
relaterad till hemsituationen är det viktigt att den kunskapen hanteras på ett förtroendefullt och 
riktigt sätt. Palmerus (1991) menar också att förskolläraren många gånger även kan stödja 
föräldrarna aktivt i deras föräldraroll. Hon menar också att personalen inom förskolan måste ge 
barnen personlig bekräftelse, men detta omfattar mycket mera än att enbart ge beröm, man måste 
också tala om varför. Personalens lyhördhet för barnens behov och intentioner är en viktig del av 
framgången i arbetet med barnen. Barnen har ett stort behov av struktur och organisation för att 
fungera. Eftersom personal på dagis och förskola har en unik möjlighet att upptäcka att barn mår 
dåligt, är det viktigt att de regelbundet får tillfälle till konsultation med barnpsykolog. Barnens 
problem på förskolan måste givetvis skötas under sekretess och i samråd med respektive föräldrar.  
 
I förskolans läroplan (Lpfö 98) kan man läsa att den pedagogiska verksamheten skall anpassas till 
alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Jag tolkar det som att barn som behöver 
mer stöd i och med en jobbig separation, har rätten till att få det. Vidare kan man även läsa att alla 
barn skall få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter, samt att 
förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer. Förskolan skall även erbjuda barnen 
en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.  
 
 
Ǿvreeide (2001) har i sin bok fokuserat på hur man samtalar med barn. Alltför sällan får barn i 
otrygga situationer prata om vad de har upplevt, vad de upplever, vad som händer och vad som 
kommer att hända. Författaren baserar detta på många år inom arbete med barn och familjer 
inblandade i socialtjänsteärenden och i skilsmässosituationer. Han menar att barnen ofta saknar en 
dialog med sina närmaste om sina livserfarenheter och upplevelser. I den mån någon talar med 



 
 
 
 
 

 12

barnen, är det med lite kontinuitet och uppföljning med nya samtal som kan fördjupa barnets 
förståelse för sin situation. Yrkespersoners samtal med barn blir ofta mer undersökande än genuint 
ömsesidiga. Vidare skriver författaren att det kan medföra stora vinster om alla som ska möta och 
hantera ett barns situation, är beredda att föra realistiska samtal med barnet och få in dessa samtal i 
en övergripande omtanke om barnet. På så sätt undviks att samtalen blir vuxenkoncentrerade, 
tillfälliga och osammanhängande. Målet är att agera bekräftande och stödjande och skapa 
sammanhang för barnet.  
 
 

12B2.4 Hur hjälper man bäst ett barn?    
 
I allt arbete med barn finns viktiga och speciella etiska utmaningar: att se till att förskolans personal 
först och främst inte ska skada (Ǿvreeide 2001). Barns situation kan ofta utlösa en stark impuls att 
handla för barnets bästa, vilket leder till att vi kan förbise komplicerade anknytningsprocesser och 
sociala konflikter, och resultatet kan bli att det slår tillbaka negativt på barnet. 
 
Fahrman (1993) skriver om hur man som vuxen kan stödja ett barn bäst när de går igenom 
föräldrarnas separation. Hon poängterar att det är viktigt att inte bagatellisera barnets upplevelser 
och känslor av det som sker. Att t.ex. förklara att det är bäst för barnet att mamma och pappa går 
skilda vägar är inte en tröst för ett barn som gråter av förtvivlan över föräldrarnas separation. Man 
hjälper barnet bäst om man tar emot barnets känslor och visar förståelse för dem. Att prata bort 
barnets sorg och att inte se barnet kan orsaka stora psykiska skador för barnet menar Fahrman 
(1993). Orkar inte mamma eller pappa med barnets eventuella sorg och aggressivitet är det bra om 
det finns en annan vuxen som har tid att lyssna utan att ta parti för någon av föräldrarna. Fahrman 
menar att barnet inte behöver medlidande och ”tycka-synd-om-attityder” utan en förstående vuxen 
som förstår att barnet mår dåligt. Det är svårt för ett litet barn att förstå att mamma kan sluta älska 
pappa, medan man däremot inte slutar älska sitt barn. För ett barn i förskoleåldern är det alltför 
abstrakt att förstå skillnaden mellan dessa kärlekar.  
 
Bøge och Dige (2006) tar i sin handlingsplan för skola och förskola upp en del hur man som 
pedagog kan hjälpa och stödja barn i behov av hjälp. De tar även upp en vanligt förekommande 
fråga, om ett barn är för liten för att ta emot hjälp eller för liten för att få ärliga svar på sina frågor 
och funderingar. Författarna menar här att om man är tillräckligt stor för att ställa en fråga, eller för 
att sitt kroppsspråk visa att något är på tok, är man också tillräckligt gammal för att få ett svar. De 
frågor som barn ställer – oberoende av hur svåra de kan vara att besvara – visar att barnet har en 
historia och funderar över något som han eller hon gärna vill dela med sig av till en vuxen person. 
Vidare skriver de att barnet söker ett svar, men klarar inte av att komma fram till ett sådant utan en 
vuxens hjälp och stöd. Det kan vara frågor som; Är det mitt fel att pappa lämnade oss? Hur kan jag 
göra så att det blir bra igen? Vad ska jag få göra för att få träffa pappa igen?  
 
Författarna Bøge och Dige (2006) rekommenderar pedagoger i förskolan att utforma en 
handlingsplan för förskolans möte med barn i sorg. Genom att göra detta blir det en gemensam 
skyldighet att stödja den eller de vuxna som har det dagliga ansvaret för dessa barn. På så sätt 
försäkrar pedagogen sig på ett bra sätt om att aldrig välja tystnaden eller att bara låta allt gå när ett 
barn behöver stöd och omsorg. Vidare menar de att det är många saker i ett barns liv som kan göra 
att det behöver ökad omsorg från omgivningens sida. Oavsett om det handlar om separation, 
missbruk eller våld, menar författarna att för pedagogen kommer uppgiften vara densamma i alla 
olika sammanhang där du möter barnet. Det handlar om att lära känna barnets historia, att 
synliggöra och sätta ord på det som hänt för att på så sätt hjälpa barnet förhålla sig till verkligheten.  
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2B3. METOD 
 

13B3.1 Procedur 
 
Intresseområdet var i början av processen självklar, men innan jag kom fram till ett konkret och 
slutgiltigt syfte tillsammans med problemformuleringar var det lite svårare. Jag sökte forskning i 
form av nationella rapporter, uppsatser, avhandlingar samt övrig litteratur av olika slag. För att få 
fram dessa använde mig utav bibliotekets sökkatalog samt Libris. Sökte även forskning genom 
databasen ERIC och det resulterade i internationella vetenskapliga artiklar.  
 
När jag bestämt forskningsfrågorna för denna undersökning och läst Att skriva examensarbete inom 
utbildningsvetenskap (Stukat, 2005) var mitt val av metod ganska självklart. Jag ansåg att intervjuer 
var den mest lämpliga metod för denna studie. Nackdelen med intervjuer är att personen i fråga som 
blir intervjuad kan svara med ett svar som denne tror att jag som intervjuare vill höra, vilket kan 
påverka studiens tillförlitlighet. Det föreligger en risk att jag själv under intervjun omedvetet styr 
den intervjuade i viss riktning beroende på hur jag ställer frågorna, på grund av denna aspekt lade 
jag vid utformningen av frågorna till intervjun stor vikt att få fram frågor som på bästa sätt inte har 
en ledande inverkan på informanten.  En metod som observation skulle inte komma väl till pass 
inför en undersökning som denna. Då uppstår problemet att det skulle vara väldigt tidskrävande, 
och skulle lämpa sig bättre till en större forskning än denna. Ett annat problem som skulle 
uppkomma är att jag under min observation av barn som genomgår  föräldrarnas separation inte 
skulle lära känna barnet innan, och därför inte kunna se om det sker en förändring hos barnet. 
Dessutom vill jag inte bara undersöka vad pedagogerna i förskolan gör, utan jag vill även höra deras 
motivering varför, något som är svårt att uppnå genom endast observation. Fördelen med intervjuer 
är att pedagogen under en längre tid lärt känna barnet i fråga och vet hur det fungerar i vardagen 
genom sina egna observationer och erfarenheter. Dessa förkunskaper om barnet är en förutsättning 
för att man ska kunna märka eventuella förändringar hos barnet vid föräldrarnas separation.  
 
Då jag utformade frågorna till de kommande intervjuerna stod jag inför ett val att göra intervjun 
strukturerad eller ostrukturerad. Fördelen med en ostrukturerad intervju är att jag som intervjuare 
ställer frågorna i den ordningen situationen inbjuder till, genom att endast ha stolpar i vilka ämnen 
som ska täckas in samt använda mig av följdfrågor. Jag kan även formulera frågorna på de sätt jag 
anser är bäst i situationen. Vid denna metod är min uppfattning att jag som intervjuare kan få fram 
utförligare svar, och jag kan nå fram till en diskussion som kan ge nya synvinklar och information 
jag inte alls hade kunnat ana när jag gjorde mina frågor. Nackdelen är att jag som intervjuare kan 
med denna metod leda den intervjuade in i en viss riktning beroende på min respons, mitt tonläge 
och mina ansiktsuttryck. Detta kan medföra att den intervjuade förstår medvetet eller omedvetet vad 
som förväntas av dem.  Jag kan även tolka deras svar på ett felaktigt sätt. Om jag istället använder 
mig av en strukturerad intervju så undviker jag att leda den intervjuade in i en viss riktning på grund 
av olika formulering av frågorna, däremot har en strukturerad intervju mera slutna frågor, vilket jag 
inte alls är ute efter. Jag beslutade mig för att göra min intervju någonstans mittemellan, alltså en 
semistrukturerad intervju, med likadan formulering av frågor till alla de intervjuade men att jag 
använder mig av följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av svaren.  

 

14B3.2 Val av undersökningsgrupp 
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Eftersom syftet med denna undersökning är att undersöka hur pedagogerna arbetar och eventuellt 
stödjer barnen genom föräldrarnas separation, så har jag valt att vända mig till inte bara 
förskollärare utan även andra pedagoger verksamma inom förskolan. För att förtydliga min 
undersökningsgrupp "pedagoger verksamma inom förskolan" menar jag förskollärare, barnskötare 
samt personal utan behörig utbildning. Anledningen till denna undersökningsgrupp är för att denna 
studie inte handlar om att undersöka vad en pedagogs bakgrund (sorts utbildning, eller ingen 
utbildning alls) säger hur man ska handla, utan jag ville undersöka hur det verkligen sker i 
praktiken. Eftersom i dagsläget arbetar det inte bara utbildade förskollärare på en förskola, utan det 
är vanligt förekommande med både barnskötare och personal utan behörig utbildning. Min 
undersökning är gjord i fyra olika kommuner i Sverige. Valet av pedagoger var slumpmässigt och 
den tanke som fanns bakom är att få en sån stor spridning som möjligt och inte intervjua mer än en 
person på samma förskola.  
 
 

15B3.3 Beskrivning av undersökningsförfarande samt etikfrågor 
 
Fem pedagoger som idag är verksamma inom förskolan kontaktades via e-mail som första kontakt, 
och mitt syfte presenterades för att se eventuellt intresse att svara på frågor och överlämnade 
samtidigt ett informationsbrev (se bilaga 1). Efter ett par dagar kontaktades samma pedagoger igen 
och ett intervjutillfälle bokades in. Jag var noggrann med att poängtera att det är ett känsligt ämne, 
och för att intervjuerna ska ske etiskt korrekt ska följande punkter följas. 
 

 När pedagogen talar om barn ska det för mig vara anonymt. 

 Pedagogens namn och nuvarande verksamhet behandlas konfidentiellt.  

 Ingen tidpunkt för händelser får anges, varken om det är nutid eller dåtid. 

Utav mina fem tilltänkta intervjuer skedde inget bortfall. På grund av det långa avståndet till tre 
utav pedagogerna skedde intervjuerna i dessa tre fall via telefonen, den fjärde skedde tillsammans 
med pedagogen i förskolemiljö och den femte skedde hemma hos pedagogen. Intervjuerna varade 
mellan 20-40 minuter vardera, under tiden antecknade jag vad som sades. När allt transkriberats 
resulterade det i sju stycken dataskrivna sidor.  

16B3.4 Studiens tillförlitlighet 
När jag gjorde valet att använda mig av intervjuer var jag medveten om riskerna, såsom att 
respondenten kan försköna svarsalternativen eller svara utifrån de som de tror att jag vill höra. 
Frågorna som används har ändå ansetts som öppna och svaren jag har fått känns tillförlitliga. En 
annan sak som kan ha betydelse är att majoriteten av intervjuerna har gjorts via telefonen då jag var 
besluten om att jag inte vill intervjua pedagoger på annat än slumpmässiga ställen i Sverige. Detta 
medförde ett långt avstånd till de flesta och därav valde jag att göra intervjuerna via telefonen. 
Intervjuerna har inte spelats in utan har istället under intervjutillfället skrivits ner. Risken med att 
inte spela in under intervjun kan medföra att man inte får med allt som sägs, och man kan inte heller 
lyssna på inspelningen flera gånger. Jag vill dock understryka att intervjuerna var väldigt 
långsamma då respondenterna var medvetna om att allt skulle skrivas ner.  
 



 
 
 
 
 

 16

3B4. RESULTAT 

 

I följande avsnitt kommer det erhållna resultatet från denna intervjustudie redovisas. Det kommer 
att användas fiktiva namn och valet har även gjorts att redovisa pedagogernas utbildning. Svaren 
har delats upp i underrubriker som beskriver hur pedagogerna i förskolan upplever barnen vid 
föräldrarnas separation, hur pedagogerna bemöter och arbetar med barnen, problem som kan uppstå, 
hur de förhåller sig till barnen samt hur de arbetar för att bäst vara det stöd barnet behöver. 
 
 
4.1 Respondenterna 
 
Jag kontaktade fem stycken pedagoger verksamma inom förskolan via mail för att kolla deras 
intresse av deltagande i min intervjustudie. Samtliga fem var villiga att medverka en senare intervju. 
Nedan redovisas pedagogernas utbildning: 
 
Tabell 2 Informanternas utbildning 
 
26BFiktivt namn 27BUtbildning 

Anna Förskollärare 

Sara Barnskötare 

Lisa Specialpedagog 

Henrietta Förskollärare 

Gudrun Förskollärare 

 
 
 
 

17B4.2 Pedagogernas upplevelser  
 

Samtliga fem pedagoger i denna intervjustudie är överens om att en separation hos föräldrarna 
påverkar barnen. Detta kan bland annat visa sig genom att barnen blir rastlösa, oroliga, otrygga, 
utåtagerande, får lättare till gråt, känsligare för konflikter eller humörsvängningar. Anna berättar att 
hon uppmärksammat att det kan visa sig på olika sätt beroende på barnens ålder. Hon menar att de 
yngre barnen som är runt ett år har varit otrygga och blivit ledsna i situationer de inte tidigare har 
blivit ledsna i, och vissa av de yngre barnen har även haft svårt att komma till ro när de ska sova. 
De äldre barnen på förskolan (3-5 år gamla) har reagerat genom att bli "stökiga", dvs. involverade i 
fler konflikter och har humörsvängningar. Hon tolkar det som att de äldre barnen hanterar det 
genom att agera utåt istället för att prata om det med förskolans pedagoger. Vidare vad gäller yngre 
och äldre barn är Gudruns åsikt att det oftare är lättare att se på de äldre barnen när nåt inte är som 
det brukar. Lisa arbetar på en förskola för barn med speciella behov (några av barnen har bland 
annat Asbergers syndrom och är autistiska), och berättar att just dessa elever är extra känsliga för 
förändringar och det kan vara svårt för dem att acceptera och framförallt förstå en separation. 

Pedagogerna är enade om att de många gånger kan se att när det är oroligt i en familj kan ett 
förändrat beteende synas hos barnen innan det att föräldrarna berättar att de ska separera. De vuxna 
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på förskolan har observerat en förändring och anat att allting inte är som det brukar vara med 
barnet, och när sedan föräldrarna berättar faller bitarna på plats. Men det finns även de fall där 
föräldrarna väldigt tidigt i separationen berättar för förskollärarna vad som komma skall.  

 I en del fall har föräldrarna tidigt berättat att de ska separera och där har det dröjt 
ett tag innan reaktionerna från barnet kan ha kommit och då har man varit beredd 
på att det kan komma. (Anna) 

 

Gudrun berättar att pedagogerna i hennes verksamhet förmedlar till föräldrarna vid inskolningen att 
de gärna får reda på eventuella ändrade familjeförhållanden, eller andra saker som kan påverka 
barnens i deras vardag och på förskolan. Detta för att pedagogerna ska kunna förhålla sig till 
situationer som kan uppstå så professionellt som möjligt. Vidare berättar hon om missförstånd som 
kan uppstå:  
 
 Vi har varit med om situationer där det utsatta barnet har blivit utåtagerande mot 

både personal och de andra barnen på förskolan. När ett barn som tidigare inte 
gjort en fluga förnär tidigare börjar bli aggressivt eller elakt mot andra barn 
funderar vi vad det är som hänt. Det som kan hända är att barnet får tillsägelser 
och vi vet inte om den bakomliggande orsaken. Därför är det bra att föräldrarna 
berättar för oss. Det är inte okej att bete sig illa mot andra, men vet vi vad som 
kan ha framkallat beteendet så kan vi även hantera det på ett annat sätt. (Gudrun) 

 
 
När det gäller föräldrar som i separationen bestämmer sig för att ha delad vårdnad så berättar Sara 
att det behöver inte vara till något problem. Så länge föräldrarna är tydliga och ärliga med varandra, 
och ingen "smutskastning" sker mot varandra så påverkar inte det faktum att barnen har två hem, 
kanske till och med två familjer. Anna berättar om en av sina bättre erfarenheter kring ett barn vars 
föräldrar separerat: 
 
 Ett barn som bor varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa, har 

dessutom två olika förskolor i två olika städer. Man kan säga att det här barnet har 
i stort sett två olika liv. Det här barnet har blivit otroligt socialt och har extremt 
lätt för att komma in i gruppen. Jag kände barnet innan föräldrarna separerade och 
det var socialt redan då men det har blivit ännu mera socialt efter separationen. 
(Anna) 

 
Annas tolkning kring detta är att det förmodligen är en överlevnadstaktik, för att kunna komma in i 
de olika grupperna och för att ha någon att leka med måste man vara duktig på att anpassa sig efter 
de sociala spelregler som gäller på just den förskolan man är på just då. Anna är ensam av 
pedagogerna att anse att det faktiskt påverkar en del barn när föräldrarna har delad vårdnad och det 
bor exempelvis varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Gudrun berättar att den 
eventuella konsekvensen av delad vårdnad inte är något hon konkret kan särskilja från 
konsekvenserna av separationen över huvudtaget. Däremot har hon observerat barnens saknad av 
den andra föräldern när de med positiv bemärkelse uttrycker sig att: ”Idag ska jag äntligen få åka till 
mamma”, eller ”idag ska jag få träffa pappa igen”. Medan de övriga pedagogerna säger sig inte se 
någon skillnad alls hos barnen. Anna påstår sig även se skillnad på ett barn om det är mammas eller 
pappas vecka. Det märks framförallt den dagen då en förälder lämnar och den andra hämtar. 
Skillnaden är att barnet i fråga får väldiga humörsvängningar och är extra ofokuserad.  Lisa berättar 
att pedagogerna på förskolan märker stor skillnad när ett barns vardag och livssituation ändras. 
Barnet visar på stor osäkerhet och blir oroliga. Hon berättar också att personalen ofta kan ”testas” 
av barnet som vill veta om de fortfarande kommer att stå kvar och om samma regler fortfarande 
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gäller på förskolan.  

 
 

18B4.3 Hur bemöter pedagogerna barnet och hur jobbar de med barnens 
funderingar? 
 
När de gäller bemötandet av barnen som går igenom föräldrarnas separation har samtliga pedagoger 
olika åsikter och tillvägagångssätt. Lisa är den enda som är tydlig att påpeka att hon bemöter barn 
vars föräldrar går igenom en separation annorlunda än de andra barnen. Hon berättar att om barnet 
är orolig och ur form så kräver de inte lika mycket av barnet. Kraven sänks efter behov. Hon menar 
att alla vinner på att barnet får stöd för att kunna hantera den kris som en separation är.  När jag 
samtalar med Anna berättar hon att hon inte bemöter ett barn vars föräldrar är inne i en separation 
speciellt annorlunda än de övriga barnen. Hon förklarar att hon däremot bemöter alla barn på olika 
sätt: 
 
 Jag bemöter egentligen alla barn olika eftersom barnen är olika individer. 

Däremot är det ju viktigt att inte favorisera någon eller bemöta dem respektlöst 
bara för att inte personkemin stämmer. Jag anser att man ska bemöta barnet på 
samma sätt som tidigare. Är det något barnet behöver mitt i en kris, som det ju 
faktiskt är, så är det att förskolan är som den alltid är. (Anna) 

 
 
Hon förklarar även att hon tror det är viktigt att barnen att få ha en fristad på förskolan. I en kaotisk 
vardag med kanske två nya hem och en mamma och pappa som kanske inte mår så bra men 
försöker dölja det, så tror hon att det är viktigt att barnet bara får vara Kalle som leker med sina 
kompisar på förskolan istället för Kalle med separerade föräldrar. Henrietta berättar kring samma 
ämne att om barnet är i en kris där relationerna kanske är lite tuffare i hemmet, så anser hon att 
barnet har behov av att känna att allting är som vanligt på förskolan, så inte så många förändringar 
sker på en och samma gång. Däremot anser hon att det är en liten skillnad eftersom pedagogerna på 
förskolan vet vad barnet är i för situation så kanske vissa krav sänks om det visar sig att barnet inte 
klarar av alla krav i den sinnesstämningen. Gudrun berättar att hon inte går in för att just bemöta 
barnet på ett annorlunda vis, utan om det visar sig att barnet behöver lite mera stöd, eller svar på 
funderingar så tar hon tag i det då utifrån den individ det handlar om. Hon menar att hon oftast 
känner barnen så väl att hon känner till hur just det barnet behöver bearbeta händelser och vad det 
behöver för att känna trygghet. 
 

 

19B4.4 Pedagogen som stöd  
 
 
Lisa som arbetar på en förskola för barn med speciella behov berättar att de arbetar mycket med så 
kallat "seriesamtal". Hon beskriver det som en serietidning där pedagogen visar med både ord och 
bilder vad som händer. Pedagogen visar att mamma och pappa bråkar, de blir ovänner och flyttar till 
varsitt boende. När barnen sedan kommer med frågor kan de hänvisa till seriesamtalen och arbeta 
vidare med dem. Förskolan som denne pedagog arbetar på har även möjlighet att erbjuda extratid på 
förskolan när de är mitt uppe i föräldrarnas separation, så att barnet slipper vistas i "kaos". Anna 
och Henrietta berättar även att de har möjligheten att koppla in barnpsykologer om det skulle 
krävas, något som tyvärr inte alla kommuner har att tillgå.  



 
 
 
 
 

 19

 
Samtliga fem pedagoger har enligt min uppfattning klart för sig hur de ska gå tillväga om barnet 
behöver stöd utöver det vanliga, de berättar alla om vilka metoder och tankar de använder sig av. 
De poängterar under samtalets gång flertalet gånger att de hela tiden samarbetar med föräldrarna 
och har kontinuerlig kontakt med dem och tillsammans kommer fram till hur barnets eventuella 
svårigheter ska arbetas vidare med, ingen nämner någonting att det någonsin varit problem med 
föräldrarna. Vid eventuella problem med barnen som kan uppstå beskriver samtliga pedagoger hur 
de arbetar på olika sätt. 
 
 Behöver eleven extra stöd kallar vi till nätverksträff där skolpersonal, 

fritidspersonal, ev. korttidspersonal, föräldrar m.m. medverkar. Vi pratar då kring 
eleven och lägger upp en strategi. Kanske behöver eleven extra personal, utökad 
tid utanför hemmet, medicin eller liknande. (Lisa) 

 
Anna berättar att om det visar sig att ett barn behöver extra stöd i och med föräldrarnas separation, 
så är det givet att barnen får det stöd som det är i behov utav. En daglig dialog förs med föräldrarna 
och de kan snabbt diskutera med dem om hur de ska gå vidare. De kan även föreslå lösningen för 
föräldrarna att koppla in en specialpedagog om det visar sig att det behövs kompetens utifrån. Även 
Sara talar om att de har mycket kontakt med föräldrarna. Hon menar att pedagogerna på förskolan 
försöker lyssna av barnet och se vad som oroar, och sedan pratar man ihop sig med föräldrarna för 
att komma fram till ett sätt att gemensamt stödja barnet i den svåra situationen. Gudrun berättar att 
förutom samarbetet med föräldrarna så samarbetar även pedagogerna på verksamheten, för att ta del 
av varandras tankar, erfarenheter och ideer om tillvägagångssätt. 
 
När det gäller föräldrakontakten berättar Henrietta att det ofta sköts väldigt bra då de har 
kontinuerlig kontakt med föräldrarna. Men det finns fall där hon vart med om att föräldrarna har 
separerat och ligger i osämja med varandra. Då är det viktigt att vi som pedagoger har ett neutralt 
förhållningssätt, och inte säger eller gör någonting som av barnet kan uppfattas som att man tar 
någons parti. Det är varken bra för föräldrarna eller barnen avslutar hon.  
 
 

 4.5 Barnens beteende  
 
När det gäller barnens lekmönster, upplever tre utav pedagogerna att det inte förändras nämnvärt, 
medan Lisa berättar att hon ofta upplever att leken förändras i den mån att barnet blir mer 
okoncentrerat och även kan bli utåtagerande. Henrietta vidhåller att barnen kan bli känsligare för 
konflikter med de andra barnen, men anser inte att det är ett ändrat lekbeteende. 
 
Lisa berättar även att hon lagt märke till att en del av de barn som finns på förskolan ofta kan 
upprepa fraser som föräldrarna sagt när de bråkat. Hon menar att ibland kan pedagogerna få uppleva 
barn som fastnar i en fras, tex ”Du kan dra åt helvete, jag vill aldrig mer se dig”. En sådan fras är 
väldigt svår att förstå för barnen då den är väldigt känsloladdad. Barnet kanske frågar ”Vad är 
helvetet?”, ”ska pappa dö nu?”, ”vill mamma bli blind?”. Lisa menar att barnen ibland har svårt att 
förstå vad som händer. Vissa barn kan vid föräldrarnas separation få ett utåtagerande beteende 
berättar hon. Barnet kanske då behöver extra personal och större behov att vara för sig självt. Barnet 
kanske inte längre fungerar tillsammans med andra barn utan behöver få vara helt själv tillsammans 
med personal. Gudrun har observerat lekar hos barnen som kan spegla det barnen har observerat 
från föräldrars bråk, men kan lika gärna vara något de sett på TV eller kanske rent utav hittat på 
själv. Hon berättar om lekar där barnen gestaltar ”mamma, pappa och barn” och mamma blir arg på 
pappa för han bara sitter framför datorn jämt, eller att mamma är arg på pappa som aldrig hjälper till 
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att städa. Vidare talar Gudrun om att hon tror att barn ibland bearbetar sånt de vart med om i det 
”verkliga livet” genom leken.  
 
Sara berättar att om barnen upplever att det är osämja mellan mamma och pappa som separerat, kan 
det bli problem då barnet känner att det måste ta någons parti. 

 

21B4.6 Pedagogernas förhållningssätt 
 
 
Lisa berättar att när ett barn berättar att dennes föräldrar ska separera, så stämmer pedagogen av 
med föräldrarna först om det stämmer innan de bestämmer sig för att arbeta vidare. När vi samtalar 
om hur de först och främst förhåller sig till barnet när de får reda på att föräldrarna ska separera, 
berättar Sara och Lisa att de kan ta "första steget" till att prata med barnen om det som händer. Lisa 
hänvisar till seriesamtalet jag tog upp i föregående avsnitt, medan Sara berättar att de uppmuntrar 
barnen till att prata om detta om de ser att behovet finns. Sara fortsätter med att berätta att ibland 
kan det komma en liten kommentar om något påminner om mamma eller pappa, eller deras gamla 
hus eller liknande. Frågor kommer oftare från de övriga barnen som har föräldrar som bor 
tillsammans, än från dem som har separerade föräldrar, fortsätter hon. Det kan vara frågor som 
varför Kalle inte kallar pappas nya tjej för mamma o.s.v.  De tre övriga pedagogerna som deltog i 
min intervjustudie låter barnen själva ta steget att komma med frågor, de är även överens om att de 
lyssnar på barnen när de kommer med sina frågor och funderingar. Gudrun anser att det kan hända 
att barnet inte alls är i behov av att bearbeta föräldrarnas separation, och då kan det vara onödigt att 
plocka upp något som inte redan finns. Däremot menar hon att det kan märkas tydligt om barnet har 
funderingar, då kommer det oftast av sig själv att barnet kommer med frågor. Hon tillägger sedan 
att hon tror att föräldrarna många gånger redan sköter just den biten bra hemma. Motiveringen till 
att Anna och Henrietta anser att man ska låta barnen komma själva med sina frågor och tankar är 
bland annat för att alla barn kanske inte upplever att det är en jobbig situation, och att man då 
kanske river upp något helt i onödan genom att ställa flertalet frågor. Anna berättar vid två tillfällen 
vikten av att inte berätta för mycket, då hon anser att det är bättre om föräldrarna svarar på de stora 
frågor barnet kan ha. Hon berättar också att de är noggranna med att bara svara på det barnet frågar 
om och inte mer. 
 
 Kommer det frågor är det oftast sådant som gnagt i barnet en tid och då räcker det 

med att bara svara på frågan så att barnet kan ta till sig svaret och reflektera över 
det. (Anna) 

 
Anna fortsätter att berätta att hon har träffat på barn där föräldrarna varit duktiga på att prata med 
sina barn om vad som händer, erfarenheten är att barnen vant sig snabbt vid den nya ordningen och 
de nya familjekonstellationerna. Det är viktigt att bekräfta det barnet säger och visa att man tar 
deras känslor och tankar på allvar, menar hon.  
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4B5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers sätt att bemöta och arbeta med 
förskolebarn som har behov av en känslomässig bearbetning av föräldrars separation. Mycket av 
den tidigare forskning som utförts på området menar att en separation kan skapa stor oro hos barnet, 
och att de barn som inte får bearbeta sina upplevelser väcks ofta av ångest, vilket kan visa sig hos 
barnen i förskolan. Nilzon (1999) beskriver egenskaper som att barnen kan bli provaktivt 
ointresserade, sitta tysta vid sin bänk, ha problem i kontakten med klasskamrater, isolera sig eller bli 
agressiva. Liknande egenskaper fick jag även fram ur min intervjustudie, där samtliga fem 
pedagoger beskrev dessa problem.  
 
 
 

22B5.1 Påverkar föräldrars separation barnets beteende i förskolan? Om så är 
fallet, vilka uttryck tar det sig?  
 
I det erhållna resultatet redovisas flertalet exempel på negativa konsekvenser barn kan uppleva när 
dess föräldrar separerar men mindre exempel på barn som inte behöver bearbeta separationen alls. 
Det betyder inte att majoriteten av alla barn upplever separationen som något jobbigt. Min teori om 
varför litteratur som handlar om barn som mår dåligt är så framträdande är för att det är ett problem. 
Barn som inte tar illa vid sig vid en separation är inte ett problem som behöver beaktas. Vilket kan 
vara en anledning till att det mest framträdande är just de barn som har problem och behöver 
bearbeta separationen. 
 
Det framkommer i resultatet att pedagogerna anser att vissa barn inte har något behov av att tala om 
föräldrars separation och att frågor om separationen kan riva upp något som inte fanns där från 
början. Det behöver inte innebära att alla barn behöver bearbeta föräldrarnas separation. Även om 
de samtliga fem pedagogerna berättar att de är överrens om att en separation hos föräldrarna 
påverkar barnen. Fahrman (1993) berör detta och menar att det finns barn som kan må psykiskt 
dåligt på grund av att en separation hos föräldrarna inte äger rum. Min tanke är att barn kan känna 
en lättnad av att slippa se sina föräldrar bråka, kanske kan även relationen till respektive förälder bli 
bättre efter en separation. En annan positiv upplevelse en utav pedagogerna (Anna) har är ett barn 
som bor varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa och går dessutom på två olika 
förskolor i två städer, som efter separationen blev väldigt socialt. Hon tolkar det som att det är en 
konsekvens av en överlevnadstaktik för att komma in i de olika grupperna och en anpassning efter 
de sociala spelregler som gäller. Det är den positiva upplevelsen som framkom i intervjustudien och 
jag funderar om det kan bero på att det omedvetet fokuserats på just de negativa konsekvenserna 
under intervjun eller om det helt enkelt är så att de negativa konsekvenserna blir mer 
uppmärksammade. Jag kan tänka mig att barn som inte alls tar illa vid sig vid föräldrarnas 
separation kanske inte uppmärksammas på samma sätt. 
 
Pedagogerna är enade när de anser att de många gånger kan se väldigt tidigt när en separation äger 
rum att barnet förändras på ett eller annat sätt. När sedan föräldrarna berättar om separationen faller 
bitarna på plats. Så min tolkning är att det många gånger inte är en förändring de ”ser” just för att 
föräldrarna har berättat, utan det kan visa sig innan vetskapen om separationen finns. Påverkan av 
separationen kan enligt pedadogerna uttrycka sig genom att barnen har lättare till gråt, de kan bli 
rastlösa,oroliga, otrygga, utåtagerande, få lättare till gråt och bli känsligare för konflikter. En 
pedagog anser även att hon kan se skillnad på barnens beteende utifrån deras ålder. De yngre barnen 
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(runt ett år gamla) kan bli ledsna i situationer de inte tidigare blivit ledsna i och kan även ha svårt att 
komma till ro när de ska sova. Medan de äldre barnen (tre till fem år gamla) reagerar genom att bli 
”stökiga” och involveras i flera konflikter. I efterhand kan jag tycka att jag vid intervjuerna skulle 
ha ställt frågan lite mera konkret om pedagogerna varit med om fall där barnen inte alls blivit 
berörda.  
 

23B5.2 Pedagogens arbetssätt och förhållningssätt.  
 
Vad gäller att bemöta barnen genom uppmuntran till att prata om separationen har pedagogerna som 
deltog i min intervjustudie olika tankar om ett lämpligt förhållningssätt mot barnen. Vilket är 
mycket intressant när man ställer deras svar mot varandra. Två utav pedagogerna (Sara och Lisa) 
berättar att de uppmuntrar barnen till att prata om separationen, medan de tre övriga pedagogerna 
förhåller sig till det på ett annat sätt. De låter barnen själva komma med frågor, med motiveringen 
att de inte vill riskera att plocka upp något som kanske inte redan finns, samt att de anser att det är 
ett område som föräldrarna oftast sköter hemma. En pedagog motiverar sitt synsätt genom att 
berätta att barnet kan vara i en kris där relationerna kan vara lite tuffare i hemmet, därför anser hon 
att barnet bör känna att allt är som vanligt på förskolan, så inte så många förändringar sker på en 
och samma gång.  Kring detta resonerar Ǿvreeide (2001) att alltför sällan får barn i otrygga 
situationer prata om vad det har upplevt, vad de upplever, vad som händer och vad som kommer att 
hända. Det kan medföra stora vinster om alla som ska möta och hantera ett barns situation är 
beredda att föra realistiska samtal med barnet och få in desssa samtal i en övergripande omtanke om 
barnet. Vidare kan jag tänka mig att vi ska ha i bakhuvudet att barn är som vi alla andra olika 
individer och bearbetar kriser/sorger på olika sätt. Vi har olika behov av att prata om situationen 
eller kanske inte att prata om den alls.  
 
Lisa har många gånger ett annat synessätt än de andra pedagogerna, hon är dock den enda i min 
intervjustudie som är utbildad specialpedagog och arbetar med barn med speciella behov, vilket 
man bör ha i åtanke när de gäller deras olika motiveringar. På förskolan där hon arbetar, arbetar de 
med så kallade ”seriesamtal”, där pedagogen visar mer både ord och bild som i en serietidning om 
vad som händer. De kan visa att mamma och pappa bråkar, de blir ovänner och flyttar till varsitt 
boende. När barnen sedan kommer med frågor kan de hänvisa till seriesamtalen och arbeta vidare 
med dem.  
 
Vad gäller pedagogens förhållningssätt till ett barn vars föräldrar är inne i en separation, råder det 
delade meningar. Medan en pedagog (Lisa) bemöter barnet annorlunda jäntemot de andra barnen 
och inte kräver lika mycket av barnet just då, anser en annan pedagog (Anna) att barnet är i behov 
av att känna att förskolan fortfarande är precis som den brukar. Att ha i åtanke då är att som tidigare 
nämnts att Lisa arbetar på en skola där flera barn har speciella behov, vilket kan ha betydelse för 
hennes tankar.  
 
 
 
 

24B5.3 Förslag till vidare forskning  
Under arbetets gång har frågor väckts till liv som jag inte har möjlighet att belysa här. Därför skulle 
jag vilja inbjuda till vidare forskning. Till och börja med, hur stor andel av alla barn som är med om 
föräldrarnas separation behöver denna känslomässiga bearbetning? Jag kan få känslan av att det är 
just de fall där barnen behöver denna känslomässiga bearbetning är väldigt framträdande, är det på 
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grund av att de är dom fallen som uppmärksammas mest eller är det majoriteten av barn som 
behöver bearbetningen? Är det en reaktion just då separationen sker, eller kan den ha långsiktliga 
konsekvenser under hela livet? Påverkas tankar och synessätten hos den vuxne individen utav 
separationen som ägde rum i barndomen? Är det en problematik som behöver ha en handlingsplan 
inom förskolans verksamhet?  
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25BBilaga 1 
 
 

Sandviken den 10 oktober 2008 
 

Bäste Pedagog/Förskollärare! 
 
Vi lever i en tid där det inte är alltför ovanligt att barn lever med separerade föräldrar. Med 
anledning av detta finns ett intresse att undersöka om föräldrarnas separation påverkar barnets 
beteende i förskolan och i sådana fall, hur. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna i 
förskolan förhåller sig till barnet och barnets situation, samt hur de arbetar för att bemöta och ev. 
stödja barnen. 
 
Jag är en lärarstudent vid Högskolan i Gävle, som önskar göra en undersökning kring ämnet. 
Undersökningsgrupperna jag vänder mig till är pedagoger/förskollärare som i nuläget är verksamma 
inom förskolan. Eftersom du uppfyller dessa kriterier vore det till stor hjälp om du ville ställa upp 
och svara på lite frågor. Givetvis är det helt frivilligt, och för att detta skall ske etiskt korrekt så är 
det av största vikt att inta tala om varken namn eller tidpunkt. Alla svar och från vilken person eller 
verksamhet svaren kommer ifrån garanteras behandlas konfidentiellt.  Enskilda svar kommer inte 
att redovisas. En hög svarsfrekvens är viktigt för studiens tillförlitlighet, därför ber jag dig svara på 
lite frågor någon gång under tiden vecka 42-43. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett 
examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 
 
Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien får du gärna ringa på xxx-xxxxxxx 
(Camilla) eller E-posta till xxxxxx 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar Camilla Hansen 
 
 
Handledare: 
Fil.dr. Göran Fransson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxxxxxx 
E-post: xxxxxxx 
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