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BAKGRUND
I detta avsnitt redogjorde vi för tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. Som 
tidigare forskning behandlade vi läroplanen, forskning om förskollärarnas förhållningssätt 
under och efter en krissituation, livet efter separationen, växelvist och ensam vårdnad samt 
forskning om pojkars och flickors reaktion i en krissituation Under teoretiskt förhållningssätt 
behandlade vi anknytningsteorin och resiliensforskning.  

SYFTE
Vårt syfte var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring bemötande av barn och 
föräldrar under och efter en separation. 

METOD
Vi genomförde sju kvalitativa intervjuer i förskoleverksamhet i västra och norra Sverige i 
verksamheter som hade koppling till vår yrkesroll . 

RESULTAT
Resultatet visade att förskollärarna har blandade erfarenheter av att möta barn och föräldrar 
under och efter en separation och att det är viktigt att lyssna på alla parter, men att aldrig ta 
ställning. Det är viktigt med ett fungerande samarbete mellan förskola och hem så att det 
underlättar för barnen. Resultatet visade även att förskollärarna sällan har tillgång till något 
krismaterial  och  om de  har  det  är  det  ett  material  som sammanställdes  av  personalen  i 
förskoleverksamhet. 
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1 Inledning
I dagens samhälle är det vanligare att barn bor i två olika hem med sina 

föräldrar/vårdnadshavare än att de bor under samma tak. Under 2007 var 47 000 barn med 

om att deras föräldrar separerade (Statiska centralbyrån 2008). Vid en separation är det 

viktigt att föräldrar samarbetar för barnens skull, men om de inte kan komma överens om 

var barnen ska bo någonstans börjar den långa processen med en vårdnadstvist. Detta kan 

tära mycket på barnen eftersom de ofta vill att deras föräldrar ska leva i samma hushåll och 

inte riktigt kan förstå hur de kommer sig att de inte vill/kan leva tillsammans längre.  

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det ”Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande” Lärarförbundet (2008), s.19.  Det 

innebär att bemötandet har en stor roll i förskoleverksamheten och att förskollärare måste ha 

bred kunskap för att kunna möta barn och föräldrar i olika situationer. 

Under separationen spelar förskollärarna en viktig roll hos barnen eftersom de kan vara de 

enda vuxna som ger de den tryggheten och stabiliteten de behöver. Eftersom hela deras liv 

förändras på grund av situationen är det av stor vikt att förskollärarna finns där som ett stöd 

som barnen kan vända sig till om det skulle behövas. Det är viktigt att förskollärarna finns 

där för föräldrarna. Förskollärarna måste därför besitta stor kunskap i hur de ska bemöta 

barnen och föräldrarna, för att kunna hjälpa de i denna process. 

Vårt intresse för ämnet kommer ifrån att vi upplevt att när vi kommer till en barngrupp så 

finns det alltid något/några barn som har föräldrar som bor i skilda hushåll. Vi känner att 

våra kunskaper om separationer är bristande i och med att vi inte har fått någon kunskap om 

det i utbildningen. Vi vill bidra till en diskussion om hur förskollärare bemöter barn och 

föräldrar under en krissituation.
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2 Syfte
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärarna resonerar kring bemötandet 

av barn och föräldrar under och efter en separation?    

2.1 Frågeställningar
Hur upplever förskollärarna att de bemöter barn och föräldrar under och efter en separation? 

Upplever förskollärarna att det finns könsskillnader mellan barnens reaktioner under och 
efter en separation

Har förskollärarna tillgång till något krismaterial som hjälper de stimulera barnen under och 
efter en separation? 
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3 Bakgrund
I avsnittet presenterar vi de olika begrepp som uppkommer i uppsatsen samt olika slags 

litteratur, läroplanen och olika slags forskning. Här kommer vi även ta upp en redogörelse 

för anknytningsteorin och resiliensforskning som teoretiskt förhållningssätt.  

3.1 Begreppsdefinitioner
Separation – föräldrar som går isär utan att vara gifta.

Skilsmässa - föräldrar som varit gifta vars äktenskap upplöses.   

Vårdnadstvist - föräldrar som inte kan komma överens om umgänget angående barnen, så 

de måste gå till tingsrätten, som efter en utredning bedömer vad barnen är bäst lämpas att 

bo. 

Bemötandet - hur förskollärare möter barn och föräldrar i olika situationer.   

3.2 Läroplanen
Alla människor är lika värda och förskolan skall arbeta utifrån detta. Det är viktigt att 

förskolan tar hänsyn till varje människa. Det är även väsentligt att arbeta för jämställdhet 

och att lyfta egna och andras rättigheter i vårt samhälle. De vuxnas förhållningssätt i 

förskolan påverkar barnens förståelse och respekt för andra människor i samhället 

(Lärarförbundet 2008, s. 17).

Verksamheten kan inte se ut på samma sätt överallt eftersom förskolornas barn har olika 

förutsättningar och behov. Förskolan skall arbeta så att alla barnen känner sig trygga i 

verksamheten (Lärarförbundet 2008, s.18).

För att barnen skall kunna utvecklas är det viktigt att förskolan och hemmet har ett 

fungerande samarbete och att de både utgår från barnens förutsättningar. Det är viktigt för 

personalen i förskolan att få förtroende från föräldrarna så att de kan ge stöd till de barn som 

har svårt. Personalen skall hjälpa till att övervinna barnens svårigheter och hjälpa de att 

känna att de tillhör gruppen (Lärarförbundet 2008, s.19).

Det är en viktig del i förskolans verksamhet att respektera föräldrarna och arbeta för att 

skapa ett samarbete mellan förskolan och hemmet. Förskolan skall även arbeta för att barnen 

skall trivas på förskolan och att föräldrarna har möjlighet att få inflytande (Lärarförbundet 

2008, s. 27). 
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3.3 Tidigare forskning

I detta avsnittet kommer vi redovisa forskning om förskollärarnas förhållningssätt under och 

efter en separation, forskning om livet efter separationen, forskning om växelvis och ensam 

vårdnad samt forskning om pojkars och flickors reaktion i en krissituation. 

3.3.1  Forskning  om  förskollärarnas  förhållningssätt  under  och  efter  en 
krissituation

Det är viktigt som förskollärare att ha kunskap om barnens historia. Genom det kan de finns 

till hands under den tuffa tiden. Det är då viktigt att visa barnen att de inte är ensamma utan 

att det finns någon som de kan prata med, om det så skulle behövas (Bøge & Dige 2006, s. 

29). Det är viktigt att förskollärarna bjuder in barnen till samtal och även att de ger de den 

tid de behöver för att prata av sig. Det kan hända att barnen inte vill börja samtalet utan att 

förskolläraren får börja. Oftast behöver de sitta ner flera gånger med barnet och prata för att 

skapa trygghet (Bøge & Dige 2006, s. 21). 

När det händer något tragiskt i barnens omgivning så vill de ofta bli mötta och stöttade av 

personalen. Oftast vill barnen att de vuxna hjälper de genom den svåra perioden. Det är 

viktigt att personalen är ärliga och inte tar till någon vit lögn som leder in barnen i falska 

förhoppningar. Det är viktigt att samtalen med barnen blir så konkreta och enkla som möjligt 

(Myndigheten för skolutveckling 2006, s. 19-21).

Barn behöver någon som lyssnar på de som de kan dela sina tankar med och dessa personer 

måste kunna ge de råd och tips på hur de kan gå vidare. Den som tröstar barnet skall låta de 

prata till punkt och vänta tills barnen frågar något som personalen kan svara på. Det är 

viktigt att låta barnen få en känsla av att det finns hopp att klara av framtiden och att 

personalen är närvarande (Myndigheten för skolutveckling 2006, s. 23-24). 

Några väsentliga punkter som är viktigt att tänka på vid en kris:

• Höra av sig till den drabbade, det är viktigt att inte vänta för länge.

• Viktigt att se den som har blivit drabbad. prata och fråga den hur hon/han mår.

• Lyssna på den drabbade och stressa inte utan låt den drabbade ta den tid som den 

behöver.

• Tänk på tystnadsplikten

• Visa att det är okej att vara glad och att ha roligt.
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(Myndigheten för skolutveckling 2006, s.25-27) 

Läraren står som en trygg bas för barnen som gör att de blir trygga av att ha honom eller 

henne i närheten. Läraren står som en del i kommunikationen mellan barnen. Detta gör att 

det är viktigt att läraren nästan alltid finns i närheten för de barn som känner sig osäkra i 

omgivningen men även för att kommunikationen mellan olika barn skall upprätthållas 

(Godani 2004, s. 56). 

Barn som genomgått en kris behöver en ledare som kan ta in rollen som medmänniska och 

kan ställa upp på att vara tydlig och empatisk. Barnen skall känna sig trygg ihop med 

läraren. Det tar tid att bygga upp ett förtroende mellan läraren och barnen så att det skapas 

en relation men det är fördelsaktigt om läraren är tydlig i sin roll så att barnen känner sig 

säkra och trygga i klassrummet (Godani 2004, s. 57). 

Barnen kan känna att de möts av en mur av tystnad på grund av att förskollärarna inte vet 

hur de skall ge sig i kast med barns sorg. Oftast beror det på att de inte fått någon utbildning 

i sorgarbete med barn. Vilket gör att barnen hamnar lite i skym undan och inte får den hjälp 

de behöver (Bøge & Dige 2006, s. 42). 

3.3.2 Forskning om livet efter separationen
Barn vars föräldrar är aggressiva mot varandra kan känna rädsla och ilska och konsekvensen 

blir att barnen blir indragna i föräldrarnas konflikt som gör att de utnyttjas som ”bollplank” 

eller att de tvingas ta ställning (Amato 1993 se Gähler 1998 s.135).  Då kan en skilsmässa 

vara lösningen på problemen genom att konflikten antingen reduceras eller avslutas (Kulka 

& Weingarten 1979 se Gähler 1998 s.136).  

Barnens vanligaste reaktioner vid en skilsmässa är ilska, rädsla, depression och skuld 

(Heatherington 1979 se Gähler 1998, s.133). 

Barn till skilda föräldrar med ensam vårdnad kan bli lågt prioriterad hos föräldrarna 

eftersom de måste sträva efter att få ihop allting så att det fungerar i det vardagliga livet. 

Ensamstående mammor klagar ofta på att de inte får tillbringa tillräckligt med tid med sina 

barn eftersom de har det ensamma ansvaret för att allt ska fungera. Tyvärr är det så att 

många av barnens behov inte kan bortprioriteras och då gäller det att mammorna alltid finns 
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tillgängliga för barnen, vilket kan öka mammornas ohälsa (Rydenstam 1992 se Gähler, 

1998, s.98).     

3.3.3 Forskning om växelvis och ensam vårdnad
Detta avsnitt kommer att behandla fördelarna och nackdelarna med växelvis och ensam 

vårdnad. 

Föräldrarna som väljer gemensam vårdnad och växelvis boende betraktar sig själva som lika 

goda föräldrar och kan inte ge något skäl till varför barnet inte ska ha kontakt med den andra 

föräldern. De resonerar så att barnen behöver båda sina föräldrar och bara för att äktenskapet 

upphör ska inte denna relation upphöras. Ingen av föräldrarna är mer eller mindre viktig för 

barnen (Öberg & Öberg 2004, s.106-107). 

Förutsättningarna för att växelvis boende ska fungera är att det måste finnas ömsesidig 

respekt mellan föräldrarna så att man skapar tillit till den andras förmåga att ta hand om 

barnen. Det innebär att det inte får finnas några ouppklarade konflikter mellan de som kan 

hindra de i föräldraskapet. Föräldrarna måste vara inställda på att kunna samarbeta i 

vardagen och vara beredd på att de inte alltid kommer vara överens, men att det gäller att 

kunna ordna det tills det bästa. De måste även vara inställda på att kunna samarbeta med nya 

parters som kan finnas i familjerna. Det är även till fördel om föräldrarna bor nära varandra, 

så att barnen slipper långa resvägar vid byten och skolgång och även att bostadsförhållanden 

ser någorlunda lika ut. Slutligen är det viktigt att barnen vill att föräldrarna ska ha 

gemensam vårdnad (Öberg & Öberg 2004, s.109). 

Fördelarna med växelvis boende är bland annat att barnen känner att det är rättvist att de 

tillbringar lika mycket tid med mamma som med pappa och ingen av föräldrarna favoriseras. 

De känner att de är älskad av båda sina föräldrar vilket stärker deras självkänsla. För små 

barn kan det vara nödvändigt med täta byten då de känner att den fortfarande bor med båda 

sina föräldrar. Eftersom barnen behåller vardagslivet med båda föräldrarna känner de sig 

fortfarande som en familj och de blir inte främlingar för varandra. (Öberg & Öberg 2004, 

s.144-145). 

Nackdelarna med växelvis boende för barnen är bland annat att det kan kännas jobbigt att 

bryta upp från det enda hemmet och förflytta sig till det andra, speciellt om det är lång 

resetid mellan de olika hemmen. Här kan det även vara svårt att etablera kompisrelationer 

6



om hemmen ligger långt ifrån varandra. Barnen kan då längta efter en fast punkt i vardagen. 

Om föräldrarna är osams blir det svårare att bo med båda eftersom då kommer 

lojalitetsfrågan upp. Med detta menas att barn är lojala mot båda sina föräldrar och om 

föräldrarna bråkar mycket kan barnen bli tvungna att ta ställning, vilket bidrar till de ställs i 

mitten och inte vet hur de ska agera för att göra båda föräldrarna nöjda (Öberg & Öberg 

2004, s.145-146).    

Fördelarna med ensam vårdnad för barnen är att de har ett hem- en fast punkt i vardagen 

som är trygghetsskapande vilket underlättar kompisrelationer. Barnen styrs av en 

uppsättning regler. Om föräldrarna har en dålig relation kan det kännas enklare att 

huvudsakligen vistas hos den ena föräldern. Nackdelarna med ensam vårdnad är att barnen 

kan ha svårt att skapa en relation med den frånflyttade föräldern och deras längtan och 

saknad efter den föräldern kan ge de skuldkänslor. De kan även känna sig övergivna av den 

frånflyttade föräldern om det går långt mellan besöken (Öberg & Öberg 2004, s.142-143).  

3.3.4 Forskning om pojkars och flickors reaktion i en krissituation
Pojkar påverkas starkare av skilsmässan än flickor. Pojkar utsätts för konflikten under en 

längre period än flickor och de konfronteras ofta med ett dåligt föräldraskap och negativt 

agerande ifrån föräldrarna. Eftersom det är vanligt att pojkarna ofta bor med föräldern av det 

motsatta könet saknar de en manlig förebild och de får mindre positivt stöd och 

omgivningens förhållningssätt är negativt (Gähler 1998, s.136). 

Flickor kategoriseras som mer resiliensstarka än pojkar och det kan bero på att flickor tar 

mer stöd av omgivningen medan pojkar inte lutar sig mot de. Pojkarna har en förmåga att 

lägga sig i föräldrarnas konflikter och en anledning till varför föräldrarna accepterar detta 

kan vara att de bedömer att pojkarna tål att utsättas för den pressen. I och med detta utsattes 

pojkarna för kritik vilket förstärker deras förtvivlan och aggression. Genom att ta avstånd 

ifrån konflikterna skapar barnen möjligheter att utveckla resiliens. Detta blir en slags 

skyddsmekanism. Detta utnyttjar flickorna oftare än pojkarna då de vänder sig till 

omgivningen där de får tala om sina problem, vilket förstärker resiliensprocessen. Pojkarna 

utnyttjar inte denna skyddsmekanism på samma sätt (Helmen Borge 2005, s.78). 

3.4 Teoretiskt förhållningssätt
Vi valde anknytningsteorin och resiliensforskning som teoretiska utgångspunkter då vi anser 

att de är väsentliga för vår undersökning. Anknytningsteorin på det sätt att barnen behöver 
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den trygga basen och när föräldrarna separerar ”försvinner” den trygga basen under en 

period. Resiliensforskning hänvisar till att barn reagerar och anpassar sig till en kris på olika 

sätt.  

3.4.1 Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin innebär att barnet skapar en anknytning till den personen som står de 

närmast, vanligaste mamman. Detta visas genom att de vänder sig till de för att bli bekräftad 

och få närhet och trygghet. På så sätt utgör de den trygga basen. Detta betyder att barnen 

hela tiden söker efter anknytningspersonernas närvaro när de upptäcker världen. På så sätt 

får de bekräftelse och styrka att våga upptäcka världen. (Bowlby 1994, s. 28).  

Den allra första tiden är väsentlig för hur barnen kommer utvecklas som individer. Med 

detta menas att föräldrarna har en aktiv och stor roll i barnens liv genom att de

 utgör den trygga basen. Ett tryggt barn är glad och mindre krävande än ett ängsligt barn. Ett 

ängsligt och osäkert barn reagerar på omvärlden genom att vara gnällig och påträngande och 

ett undvikande barn reagerar genom att bli aggressiv och hålla sig på sin kant (Bowlby 1994, 

s.157).  

Barn som visar ett tryggt mönster vid tolv månader kommer att behålla den trygga basen och 

kommer att ses som lugna och sociala barn på förskolan medan barn som inte ses som 

trygga i sig själv när de är runt tolv månader blir ängsliga och antisociala. Barn som visar 

tendenser av ängslighet kommer sannolikt även senare i livet visa lätt frustration och ses 

som passiva. Oftast är det föräldrarna som skapar mönster hos barnen när de är små och med 

tiden blir dessa mönster mer som en egenskap hos barnen. Allt beror på hur föräldrarna 

upplever och uppmuntrar barnens beteende när de är små (Bowlby 1994, s.158). 

3.4.2 Resiliensforskning
Barn bearbetar kriser på olika sätt och resiliens handlar om vilken förmåga de har att 

anpassa sig efter krisen. Alla barn reagerar olika i stressituationer och anpassar sig till 

situationen på olika sätt, en del anpassar sig medan andra reagerar med avvikelse. De barnen 

som anpassar sig kallas resiliensstarka barn och de som reagerar med avvikelse 

resilienssvaga barn (Helmen Borge 2005, s.10). 

När barnen hamnar i en krissituation, så står de inför två val, antingen väljer de att bli 

hjälplösa och modlösa vilket kan göra att barnen upplevs som hopplösa av sig själv och 
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omgivningen eller så väljer de att överleva och bli starkare individer vilket ökar deras 

självförtroende (Helmen Borge 2005, s.26). 

Det finns olika risker som gör att barnen kan få psykologiska problem. En av dessa är 

familjrisker som det åtminstone finns tre olika typer av: att föräldrarna ständigt hamnar i 

gräl och barnen hamnar emellan de, familjemedlemmar med alkoholproblem och brist av 

omsorg till barnen (Helmen Borge 2005, s.74). 

Yngre barn har svårt att förstå konflikter och vad de innebär. Barnen behärskar inte 

kunskapen att deras val ger konsekvenser för alla inblandade. De äldre barnen förstår att 

föräldrar kan ha olika roller, både som förälder och partner, de kan inta olika perspektiv för 

att se olika sidor av ett dilemma (Jenkins och Buccioni 2000 se Helmen Borge 2005, s.80). 

Det antisociala beteendet är ett beteende som bryter mot de normer och regler som finns i 

samhället. Barnen som agerar med detta beteende blir inte accepterad av omgivningen 

eftersom de stör omgivningen på ett negativ sätt. Det utåtagerande beteendet kan yttra sig 

genom aggressivitet, olydighet, negativa reaktioner eller protester. I och med att barnen blir 

äldre kan nya beteendet och reaktioner ersätta andra genom exempelvis mobbing som kan 

leda till hot (Helmen Borge 2005, s.102-103). 

En av de viktigaste kompetenser barn ska utveckla är den sociala kompetensen. Den sociala 

kompetensen kan delas upp i tre grupper: intellektuell (skolmässig), emotionell 

(känslomässig) och beteendeässig funktion (uppförande). Hur mycket de vuxna kan begära 

att barnen ska hantera i de olika situationerna måste värderas individuellt till situationen 

(Helmen Borge 2005, s.38-39).      
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4 Metod
Detta avsnitt kommer behandla undersökningens metod som är kvalitativ och den verktyget 

intervju, urvalet, genomförande, analys, etik samt tillförlitlighet och giltighet. 

4.1 Kvalitativ metod
Vår undersökning utgick ifrån en kvalitativ studie där vi använde oss av intervju som metod. 

Då vårt syfte var att ta reda på hur förskollärare resonerade kring bemötande av barn och 

föräldrar under och efter separationen blev den kvalitativa metoden relevant. 

Under en kvalitativ studie är det respondenternas uppfattningar och upplevelser som ligger i 

fokus och här får intervjuaren inte lägga in egna värderingar, utan försöka förhålla sig så 

objektiv som möjligt. För att undvika att detta sker är det bra om respondenten får berätta 

något om sina egna erfarenheter och att de frågor som ställs är öppna och att följdfrågorna 

följer respondentens tankar (Kihlström 2007a, s.48-49).  

4.2 Intervju
Det finns olika typer av intervjuer och skillnaden ligger i deras strukturering. Den kvalitativa 

intervjun innebär att intervjuaren ställer öppna frågor som inte har ett speciellt svar, där har 

respondenten möjlighet att utveckla sina uppfattningar och upplevelser kring ämnet 

(Kihlström 2007a s.48-49).  I den strukturerade intervjun ställer intervjuaren frågor efter en 

viss ordning och ger även svarsalternativ (Lantz 1993, s.17). 

Genom att ställa frågor får vi information om hur respondenten uppfattar och känner inför 

ett ämne vi intresserar oss för. Därför är det till fördel att använda sig av intervju i 

forskningstillfällen då det används för att samla in information. Skillnaden mellan ett samtal 

och en intervju är att den har ett bestämt fokus och att intervjuaren styr riktningen på 

intervjun genom att ställa förberedda frågor (Lantz 1993, s.11-12). 

Syftet avgör valet av metod och intervjuform och innan syftet formuleras måste intervjuaren 

ta ställning till vad som ska undersökas och först därefter kan intervjufrågorna formuleras 

(Lantz 1993, s.24). Detta gjorde vi genom att först funderade ut vad vi ville undersöka innan 

vi formulerade våra intervjufrågor. Vi valde att genomföra en kvalitativa intervju med 

förskollärare då det var deras uppfattningar angående bemötande av barn och föräldrar under 

och efter en separation vi ville åt. Följdfrågorna som ställdes följde respondentens tankar. 
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Under en intervju är det viktigt att intervjuaren inte styr intervjun genom att ställa ledande 

frågor. För att undvika detta är det viktigt att fundera på och skriva ner sin förförståelse för 

då kan intervjuaren bortse från de under intervjun och koncentrera sig på respondentens 

uppfattningar (Kihlström 2007a s.48). Detta tog vi hänsyn till genom att vi skrev ner vår 

förförståelse och på så vis styrde de inte intervjuernas riktning, vilket ökade tillförlitligheten. 

Vid intervjuerna är det viktigt att intervjuaren planerar in så att det finns gott om tid så att 

intervjuaren inte behöver stressa igenom frågorna. Det är även viktigt att respondenten och 

intervjuaren sitter i ett avskilt rum, där de inte blir störda av folk omkring de. När intervjun 

genomförs är det viktigt att tänka på att lyssna på respondenterna (Kihlström 2007a, s51-52). 

4.3 Urval
Vår undersökning utgick ifrån förskolverksamhet där vår målgrupp var förskollärare. Vårt 

syfte var att ta reda på hur de resonerade kring bemötande av barn och föräldrar under och 

efter en separation. Utifrån detta valde vi intervju som verktyg. 

Vi genomförde sju intervjuer med förskollärare som arbetade med barn i olika åldrar. 

Intervjuerna genomfördes i olika kommuner i norra och västra Sverige som hade koppling 

till vår yrkesroll. Förskollärarna A, B, C och D arbetade i sexårsverksamhet och E, F och G 

arbetade i 1-5 års verksamhet. Intervjuerna tog plats på två olika sexårsverksamheter och 3 

olika 1-5 års verksamheter. 

4.4 Genomförande
Vi började vårt arbete genom att skriva ner vår förförståelse kring bemötandet av barn och 

föräldrar under och efter separationen. Vi gick sedan igenom vad det var vi ville ta reda på. 

Det som var viktigt i vårt arbete var att gå igenom vad vi skulle kunna stöta på för 

svårigheter under uppsatsens gång och hur vi skulle kunna lösa de. Vi diskuterade även fram 

vilka som skulle bli vår målgrupp och kom fram till att det skulle vara förskollärarna 

eftersom det var viktigt att få reda på hur de resonerade kring vårt ämne. Vi ansåg att vi 

skulle genomföra intervjuerna med förskollärarna som har koppling till vår yrkesroll. 

Efter att vi hade gjort detta skapade vi våra intervjufrågor utifrån våra frågeställningar. 

Sedan genomförde vi provintervjuer där vi intervjuade tre personer som hade en liknande 

bakgrund som vår aktuella målgrupp. Där noterade vi att vissa frågor behövde 
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omstruktureras för att tydliggöra undersökningens syfte. Därefter skapade vi ett missivbrev 

där vi förklarade vad målgruppen hade för rättigheter under intervjuerna. Detta brev delades 

ut till samtliga förskollärare i god tid innan intervjuerna (se bilaga1).

Vår första tanke var att genomföra intervjuerna tillsammans för att då samarbeta och öka 

tillförlitligheten genom att det var större chans att vi då inte skulle missa någon viktig 

information. Detta skedde inte genom att intervjuerna genomfördes i olika delar av Sverige. 

Under intervjuerna satt vi med förskollärarna i ett rum, där vi inte blev störda. Vi spelade in 

intervjuerna för att på så sätt inte få med våra egna tolkningar när vi transkriberade 

intervjuerna. 

Intervjumanualen utgick från förberedda frågeställningar men även från respondenternas 

svar, en så kallad öppen intervju (se bilaga 2). Alla intervjuer transkriberade och därpå 

träffades vi för att analysera texterna och för att göra en analys som ledde till vårt resultat.

4.5 Analys
Eftersom vi genomförde en kvalitativ studie blev analysen även kvalitativ. 

Intervjuerna transkriberades enskilt och sedan samlades vi för att sammanställa resultatet. 

Lantz (2007 s.101) skriver om att den kvalitativa analysen utgår ifrån att man söker efter 

likheter och skillnader, vilket vi gjorde genom att vi sammanställde resultatet genom utifrån 

det perspektivet.  När vi gick igenom resultatet och fastade för något förskollärarna 

berättade om kontrollerade vi att det hade relevans i syftet och frågeställningarna. Om så var 

fallet lyfte vi upp förskollärarnas synpunkter genom citat.     

4.6 Etik
Vi tog hänsyn till de etiska regler som fanns till exempel genom att vi formulerade ett 

missivbrev, se bilaga 1 där vi förklarade respondenternas rättigheter under intervjuerna. Vi 

utgick ifrån vetenskapsrådets (2002) etiska råd. 

• Informationskravet innebär att vi förklarar syftet med vår undersökning till alla 

respondenter. Vi informerar om hur vi kommer att gå tillväga med frågorna.

• Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som 

helst har rätt att avbryta intervjun. Innan intervjuerna genomfördes frågade vi om vi 

fick tillåtelse att spela in intervjuerna, vilket skulle underlätta vår sammanställning 
12



• Konfidentialitetskravet innebär att vi avidentifierade respondenten så mycket att de 

inte skulle kunna identifieras. Syftet med undersökningen är inte att ta reda på vilka 

respondenterna är, utan hur de resonerar kring bemötande av barn och föräldrar 

under och efter en separation. 

• Nyttjandekravet innebär att datainsamlingen endast används i denna undersökning. 

Vi kommer informera respondenten att det är bara är svaren som är väsentliga i 

denna undersökning och att svaren endast kommer att användas i vår undersökning 

som handlar om barn och föräldrar under och efter en separation.

4.7 Tillförlighet och Giltighet
I detta avsnitt kommer vi att diskutera begreppen tillförlitlighet och giltighet i relation till 

vår undersökning. 

4.7.1 Tillförlitlighet
Enligt Trost (1997 s.101-103) eftersträvar kvalitativa studier att komma åt respondentens 

tankar och som forskare ska de kunna bevisa att deras forskningsresultat är tillförlitligt. För 

att tillförlitligheten ska öka i värde ska undersökningen kunna gemomföras vid en senare tid 

och resultatet ska då kunna bli detsamma. Detta kan vara problematiskt då förskollärarna 

hela tiden utvecklas i sin profession och bygger på sin kunskap, vilket innebär att 

undersökning med stor sannolikhet skulle få ett annat resultat om den genomfördes vid ett 

senare skede.   

Ett annat sätt att öka tillförlitligheten är att spela in intervjuerna på band, då man blir mer 

säker på att inte missa någon detalj. Vi ökade tillförlitligheten genom att vi spelade in 

intervjuerna och transkriberade de samma dag. När vi tillsammans tittade igenom våra 

intervjuer kunde vi gå tillbaka i ljudinspelningarna för att säkerställa respondenternas 

uppfattningar (Kihlström 2007b, s.232).  

4.7.2 Giltighet
Enligt Kihlström ( 2007b s.231) ökar en undersöknings giltighet om en vetenskaplig skolad 

person granskar frågorna och ger sina synpunkter, vilket vi genomförde i vår undersökning. 

Hon påpekade också att tillförlitligheten ökar i värde om undersökningen provas på en 

liknande målgrupp som den aktuella, genom en provintervju för på så vis kan de eventuella 

problem som uppkommer tas hänsyn till i undersökningen. Detta tog vi hänsyn till genom att 

vi gjorde provintervjuer på tre personer som hade liknande bakgrund som vår aktuella 

målgrupp. 
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5 Resultat
Vi intervjuade sju förskollärare i förskoleverksamhet. Förskollärare A, B, C och D arbetade i 

sexårsverksamheten och E, F och G i 1-5 års verksamhet.    

5.1 Barn under och efter en separation
Här tar vi upp hur barn reagerar och agerar under och efter en separation.

”…det jag kommer ihåg var att varje dag låste flickan in sig på 

toaletten, och hon grät och grät…”.

 Förskollärare G

Här förklarade förskolläraren hur ett av hennes barn reagerade under en separation 

mellan föräldrarna. Flickan tog illa vid sig när föräldrarna separerade och reagerade 

genom att hon låste in sig på toaletten där hon grät och satt där tills någon hittade 

henne. När förskollärarna hittade henne försökte de få henne att öppna dörren vilket 

tog lång tid. När hon öppnade dörren ville hon sitta i knä och bli kramad. Denna 

händelse skedde dagligen under två veckors tid och sedan blev flickan mer sig själv, 

men mer upprörd av vardagliga händelser. 

Förskollärarna berättade att barnen som genomgått en skilsmässa var utåtagerande, tysta, 

tillbakadragna, osäkra, otrygga och att de stannade upp i den kunskapsmässiga utvecklingen. 

De påpekar även vikten av att ha ett utvidgat förhållningssätt till barnen genom att barn är 

olika och uppfattar vardagen på olika sätt. 

Förskollärare A påpekade att alltid finns situationer som barnen inte orkar hantera och att 

det är viktig att de finns till då. Hon redogjorde även om åldersskillnader genom att de äldre 

barnen var utåtagerande och de yngre tillbakadragna. 

”De äldre barnen kan bli lite mer utåtagerande och säger vad de tycker 

och tänker. De yngre är mer tysta och håller sig i bakgrunden”. 

Förskollärare A

Då resonerade hon att de äldre hade möjlighet att yttra vad de tycker och tänker medan de 

yngre inte tog för sig.  

När den ena föräldern lämnar den andra och den inte är överens om separationen skapar det 

en bitterhet och det tär på barnen. Detta påpekade förskolelärare D genom ett exempel där 
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föräldrarna separerade och inte kom överens. Det gick så långt att de inte klarade av att vara 

på utvecklingssamtal tillsammans. Då förklarade förskolläraren att barnet ville ha båda 

föräldrarna med och efter många om och men ställde de båda upp.

Förskollärare D resonerade om utvecklingssamtal där endast en förälder deltog och vid 

dessa tillfällen fick hon höra klagomål om den andra föräldern och detta tog även 

förskollärare F upp då hon upplevde att skilda föräldrar pratade illa om varandra. Vilket 

skapade konflikter mellan föräldrarna.  

För att återgå till att en del barn stannade upp i sin kunskapsutveckling reflekterade 

förskollärare D att barnen fick svårt att koncentrera sig i skolan då det skedde en 

omställning i deras vardag. Hon reflekterade över vad det kan bero på och kom fram till att 

en orsak kan vara att föräldrarna var oense om vem som skulle hjälpa barnen med läxorna 

och på så vis tillfredsställdes inte barnens behov. Hon nämnde också att 70% av hennes 

skolbarn som genomgått en separation stannade upp i utvecklingen. 

Några av förskollärarna pratade om att när den ena föräldern lämnar den andra och om de 

inte var överens om att separera skapade det en bitterhet hos föräldrarna vilket kan bidra till 

att även barnen kan blir bittra och inte vet var deras lojalitet ska ligga. Barn är lojala mot 

sina föräldrar och om mamma pratar illa om pappa börjar barnen göra det också. 

5.2 Könsskillnader

Denna del handlar om hur förskollärarna anser att separationen påverkar barnen utifrån 

deras kön. 

 
Förskollärare E reflekterade om att barn är individer och tog upp ett exempel där hon 

ursäktade en pojkes beteende genom att påpeka att hans agerande berodde på att föräldrarna 

var skilda och att det inte fanns några regler och ordning. 

Förskollärare G tog upp ett exempel där en pojkes föräldrar separerade och personalen på 

förskolan upptäckte att pojken radikalt förändrade sitt beteende genom att gömma sig under 

bordet, vägra flytta på sig och slängde saker runt omkring. 

Förskollärare D berättade om sina erfarenheter kring hur barn klarar sig vid en skilsmässa 

och hon sa att hon har sett att pojkar klarade sig sämre än flickor. Hon berättade att flickor 
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tog på sig ett större ansvar när de var hos pappan med exempelvis gymnastik kläder, boklån 

och fritids aktiviteter. Flickorna tog på sig mammarollen. Hon resonerade kring detta och 

ansåg att det kan vara en anledning till varför barnen stannade upp i utvecklingen då de tog 

för stort ansvar i hemmet.  

5.3 Att bemöta barnen
Denna del behandlar förskollärarnas funderingar kring vad som är väsentligt att tänka på i 

bemötandet med barnen. 

”Jag tror att man bemöter barnen olika, ibland räcker det att man säger 

hej och välkommen till barnen i tamburen medan andra tar det längre 

tid och det är något barn som vi har haft lite svårt att få honom att 

känna sig trygg hos oss och det har vi fått lägga ner mycket tid och 

kraft på detta för att skapa broar och band som har tagit väldigt lång tid 

men nu finns de där”. 

Förskollärare E

Förskollärare E tog här upp att det är viktigt att det skapades broar och band mellan hemmet 

och förskolan för att de barnen skall vilja komma tillbaka till förskolan men även att 

föräldrarna skall våga låta barnen gå på förskolan. De flesta förskollärarna tog upp vikten 

av att skapa en trygg miljö för barnen som gör att de trivs på förskolan. Förskollärarna 

poängterade att det är viktigt att ha kunskapen om barnens vardag i bakhuvudet och att det 

gäller att vara trygg vuxen med barnen. 

5.4 Att bemöta föräldrarna
Denna del behandlar förskollärarna funderingar kring vad som är väsentligt att tänka på i 

bemötandet med föräldrarna. 

En del av förskollärarna berättade om barn som bodde växelvis hos sina föräldrar där 

samarbetet mellan föräldrarna fungerade väldigt bra.   

När det gäller att bemöta föräldrarna berättade förskollärarna att de hela tiden lyssnar på 

föräldrarna, men att de inte tar ställning, utan försöker förhålla sig neutral.  
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Förskollärare C berättade att han aldrig frågar föräldrarna något om skilsmässan, utan om 

de vill prata om det måste det komma ifrån de. Han påpekade även att det gäller att tyda av 

situationerna och om han då såg ett behov hos föräldrarna, kan han erbjuda de hans hjälp. 

Eftersom detta är en privat angelägenhet så frågar han inte heller barnen.  

Detta motsäger andra förskollärare då de poängterade att de privata angelägenheterna inte 

ska ta plats i förskoleverksamheten och att deras förhållningssätt skulle vara så 

professionellt som möjligt och om föräldrarna hade ett behov att samtala hänvisade 

förskollärarna de till familjerätten där de kan få hjälp och stöd.  

”…vi är här för barnens bästa”.

 Förskollärare E

5.5 Material i förskoleverksamhet
Här kommer det handlar om vad det finns för pedagogiskt material för att möta barn och 

föräldrar under och efter en separation i förskoleverksamheten. 

De flesta av förskollärarna berättade att de inte har något material som kan hjälpa de i 

arbetet med att stötta barn och föräldrar. Däremot tar de upp att den finns böcker att låna på 

biblioteket om ämnet. 

”Vi har en krisväska där det står om skilsmässa, döden, sorg och även 

vårdnadstvist” 

Förskollärare D

Här tar förskolläraren upp att verksamheten har tillgång till en krisväska där det finns ett 

häfte som heter ”Barn i sorg och skilsmässa” som är ett utdrag av rapporterna  ”Barn och 

familjer i sorg” och ”Barn och skilsmässa”. Detta häfte sammanställdes av en grupp 

människor som gick en 40 p högskoleutbildning. I häftet står det om svårigheterna som 

barnen upplever under sorg och skilsmässa, deras krav på föräldrarna och hur de påverkas i 

olika åldrar. De refererar också till litteratur ifrån Rädda Barnen.    

5.6 Viktigt att tänka på
I denna del tar vi upp vad förskollärarna anser är viktigt att tänka på när de bemöter barn 

och föräldrar under och efter en separation. 
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Förskollärare B berättade att hon inte använder sig utav någon uttänkt strategi när hon 

arbetar med barn vars föräldrar separerat utan att hon kan se på de barnen som inte har båda 

föräldrarna i sin vardag och därför håller hon de närmare sig. 

”…vi ska ha förståelse varför barnen agerar som de gör…” 

Förskollärare D

Här tar en förskollärare upp vad som är viktigt att tänka på i arbetet med barn vars föräldrar 

har separerat.  

De flesta förskollärarna tog upp att de får mer förståelse för barnens beteenden och 

agerande vid dessa situationer. Detta har de i bakhuvudet vid bemötande med barn genom 

att vara lugn och tillmötesgående och framförallt lyssna på barnen. Förskollärarna anser att 

det är viktigt att visa hänsyn till dessa barn och ge de möjligheter till att prata, men likaså är 

det viktig att tillåta barnen vara ifred om de skulle behöva det. Förskollärarna tar även upp 

att det är viktigt att det skapas en trygghet till barnen så att de vet att de är välkomna till 

förskolan som de är.

Ett exempel som förskollärare A tog upp var en lite äldre pojke som i början av terminen 

var blyg och tillbakadragen, men som i efterhand blev mer öppen och pratade om sina 

upplevelser hos pappan. 
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6 Diskussion
Denna del kommer att presentera resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, 

metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning i ämnet. 

6.1 Resultatdiskussion
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur förskollärarna resonerar kring 

bemötandet av barn och föräldrar under och efter en separation. I resultatdiskussionen 

diskuteras undersökningens syfte i relation till bakgrund och våra egna synpunkter. 

Diskussionen är även indelad i olika områden: att bemöta barn och att bemöta föräldrar.    

6.1.1 Att bemöta barn
Förskollärarna berättade att barnen vars föräldrar genomgått en separation agerade genom 

att vara utåtagerande, tysta, tillbakadragna, osäkra eller otrygga. Att vara tysta, 

tillbakadragna, osäkra eller otrygga är ett beteende som är acceptabelt på förskolan, medan 

att vara utåtagerande inte accepteras (Helmen Borge, 2005, s.102-103). Vi vill påpeka detta 

då vi anser att det utåtagerande beteende inte ses som acceptabelt i samhället då dessa barn 

förstör för omgivningen i och med att de agerar med aggressivitet mot andra. Vi vill 

poängtera att det är viktigt att skapa en gruppgemenskap med alla barn, så att alla känner sig 

delaktiga och lika värda och att ingen ställs utanför.       

Angående exemplet med flickan som låste in sig på toaletten anser vi att det handlade om ett 

otryggt anknytningsmönster då flickan inte kände sig trygg. En orsak kan vara att hennes 

vardag förändrades drastiskt då hon hamnade i en krissituation där hon kände sig hjälplös, 

förvirrad och osäker. Efter två veckor övervann hon situationen genom att bli mer sig själv. 

Här ser vi hur viktigt det är att förskollärarna ser alla barnen så att de kan hjälpa till vid 

sådana här tillfället så att barnen får en stabilitet. Detta relaterar vi till resiliens genom att 

flickan i början av föräldrarnas separation var resilienssvagt men efter tiden anpassade hon 

sig till situationen (Helmen Borge, 2005, s.26). 

Ett annat exempel på ett resilienssvagt barn tog förskollärare G upp då hon pratade om en 

pojke vars föräldrar separerade och som förändrade sitt beteende genom att gömma sig 

under bordet, vägra flytta på sig och slängde saker omkring sig. Detta kan även relateras till 

ett undvikande anknytningsmönster där barnet reagerar med aggressivitet (Bowlby, 1994, 

s.157). Det vi kan se är att vissa barn reagerar med aggressivt beteende och då speciellt de 

barn som inte etablerat en trygghet. I detta fall är det viktigt att förskollärarna står för 
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tryggheten i barnens liv genom att finnas till för barnen som en trygg bas de kan vända sig 

till när de behöver bekräftelse.      

Förskollärare A tog upp ett exempel med en liten äldre pojke som i början av terminen var 

blyg och tillbakadragen, men som med tiden blev mer öppen och pratade om sina 

upplevelser hos pappan. Detta barn anpassade sig till situationen och blev resiliensstarkt. 

Han fick även mer självförtroende (Helmen Borge 2005, s.10, 26). Vi tolkar situationen som 

att pojken i början av terminen inte kände sig trygg och därför inte kände att det var 

acceptabelt att prata om sin pappa. Men tiden som han blev mer och mer säker på sin roll 

och skapade trygga relationer till förskolläraren och barngruppen kände han att han inte 

behövde skämmas för att vilja prata om sin pappa. 

Förskollärare E ursäktade ett barns beteende med att det berodde på att föräldrarna var 

separerade och att det inte fanns några regler och ordning i barnets liv. Vi anser att detta är 

en dålig ursäkt då vi tycker att man inte kan lägga all skuld på föräldrarna. Vi vill poängtera 

att förskollärarna har ett stort ansvar tillsammans med föräldrarna och att de ska arbeta med 

att förändra detta beteende genom att göra pojken medveten om sitt agerande och hur det 

påverkar omgivningen.  Pojkar utsätts för dåligt föräldraskap och påverkas starkast av en 

separation vilket har sin bakgrund i att pojkarna utsätts för konflikten under en längre period 

(Gähler 1998 s.136). 

Något som vi vill påvisa är förskollärare D redogörelse om att pojkar klarar sig sämre vid en 

separation än vad flickor gör. Flickor tar ofta kontakt med vuxna för att få hjälp medan 

pojkar håller det inom sig (Helmen Borge, 2005, s.78). Vi anser att flickor generellt är mer 

sociala och vänder sig gärna till omgivningen medan pojkarna är mer osociala och håller 

saker inom sig.  

Förskollärare A berättade att hon sett tendenser till skillnader i barnens ålder genom att äldre 

barn reagerar med att vara utåtagerande och yngre genom att vara tillbakadragna. Vi tror att 

det kan bero på att äldre barn är mer insatta i föräldrarnas separation och att de förstår mer 

än vad de yngre gör, vilket gör att den äldre kan ha mer synpunkter på situationen. Detta 

skriver Helmen Borge (2005, s.80) om då hon poängterar att äldre barn kan inta flera 

perspektiv för att förstå ett dilemma. 
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Förskollärare D berättade om att barnen stannar upp i sin kunskapsutveckling när 

föräldrarna genomgår en separation. Förskolläraren nämner att en anledning kan vara att 

föräldrarna är oense om vem som ska sköta läxläsningen. Vi tror att det beror på att det 

händer så mycket i barnens liv att de får svårt att koncentrera sig. All tid och energi läggs på 

att anpassa sig till den nya situationen.

Förskollärarna anser att det är viktigt att de har barnens bakgrund i bakhuvudet när arbetar 

med barnen eftersom då kan de möta upp barnen på deras nivå och finnas där som ett stöd. 

På så sätt utvecklar de en förståelse för barnen och varför de agerar som de gör. Som 

förskollärare ska man vara lugn, tillmötesgående, visa hänsyn och framförallt lyssna på 

barnen. Det är även viktigt att förskollärarna ger barnen möjligheter att prata, men att de 

väntar ut barnen och låter de ta den första kontakten. Detta anser vi är en väsentlig del av 

förskollärarnas förhållningssätt, vilken även Myndigheten för skolutveckling (2006, s.19-21, 

23-24) tydliggör. 

6.1.2 Att bemöta föräldrar
Exemplet som förskollärare D berättade om där föräldrarna hade så många konflikter mellan 

sig att de inte kunde komma på ett gemensamt utvecklingssamtal. Detta kan bero på 

föräldrarna inte fokuserade sig på barnet, utan lade ner all sin kraft och energi på att bråka. 

Här anser vi att det är viktigt att förskollärarna sätter barnens behov i fokus och finnas där 

som en lyssnande vuxen. Det är även väsentligt att inte tvinga barnen att prata, utan att vänta 

ut de och ge de möjligheter till att få prata av sig (Bøge och Dige, 2006, s.21). 

Något som förskollärarna betonar är att det är viktigt att lyssna på föräldrarna, men att inte ta 

ställning utan förhålla sig neutral. Detta anser vi är viktigt att ha i bakhuvudet genom att 

förskollärarnas uppgift inte är att ta ställning, utan att finnas där och lyssna på alla sidor av 

problematiken för att underlätta för barnen (Myndigheten för skolutveckling 2006, s.25-27). 

Vårt resultat visade att förskollärarna var oense om hur de skulle förhålla sig till föräldrarna. 

En förskollärare berättade att han inte frågade föräldrarna något som separationen men att 

han fanns där om de behövde prata. Andra förskollärare ansåg att detta var en privat 

angelägenhet som inte skulle ta plats i förskolverksamheten. Vi har förståelse för båda 

perspektiven i och med att det är svårt för föräldrarna att ”lämna” kvar sina känslor i 

hemmet och inte tala om de. Men det måste även finnas en gräns mellan den professionella 

och det privata.   
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När föräldrarna inte är överens om att separera skapar det en bitterhet hos de och denna 

bitterhet kan smitta av sig på barnen som då utvecklar osäkerhet gällande var deras lojalitet 

ska ligga. Barnen är lojala till sina föräldrar. Detta kan vara en nackdel med växelvis 

boende, då föräldrarna tävlar om barnens lojalitet (Öberg och Öberg, 2004, s.145-146). Vi 

anser att detta är tragiskt då barnen hamnar i centrum för konflikten på ett negativt sätt. Det 

föräldrarna borde göra är att lösa konflikterna mellan de, så att de kan vara jämlika föräldrar. 

Förskollärare E tar upp vikten av att det sker ett bra samarbete mellan förskola och hem och 

att det är av stor vikt att förskollärarna skapar en trygg miljö för barnen genom att vara en 

trygg vuxen. Vi håller med detta resonemang eftersom om förskolläraren inte är trygg i sig 

själv kan hon/han inte skapa trygghet med barnen och om barnen inte känner sig trygga är 

de inte mottaglig för att ta emot kunskap. Detta poängetrar Godani (2004, s.56-57) då hon 

skriver att läraren är en trygg bas för barnen och att de blir trygga av att ha denna person i 

sin närhet. 

Efter att ha genomfört sju intervjuer blev vi förvånade och överraskade att höra att endast en 

förskollärare har tillgång till krishanteringsmaterial som hjälper henne i arbetet med att 

stötta barn vars föräldrar separerat. Vi anser att detta är så viktigt och att det är en stor brist 

att verksamheten inte har något krismaterial angående separation. Vi ifrågasätter varför 

arbetslaget inte fått kompetensutbildning inom ämnet vilket vi anser är väsentligt.    

6.2 Didaktiska konsekvenser
Vår undersökningen visade att förskollärarna hade blandade erfarenheter angående barn och 

separation, men att de var överens om att de ska möta barnen och föräldrarna med respekt, 

hänsyn och öppenhet. Att lyssna på alla parter och inte ta ställning, alltså att vara så objektiv 

som möjligt. Detta är en viktig del av förskoleverksamheten då alla barn och föräldrar som 

skall bemötas med respekt (Lärarförbundet, 2008, s.27). Konsekvensen blir att om man 

använder detta förhållningssätt växer barnen och föräldrar, de får även ökad självförtroende. 

Om förskollärarna inte anammar detta brister barnens förtroende för de och de känner inget 

trygghet. 

Undersökningen visar även att en separation mellan föräldrarna både kan leda till konflikter 

och vara en lösning för att konflikterna ska minskas. Det kan orsaka konflikter om 

föräldrarna är oense om hur de ska fostra sina barn och underlätta för de genom att de bor i 

skilda hushåll. På det sättet måste de komma överens för barnens bästa. Detta leder till att 
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barnen kan bli sårbara och inte veta var deras lojalitet ska ligga (Öberg, 2004, s.145-146) 

men även att de kan få bättre hälsa om föräldrarna försöker komma överens, då de kan 

känna att det är acceptabelt att älska båda föräldrarna. Vi vill eftersträva att skapa en god 

föräldrakontakt som styrs av förtroende, vilket innebär att de ska känna sig trygga med att 

överlämna sina barn till oss. 

När förskollärarna talar om att barn är olika genom exempelvis utåtagerande- och 

tillbakadragna barn är det viktigt att de behandlar barnen lika genom att skapa samma 

förutsättningar och ger de samma villkor så att alla känner sig välkomna på förskolan och att 

de blir accepterade (Lärarförbundet 2008, s.18). Detta är väsentligt för vår framtida yrkesroll 

och vi vill arbeta med det genom att lyfta varje enskild individ genom att utgå ifrån de 

individuella behoven. 

Eftersom utåtagerande barn inte blir lika accepterad i verksamheten leder det till att dessa 

barn har svårt att skapa en anknytning till förskollärarna eftersom de då inte erbjuder 

trygghet (Bowlby 1994, s.28) och stöd. När dessa barn känner sig osäkra ropar de på hjälp 

genom att agera med aggressivitet. Om förskollärarna inte bemöter detta beteende och 

försöker att jobba med att förändra det, kan beteendet leda till en rad av osäkra beteenden 

och därför är det viktigt att bekräfta barnen i allt de gör.   

När förskollärarna skyller barnets agerande på att föräldrarna separation innebär det att 

beteendet är ursäktat och att det inte är barnets fel. Samtidigt som de accepterar att barnet är 

som det är försöker förskollärarna inte arbeta för att förändra beteendet. Detta kan leda till 

konflikter mellan förskollärare och föräldrar och samarbetet mellan förskola och hem 

minskar, vilket innebär att de inte sätter barnen i fokus.     

När föräldrar separerar kan det leda till att barnen stannar upp i sin kunskapsutveckling. 

Detta innebär att de inte har lika stor möjlighet att ta in kunskap vilket i ett längre perspektiv 

kan innebära att de kommer få problem med sin skolgång. Det är viktigt att fånga upp dessa 

barn så fort man upptäcker att de inte hänger med i verksamheten, för att på så sätt kunna 

möta de på deras nivå. 

Vi anser att förskollärare hela tiden måste vara lyhörda, visa hänsyn och lyssna på barnen. 

Då är det betydelsefullt att förskollärarna både ser och hör barnen. Det är viktigt eftersom vi 

annars förlorar vår roll som ledare. Det är precis lika viktigt att vi lyssnar på föräldrarna och 
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visar de hänsyn och respekt. Enligt Lpfö 98 (Lärarförbundet 2008, s.17) ingår det i 

förskolans uppdrag att möta alla individer med respekt och att visa hänsyn. Om vi visar detta 

förhållningssätt så kommer även barnen att anamma detta eftersom vi är barnens förebilder 

och visar hur människor ska samspela med andra. Avslutningsvis anser vi att det är viktigt 

att vi samarbetar med resten av arbetslaget för att på så sätt skapa goda förutsättningar för 

social- och kunskapsutveckling.  

6.3 Metoddiskussion
När vi bestämde vårt verktyg utgick vi ifrån vårt syfte, där vi ville ta reda på hur 

förskollärarna resonerade kring bemötande av barn och föräldrar under en separation. 

Eftersom det var förskollärarnas uppfattningar vi var ute efter förhöll det mest relevant att 

använda sig av en kvalitativ intervju. Vi valde att bortse att göra en enkätundersökning då vi 

inte ansåg att det var väsentligt att använda den i vår undersökning eftersom vi ville ha 

möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna under intervjuerna. Observation var inte 

heller aktuellt att använda eftersom då hade vi fått reda på hur förskollärarna arbetar med 

dessa barn vilket inte var vårt syfte.   

Vi valde att genomföra provintervjuer med personer som hade liknande bakgrund som vår 

aktuella målgrupp för att se om intervjuerna skulle gå att genomföras och vilka styrkor och 

svagheter vår intervjumanual hade. Vi fick även en inblick i vad resultatet skulle kunna visa. 

Innan vi genomförde våra intervjuer skrev vi ner vår förförståelse inom ämnet så att det inte 

skulle styra intervjuerna. Fördelarna med metoden var att målgruppen berättade fritt om sina 

upplevelser utan att de blev styrda av oss. Om vårt intresse ökade i någon aspekt, ställde vi 

följdfrågor som utvecklade deras tankar. Nackdelarna var att målgruppen ofta svävade 

utanför vårt undersökningsområde genom att de kom in på andra aspekter och då var det 

svårt att återgå till ämnet.

6.4 Fortsatt forskning
Vår undersökning är aktuell eftersom det i barngrupper alltid finns barn vars föräldrar 

separerar eller har separerat. Därför är det intressant att djupdyka i ämnet genom att utöka 

målgruppen med föräldrar. På det sättet kan vi få reda på hur föräldrarna anses blir bemötta i 

förskoleverksamheten av personalen.   
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En annan aspekt vi skulle vilja undersöka är varför förskollärarna anser att pojkarna blir mer 

påverkad än flickorna av separationen. Hur kommer det sig att flickor vänder sig till 

omgivning för att få hjälp och stöd med att hantera det som sker medan pojkar bearbetar det 

inom sig?     
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Tack
Först vill vi tacka de personer som var delaktiga i våra provintervjuer och hjälpe till att 

konkretisera vår intervjumanual. Tack för ert stöd!

Sedan vill vi tacka alla sju respondenterna som svarade på frågor och gjorde vår 

undersökning möjlig. Ni har gett oss intressanta diskussioner. 

Vi vill tacka vår handledare Thomas Barow som gett oss feedback under arbetets gång.  

Sist vill vi tacka vår omgivning som uthärdat alla våra frågor och diskussioner. 
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Bilaga 1

Missivbrev
Hej!

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser sista terminen på lärarutbildningen, 

inriktning mot yngre åldrar. 

Vi skriver just nu vårt examensarbete som belyser hur pedagoger bemöter barn och föräldrar 

under och efter en separation. Vår undersökning utgår ifrån en studie där vi intervjuar 

förskollärarna kring bemötandet och därför vänder vi oss till er. 

Vi kommer under intervjuerna ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska regler (2002) som 

innebär att deltagandet är frivilligt, anonymt och att ni när som helst har rätt att avbryta 

intervjun. Med ert samtycke kommer intervjun att spelas in på band. Vi kommer endast att 

använda oss av era resonemang och endast i denna undersökning.    

Vid frågor kan ni kontakta Maria Höglund eller Madelene Gustavsson. 

Tack på förhand

Maria Höglund Madelene Gustavsson

Tel. 0703453689 Tel. 0738180177

Mail: s060111@utb,hb.se Mail: s060105@utb.hb.se
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Bilaga 2

Intervjumanual

• Hur ser dina upplevelser ut om barn under och efter en separation?

• Hur bemöter du dessa barn? Hur upplever du de i barngruppen?  

• Hur bemöter du föräldrar under och efter en separation?

• Har ni tillgång till något material som hjälper er i arbetet med att stötta barn och 
föräldrar under och efter separationen? 
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