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Studiens syfte var att studera förskollärares erfarenheter kring barn och skilsmässor 
samt undersöka om det finns något medvetet arbetssätt gällande bemötandet av barn 
vars föräldrar genomgår skilsmässa. Vi var även intresserade av att studera vilken 
betydelse föräldrasamverkan har i dessa sammanhang.  
 
För att uppnå studiens syfte har vi valt semistrukturerande intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Vi intervjuade åtta stycken förskollärare, detta för att belysa 
deras sätt att se på barn i skilsmässosituationer.  
 
Resultatet visade att det varken i forskning eller ute i förskolans verksamhet finns 
något rekommenderat arbetssätt gentemot barn i skilsmässosituationer. Det vi 
kunnat urskilja är däremot betydelsen av att vara lyhörd och observant i relation till 
det enskilda barnets upplevelser av skilsmässan. Resultatet visade också på några 
betydelsefulla aspekter i mötet med barn i skilsmässosituationer, nämligen arbetet 
med samtal och föräldrasamverkan samt vikten av att bevara förskolans vardagliga 
rutiner.   
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1. Inledning 
 
År 2008 var omkring 48 500 barn med om att deras föräldrar separerade eller skiljde 
sig. Denna siffra motsvarar ungefär 3 procent av alla barn (Statistiska Centralbyråns 
rapport, 2010). Enligt Fahrman (1993) separerar de flesta föräldrarna när barnen är i 
förskoleåldern. Det vanligaste är att föräldrarna separerat innan barnet hunnit fylla 
två år. Fortsättningsvis kommer termen skilsmässa syfta till såväl separerade som 
skilda föräldrar. Som blivande lärare i förskolan kommer vi med största sannolikhet 
att komma i kontakt med barn som befinner sig i skilsmässosituationer. Därmed 
anser vi att det är viktigt att få kunskap om hur vi bäst agerar i mötet med dessa barn 
och familjer. Utifrån arbetserfarenheter och verksamhetsförlagd utbildning har vi 
kunnat se att skilsmässosituationer sällan diskuteras eller uppmärksammas av 
personalen på förskolan. Vi ställer oss frågan om detta beror på okunskap? 
 
En skilsmässa kan klassas som en kris i livet. Därmed bör förskolan utveckla 
strategier för att bemöta barn som befinner sig i skilsmässosituationer (Raundalen & 
Schultz, 2007). Vi tolkar det därmed som en skyldighet för lärare i förskolan att 
medvetet uppmärksamma barn vars föräldrar genomgått en skilsmässa. Vi vill också 
hänvisa till att vi i vår yrkesroll har policytexter att förhålla oss till. Följande citat är 
hämtade ur Läroplanen för förskolan, lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, rev 2010) 
samt Skollagen (Riksdagen, 2010:800):  
 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 
andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 
och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 
viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för 
barn med svårigheter”. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 
5) 
 

 
”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras 
speciella behov kräver”. (Skollagen. Kap 8)  
 

 
Med hänsyn till ovanstående har det för oss varit intressant att undersöka eventuella 
arbetssätt på förskolor, gällande bemötandet av barn i skilsmässosituationer. Finns 
det överhuvudtaget något medvetet arbetssätt?  
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1.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att studera förskollärares erfarenheter kring barn och skilsmässa samt 
undersöka om det finns något medvetet arbetssätt gällande bemötandet av barn vars 
föräldrar genomgår skilsmässa. Vi är även intresserade av att studera vilken betydelse 
föräldrasamverkan har i dessa sammanhang.   
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka erfarenheter har förskollärare gällande barn och skilsmässor? 
 

2. Finns det något medvetet arbetssätt hos förskollärare, gällande bemötandet av 
barn i skilsmässosituationer?  

 
3.  Vilken betydelse har samverkan med föräldrarna i dessa sammanhang?  

 
 

2. Litteraturgenomgång  
 
Under detta avsnitt kommer vi att behandla den litteratur vi tagit del av. Vi har delat 
upp avsnittet i fyra underrubriker. Vi börjar behandla litteraturen under rubriken 
skilsmässa. Här lyfter vi såväl statistik som allmän fakta kring skilsmässor. Barns 
reaktioner behandlas därefter som en rubrik. Därefter kommer rubriken förskolans 
arbetssätt. Här synliggörs didaktiska strategier för hur förskolan kan bemöta barn i 
skilsmässosituationer. Slutligen behandlas föräldrasamverkans betydelse i förskolans 
möte med barn i skilsmässosituationer.  
 
 

2.1 Skilsmässa 
 
År 2008 var cirka 3 procent av alla barn med sambo eller gifta föräldrar med om att 
föräldrarna separerade. Denna procent motsvarar omkring 48 500 barn (Statistiska 
Centralbyråns rapport, 2010). Enligt Fahrman (1993) separerar de flesta föräldrarna 
när barnen är i förskoleåldern, oftast innan barnet hunnit fylla två år.  
 
Socialstyrelsen (2011) lyfter genom en rapport skilsmässans olikheter och det faktum 
att varje barn har sina egna upplevelser kring en skilsmässa. Även Öberg och Öberg 
(2002) menar att skilsmässofamiljer inte är någon homogengrupp, hur en skilsmässa 
ter sig kan variera från familj till familj. Enligt Andersson (1995) brister tillvaron för 
barnet när föräldrarna inte längre lever tillsammans. En skilsmässa är en traumatisk 
kris, som innebär att barn får gå igenom ovanliga påfrestningar. Barn reagerar ofta 
med en tillbakagång i utvecklingen (Evenshaug & Hallen , 2001)Samtidigt menar 
såväl Fahrman (1993) som Alfvén och Hofsten (2004) att föräldrarnas skilsmässa 
inte behöver vara en livsavgörande kris för barnet. De sistnämnda lyfter flera positiva 
följder som en skilsmässa kan innebära. Bland annat slipper barnen eventuella bråk 
samt att deras självkänsla kan öka. Alfven och Hofsten hänvisar också till det faktum 
av att all forskning visar att det är bättre för barn att föräldrarna mår bra var och en 
för sig än att de mår dåligt som par. En skilsmässa är, varken för barn eller vuxna, 
lätthanterlig. För vissa barn blir det en lättnad då skilsmässan är ett faktum.  
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2.2 Barns reaktioner  
 

En skilsmässa kan klassas som en kris i livet. När en människa försätts i kris är det 
helt normalt att denne reagerar på ett eller annat sätt (Raundalen & Schultz, 2007). 
Fortsättningsvis kommer vi, då krissituationer benämns i arbetet, syfta till 
skilsmässa. Enligt Raundalen och Schultzs (2007) är det en stor påfrestning för barn 
att genomgå en skilsmässa. Alla barn som är med om en skilsmässa har sina egna 
upplevelser. Trots detta har de vissa tankar och känslor som är gemensamt. De flesta 
känner sig svikna, de är rädda för att bli ensamma samt att de går och oroar sig för 
sina föräldrar. Vissa känner stort behov av närkontakt, de blir ängsliga och det blir 
jobbigt att gå hemifrån (Socialstyrelsens rapport, 2011). Ytterligare reaktioner som 
kännetecknar barn i krissituationer kan vara sömnproblem och sängvätning 
(Fahrman, 1993 samt Alfvén & Hofsten, 2004). Andersson (1995) menar att 
sorgreaktionerna hos barn många gånger kommer till uttryck på ett sätt som 
vanligtvis inte skulle ses som en sorgreaktion. Exempelvis genom 
koncentrationssvårigheter, aggressivitet och rastlöshet. Det är också vanligt att barn i 
sin sorg utvecklar ett uppmärksamhetssökande beteende samt att de ger uttryck för 
vrede och utagerande (Fahrman, 1993 samt Raundalen & Schultz, 2007). Alfvén & 
Hofsten (2004) liksom Evenshaug och Hallen (2001) menar att en reaktion hos 
barnet kan vara att denne regredierar i sin utveckling. Innan barnet gör detta 
reagerar de genom aktiv protest. De visar via ilska, längtan och gråt över att de saknar 
föräldrarna. De drar sig undan och försvinner in i sin egen fantasivärld. Fahrman 
(1993) menar att barnets aktuella utvecklingsfas kan påverka reaktionen hos barnet 
då en kris uppstår. I många fall kan vara så att barnen blir utåtagerande på förskolan 
som ett resultat av att de hemma håller tillbaka sina känslor för föräldrarnas skull. 
Vidare menar Nilzon (1999) att barn som på något sätt upplever sig blivit övergivna, 
exempelvis genom en skilsmässa, kan reagera med att bli mer fientliga och aggressiva 
i sin lek och sitt bemötande av andra. Enligt Fahrman (1993) är det däremot svårt att 
avgöra om det är just skilsmässan i sig som bidrar till att ett barn far illa. Det kan 
även vara den dåliga relationen mellan föräldrarna som är det utlösande faktorn.  
 
 

2.3 Förskolans arbetssätt  
 
Raundalen och Schultz (2007) förespråkar att förskolan utvecklar strategier för att 
bemöta barn i olika krissituationer. De anser att det är förskolans uppgift att ta tag i 
de eventuella svårigheter barnen i barngruppen befinner sig i. Därmed ska lärarna på 
förskolan inte avvakta i väntan på reaktioner från barnen, utan istället agera i 
förebyggande syfte. 
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 2.3.1 Stöttning, vägledning och trygghet  

 
Förskolepersonal kan vara till stor hjälp för barnen då de går igenom en 
skilsmässosituation. Personalen på förskolan kan hjälpa barnet genom att stötta och 
vägleda dem genom den kris som barnet för stunden genomgår (Raundalen & 
Schultz, 2007). Även Andersson (1995) lyfter den viktiga roll förskolepersonal har då 
de möter ett barn som befinner sig i en omskakande situation i livet. Därför ligger det 
ett stort ansvar på alla vuxna som arbetar med barn (Boge & Dige, 2006). Raundalen 
och Schultz (2007) menar att den första och viktigaste uppgiften i arbetet med barn 
och kriser är att vara trygghetsskapande, stödjande och omtänksamma.  
 
 2.3.2 Samtala och lyssna 

 
Fahrman (1993) hänvisar till vikten av att ta ett barns sorg på allvar, annars kan det 
leda till psykiska påfrestningar hos barnet. Det är betydande att vuxna i barnets 
närhet vill lyssna till barnen. Speciellt i de fall då föräldrarna inte orkar eller förmår 
sig att ta sig an barnens sorg. Barnets sorg blir inte större bara för att ämnet förs på 
tal. Det är således inte farligt att prata om barnets sorg öppet (Andersson, 1995). 
Boge och Dige (2006) menar att det är de vuxnas ansvar att bjuda in till samtal. De 
vuxna ska ansvara för att tillfälle ges för att låta barnen tala ut om sin sorg. Barnen 
måste kunna lita på att de vuxna verkligen vill dela deras smärta och lyssna till det 
som de har att berätta. Dessa samtalssituationer hjälper barnen att utvecklas. Det är 
av stor vikt att låta barnen få berätta om sina känslor, att barnen ska bli lyssnade på 
(Socialstyrelsens rapport, 2011). Ovreide (2002) menar att när samtal sker är det 
även vanligt att de blir mer undersökande, att målet för samtalet handlar om att ta 
reda på detaljer kring situationen istället för att fokusera på barnets känslor. Det 
viktiga ligger i att respektera barnets syn på situationen. Andersson (1995) menar att 
barn är i behov av att mötas av vuxna som klarar av att besvara barnens funderingar. 
Genom att utelämna barnen från information riskerar de vuxna att lämna barnen 
ännu mer ensamma.  
 
 2.3.3 Uttrycksformer 

 
Det är betydelsefullt att alla vuxna i barnets närhet är observanta på ändringar i 
barnets beteende, ändringar som kan ge anledning till oro (Boge & Dige, 2006). I 
pedagogiska sammanhang kan det bli tydligt att barn genomgår en jobbig kris i livet. 
Kriserna kan påverka barnens villkor för lärande och utveckling, därför är det viktigt 
att lärandet anpassas efter de omständigheter som råder (Raundalen & Schultz, 
2007). Fahrman (1993) menar att det ibland genom barnets lek går att se om barnet 
befinner sig i svårigheter, detta om den vuxna är kunnig och lyhörd. För att på bästa 
sätt kunna stötta ett barn i sorg är det, enligt Andersson (1995) viktigt att försöka få 
förståelse för hur barnets verklighet ser ut. Att försöka förstå sig på barnet och dess 
känslor. För barnet är till stor hjälp om vuxna i dess omgivning kan visa och förmedla 
förståelse i relation till barnets aggression och ångest i samband med krissituationer i 
livet (Fahrman, 1993). Lundmark (2009) anser att barn gärna uttrycker sig genom att 
rita och måla. För att underlätta detta uttryckssätt kan den vuxne se till att det finns 
lättillgängligt material i barnets omgivning. Den vuxne bör också ta initiativ till att 
samtala om barnets teckningar. Det är viktigt att vara observant på barnets 
teckningar i samband med krissituationer. Teckningarna kan ses som en inbjudan till 
samtal från barnets sida (Raundalen & Schultz, 2007).  
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 2.3.4 Sammanhang och kontinuitet 

 
Andersson (1995) menar att då ett barns tillvaro vänds upp och ned är det viktigt att 
så långt det går bevara barnets vardagliga rutiner. För barnet kända människor är då 
extra betydelsefulla. Enligt Alfvén och Hofsten (2004) kan förskolan fungera som en 
livboj för barnet under jobbiga situationer. Detta för att på förskolan är tillvaron som 
det alltid varit, kamraterna finns där som vanlig och rutinerna är oförändrade. Barnet 
kan på förskolan få avlastning och känna trygghet, eftersom tillvaron på förskolan 
inte handlar om skilsmässan. Det finns forskning som visar på betydelsen av 
sammanhang och kontinuitet då barn befinner sig i krissituationer i livet (Raundalen 
& Schultz, 2007). Enligt Andersson (1995) är det viktigt att ha en medvetenhet kring 
hur vuxna bemöter barn i kris. Att inte reflektera över sitt bemötande med barn i 
dessa situationer kan leda till att den vuxna stjälper istället för hjälper. Därmed kan 
det vara nödvändigt att utforma medvetna planer för hur barn i krissituationer ska 
bemötas. Medvetna utformade planer leder till att vettiga insatser och bemötanden 
ges till barnet. Det är viktigt att så snabbt som möjligt hjälpa och stötta de barn som 
befinner sig i krissituationer för att om möjligt undvika negativa påverkningar på 
barnets personlighetsutveckling (Fahrman, 1993). Boge och Dige (2006) menar att 
förskolan bör formulera en handlingsplan som berör förskolans arbete med barn i 
kris/sorg. Detta för att lättare kunna agera den dag då behovet uppstår. De anser att 
det är bättre att ha en handlingsplan att följa än att låta tillfälligheter styra i en 
krisartad situation. Handlingsplanen kan därmed fungera positivt på så vis att 
samtliga inom arbetslaget ska följa de bestämmelser som gjorts. På så sätt ska ingen 
lämnas ensam i förskolans arbete kring barn och sorg. Den psykiska arbetsmiljön blir 
bättre för både vuxna och barn om det finns en handlingsplan på förskolan.  
 
 

2.4 Föräldrasamverkans betydelse  
 

Förskollärare ska informeras vid de fall föräldrar bestämt sig för att separera. Detta 
för att förskolläraren ska vara medvetna om bakgrunden till eventuella 
beteendeförändringar hos barnen (Fahrman, 1993). Det är viktigt att som lärare ha 
en tillmötesgående och öppen relation till barnens anhöriga. Lärarna måste göra de 
anhöriga medvetna om att jobbiga situationer i barnets liv kan påverka dem och 
deras utveckling. För att skapa rätt förutsättningar för barnet på förskolan är det 
betydande att läraren har kännedom om händelser i livet som eventuellt påverkat 
barnet (Raundalen & Schultz, 2007) Enligt Boge och Dige (2006) har förskolan rätt 
till information från föräldrarna om barnets situation hemma, detta är en 
förutsättning för att trygghet för barnet ska kunna skapas på förskolan. Med hjälp av 
en handlingsplan kan betydelsen av att få information om barnets familjesituation 
synliggöras för föräldrarna. Personalen på förskolan ska göra föräldrarna 
uppmärksamma på att barnets allmänna trivsel är betydande för barnets utveckling 
och välbefinnande. Det är viktigt att det finns en uttalad strategi för att synliggöra 
barn som av olika anledningar är i kris. Detta är en förutsättning för att förskolan ska 
kunna ses som tillmötesgående gentemot dessa barn (Raundalen & Schultz, 2007). 
Boge och Dige (2006) liksom Fahrman (1993) menar att ett tillitsfullt förhållande 
mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att förskolan ska kunna få 
väsentlig information om barnen. En idé är att tidigt informera föräldrarna om hur 
viktigt det är att förskolan få ta del av betydelsefulla förändringar i barnens liv. 
Raundalen och Schultz (2007) menar att oavsett barns ålder är den öppna 
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kommunikationen med barnet och hemmet en förutsättning för att kunna utgå från 
barnets bästa. Det är betydande att hela tiden ha regelbundna kontakter mellan 
förskola och hem. Detta för att både föräldrar och personal ska kunna vara 
uppmärksamma på barnets situation. När denna kontakt tas är det viktigt att det 
alltid är barnet som står i fokus (Boge & Dige, 2006).  
 
 

2.5 Policytexter  
 
Verksamma lärare i förskolan har i sitt arbete policytexter att förhålla sig till. 
Lärarnas arbete ska utgå från och förankras i dessa texter. Nedan följer de texter vars 
innehåll vi anser vara relevanta för det område vi valt.  
 
 

2.5.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa alltid komma i 
främsta rummet. Barnet ska tillförsäkras det skydd och omvårdnad som behövs för 
dess välfärd. Varje barn har rätt till att utvecklas. När frågor som berör barnet 
diskuteras har barnet rätt att skapa sina egna åsikter samt att uttrycka dessa. När 
myndigheter behandlar frågor som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse 
ska komma i första rum.  

 
2.5.2 Skollagen 

 
Enligt Skollagens (2010:800) kapitel gällande förskolan ska särskilt stöd ges till de 
barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av det. Om förskolans 
personal eller ett barns vårdnadshavare informerar om att ett barn är i behov av 
särskilt stöd, ska förskolechefen se till att detta stöd förverkligas.  

 
2.5.3 Läroplanen för förskolan  

 
I lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, rev 2010) betonas det att barns behov av att 
dela sina tankar och reflektera kring olika livsfrågor ska stödjas. Förskolan ska ta 
hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. I samverkan med familjen ska 
förskolan vara ett stöd för barnets fostran, lärande och utveckling. Arbetslaget ska ge 
särskilt stöd och stimulans till barn som av olika anledningar befinner sig i 
svårigheter. Därmed ska förskolans arbete med barnen ske i ett förtroendefullt och 
nära samarbete med hemmen. Personalen på förskolan ska ansvara för att en relation 
grundad på tillit utvecklas till barnens föräldrar. Arbetslaget ska även se till att 
fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare sker. Samtal som berör barnets 
lärande, utveckling och trivsel både utanför och i förskolan.  
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3. Metod  
 
Nedan följer en redogörelse över datainsamlingsmetod, reliabilitet och validitet, 
databearbetning och analysmetod samt etiska ställningstaganden. Slutligen kommer 
vi även att presentera hur vårt urval av respondenter sett ut samt ge en kort 
presentation av dessa.  
 
  

3.1 Datainsamlingsmetod   
 
Datamaterialet till detta arbete är grundat på intervjuer med förskollärare. Vi valde 
en kvalitativ metod då syftet var att ta del av förskollärares olika erfarenheter kring 
barn och skilsmässor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det just 
undersökningspersonens synsätt som representerar den kvalitativa 
forskningsintervjun. Därmed är det respondentens egen upplevda erfarenheter som 
sätts i fokus. De menar vidare att intervjuarens kunskap och färdigheter är avgörande 
för hur kvalitativ intervjun kommer att bli. För att kunna bemöta respondentens svar 
med givande följdfrågor krävs det kunskap kring området i fråga. Detta är något vi 
tagit fasta på då vi i det stora hela sammanställt och diskuterat litteraturen innan 
genomförandet av intervjuer skedde. Vi valde att använda oss av semistrukturerande 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2009) innebär de 
semistrukturerande intervjuerna att intervjuaren har ett färdigt frågeformulär som 
ska besvaras. Detta formulär behöver inte följas till punkt och pricka och den 
intervjuade har möjlighet att utveckla sina tankar och idéer utifrån frågorna. 
Intervjuformen innebär att respondenten utvecklar sina åsikter och att dennes svar är 
öppna. Vår förhoppning var att dessa intervjuer skulle medföra mer information till 
vårt resultat än vad en enkätundersökning skulle ge. Vi ville att intervjuerna skulle 
öppna upp till ett samtal kring studieobjektet och därmed bidra till en djupare 
förståelse. Vi valde att intervjua våra respondenter enskilt, då Denscombe (2009) 
menar att denna form av intervju är lätt att arrangera och kontrollera. 
Respondenterna valde ut en ostörd plats där de kände sig bekväma och trygga. 
Vikariestopp rådde på många förskolor och personalen var ofta underbemannad. På 
grund av detta var vi tvungna att hålla en av intervjuerna i skogen, samtidigt som 
barnen lekte. Vi är medvetna om att detta inte var den ultimata platsen för en 
intervju men under omständigheterna fick göra det så bra som möjligt. Intervjuerna 
tog mellan 10-40 min. Vi valde att använda oss av bandspelare under intervjun. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är detta den vanligaste formen för att 
dokumentera en intervju och det ger intervjuaren en möjlighet till att ostört fokusera 
på samtalets interaktion. 
 
Våra tre forskningsfrågor har legat till underlag för den intervjuguide (se bilaga 1) 
som vi använt oss av. Vi har ställt sju intervjufrågor som alla går att relatera till våra 
forskningsfrågor. Utöver dessa sju intervjufrågor har vi även, beroende på hur 
samtalet utvecklat sig, ställt individuella följdfrågor som utökat vår förståelse 
gällande det aktuellt ämne som berörts. Intervjufrågornas utformning syftar till att ta 
del av erfarenheter i respondenternas yrkesvardag, vilket vi också betonade under 
intervjuns gång. Som inledning på intervjuerna ställde vi allmänna frågor kring 
respondentens yrkesbakgrund (se bilaga 1). Denscombe (2009) menar att det kan 
vara bra att fråga respondenterna om dem själva och deras roll i det aktuella område 
som ska beröras. Detta ger intervjuaren möjlighet till relevant bakgrundsfakta 



   

 

11 

 

samtidigt som respondenten får chans att börja med att svara på frågor som är 
lättbesvarade.  
 
 

 
3.2 Urval och presentation av respondenter 

 
I denna undersökning är vårt syfte att studera förskollärares erfarenheter gällande 
barn och skilsmässor. Därmed har vi valt att intervjua åtta verksamma förskollärare. 
Våra respondenter företräder fyra olika förskolor, detta för att inte riskera att få allt 
för liknande resultat. Hade respondenterna enbart representerat en och samma 
förskola tror vi att resultatet hade kunnat bli alltför likvärdigt. Många av de 
respondenter vi intervjuat har flera års erfarenhet inom förskolans verksamhet. De 
har arbetat på olika förskolor genom åren och vi anser att de på så vis har större 
erfarenhet av hur arbetet sker på olika arbetsplatser. Det enda krav vi hade på våra 
respondenter var att de skulle vara verksamma förskollärare. Då vi genom våra 
partnerskolor och tidigare arbetsplatser skapat oss ett kontaktnät på olika förskolor 
var det inga större problem att hitta respondenter. Första kontakten med våra 
respondenter gjordes antingen via telefon eller genom ett besök då vi presenterade 
vår studie och dess syfte. Efter att respondenterna tacka ja till att medverka skickade 
vi ut missivbrevet (se bilaga 2) via mail. Vi skickade även ut intervjuguiden (se bilaga 
1) till de respondenter som efterfrågade den.  
 
Nedan följer en presentation av våra medverkande förskollärare. Förskollärarna 
presenteras med fingerade namn; Anna, Berta, Clara, Elsa, Freja, Greta, Heidi och 
Inger.   
 
Följande respondenter har medverkat i vår undersökning: 
 
 
 Anna är 41 år och har arbetat som förskollärare i 15 år. Hon har under dessa år 

arbetat på en och samma förskola. 1992 avslutade hon sina studier på 
förskollärarutbildningen som då varade under 2,5 års tid. I dagsläget arbetar 
hon i en barngrupp med ettåringar men har under sitt arbetsliv mestadels 
arbetat med de äldre barnen i förskolan. 

 
 Berta är 51 år och har arbetat som förskollärare i 30 år. Hon har under dessa 

år arbetet på fem olika förskolor. 1980 avslutade hon sina studier på 
förskollärarutbildningen som då varade under 2 år. I dagsläget arbetar hon i 
en barngrupp med barn i åldrarna 2-3 år. Under sitt arbetsliv har hon arbetet 
med alla åldrar och då mest med blandade åldrar i form av syskongrupper. 

 
 Clara är 39 år och har arbetat som förskollärare i 16 år. Hon har under dessa år 

arbetat på fem olika förskolor. 1995 avslutade hon sina studier på 
förskollärarutbildningen som då varade under 2,5 års tid. I dagsläget arbetar 
hon i en barngrupp med barn i åldrarna 3-5 år. Under sitt arbetsliv har hon 
mestadels arbetat i syskongrupper men har även erfarenhet av att ha arbetat 
med småbarn. 
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 Elsa är 44 år och har arbetat som förskollärare i 16 år. Hon har under dessa år 
arbetat på fem olika förskolor. 1991 avslutade hon sina studier på 
förskollärarutbildningen som då varade i 2,5 år. I dagsläget arbetar hon i en 
barngrupp med ettåringar. Under sitt yrkesliv har hon arbetat med både små 
och stora barn.  
  

 Freja är 28 år och har arbetat som lärare i förskolan i 3,5 år. Under denna tid 
har hon arbetat på en och samma förskola. 2007 avslutade hon sina studier på 
lärarutbildningen mot de tidigare åren som då varade under 3,5 års tid. I 
dagsläget arbetar hon med 5-åringar som hon har följt sedan de var 1,5 år.  

   
 Greta är 42 år och har arbetet som förskollärare i 20 år. Hon har under dessa 

år arbetet på fem olika förskolor. 1991 avslutade hon sina studier på 
förskollärarutbildningen som då varade under 2.5 år. I dagsläger arbetar hon i 
en barngrupp där barnen är 4-5 år gamla. Under sitt arbetsliv har hon arbetet 
med barn i alla åldrar.  
  

 Heidi är 43 år gammal och har arbetet som förskollärare i 20 år. Hon har 
under dessa år arbetat på fem olika förskolor. Hon har även arbetet som 
dagbarnvårdare i USA under några år. 1991 avslutade hon sina studier vid 
förskollärarlinjen som då varade under 2.5 år. I dagsläget arbetar hon i en 
barngrupp där barnen är 4-5 år gamla. Under sitt arbetsliv har hon arbetat 
med barn i alla åldrar.  

 

 Inger är 34 år gammal och har arbetet som lärare i förskolan i 10 månader. 
Under denna tid har hon arbetet på en och samma förskola. 2011 avslutade 
hon sina studier vid lärarutbildningen mot de tidigare åren som då varade 
under 3.5 års tid. I dagsläget arbetar hon med 2-3 år gamla barn.  

 
 

 
3.3 Databearbetning och analysmetod 

 
Under vår resultatdel har vi sammanställt de transkriberade intervjuerna. 
Denscombe (2009) lyfter att resultatet kan påverkas av de egna åsikterna och 
värderingarna. Detta är något vi har haft i åtanke då vi bearbetat vår data. Till att 
börja med transkriberade vi våra intervjuer på varsitt håll. Tillsammans hade vi 
beslutat att vi skulle transkribera dem ordagrant, detta för att inte riskera att bedöma 
och utelämna vissa delar av intervjuerna. Sedan gick vi igenom våra intervjuer 
tillsammans. Utifrån materialet diskuterade vi vad som var relevant att framhäva i 
relation till våra forskningsfrågor. Vi beslutade oss då för att presentera resultatet 
utifrån tre olika områden nämligen, allmänna erfarenheter kring skilsmässor, 
förskolans arbetssätt samt samverkan med föräldrarna. Därefter gick vi igenom fråga 
för fråga och antecknade de delar som på något sätt berörde dessa områden. Vi valde 
att, på vissa ställen, ordagrant citera våra respondenters svar. På så sätt kunde vi 
styrka det resultat vi fått fram. När vi slutligen skulle analysera vårt resultat jämförde 
vi detta med den forskning vi tagit del av. Här sökte vi likheter och olikheter. Dessa 
vävdes sedan ihop med våra egna tankar och reflektioner.   
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3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Vid arbete med olika studier så är det viktigt att undersöka och reflektera kring 
tillförlitligheten (Stukat, 2005). De respondenter som deltagit i denna studie har vi 
mer eller mindre personliga relationer till. Några av dem är bekanta och andra har vi 
arbetat tillsammans med. Denscombe (2009) anser att nyckelorden för en givande 
intervju är tillit och god relation. Respondenten bör känna sig fri i sin talan och 
atmosfären ska kännetecknas av en avslappnas miljö. I vår mening blev intervjuerna 
avslappnade och inbjudande just på grund av våra personliga relationer till 
respondenterna. Vi upplevde att respondenterna vågade vara ärliga i sina svar och att 
de utan problem kunde öppna sig för oss samt dela med sig av sina erfarenheter. Då 
vi har en begränsad erfarenhet av att intervjua anser vi att de personliga relationerna 
till respondenterna även gynnat oss som intervjuare. Inför respondenterna har vi 
känt oss trygga. Vi har vågat ifrågasätta och ställa följdfrågor, vilket vi anser har 
inverkan positivt på våra resultat. Något som går att diskutera är huruvida resultatet 
blivit annorlunda om vi båda medverkat på samtliga intervjuer. När vi intervjuat på 
olika håll kan vi inte med säkerhet veta att frågor och innehåll har behandlats på 
liknande sätt. Vi anser däremot inte att reliabiliteten försämrats som en följd av att vi 
enskilt genomförde intervjuerna. Vi vill däremot tro att skillnaderna mer ligger hos 
de enskilda respondenterna och inte hos oss intervjuare. Då syftet med studien ligger 
i att få kunskap om hur verksamma lärare i förskolan tänker om barn och skilsmässor 
anser vi inte heller att skillnader i svaren har betydelse får vårt resultat.  
 
Enligt Denscombe (2009) syftar validiteten till noggrannheten i datainsamlingen. 
Utifrån forskningsfrågorna undersöks lämpligheten för den aktuella 
datainsamlingen. Då vår kvalitativa studie handlar om att synliggöra 
respondenternas olika erfarenheter anser vi att intervjuer är bäst lämpat som 
datainsamlingsmetod. Erfarenheter är något självupplevt som bäst kan beskrivas 
genom samtalet i en intervju.  
 
 
 

3.5 Etiska ställningstagande 
 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Detta 
innebär att våra respondenters deltagande varit frivilligt. De har informerats om att 
deras möjlighet till att när som helst avbryta deras deltagande. Respondenternas svar 
har behandlas konfidentiellt. De har också blivit informerade om att resultatet av 
intervjuerna enbart kommer att användas i forskningssyfte. Genom det utskickade 
missivbrevet (bilaga 2) har respondenterna upplysts kring deltagandets 
förutsättningar.  
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4. Resultat 
 

Nedan följer en presentation av de svar respondenterna uttryckt under intervjun. Vi 
har valt att sammanställa intervjuerna under tre rubriker, nämligen allmänna 
erfarenheter kring skilsmässor, förskolans arbetssätt och samverkan med 
föräldrarna. Under dessa rubriker kommer vi att lyfta såväl likheter som olikheter i 
de svar respondenterna uttryckt. För att styrka vårt resultat kommer vi att lyfta in 
citat från respondenterna.   

 
 
4.1 Allmänna erfarenheter kring skilsmässor 
 

Samtliga respondenter anger att de har mer eller mindre erfarenhet av att möta barn 
vars föräldrar genomgår eller genomgått skilsmässa. I dagsläget arbetar de i 
barngrupper där familjeförhållandena är blandade. Hälften anger att majoriteten av 
föräldrarna lever ihop och den andra hälften anger att ungefär hälften av föräldrarna 
är skilda. Den hälft som uppger att barnens föräldrar fortfarande lever tillsammans 
arbetar med yngre barn, 1-3 år. De övriga, som då uppger att ungefär hälften av 
barnens föräldrar är separerade arbetar med äldre barn, 4-5 år. 

 
”I den barngrupp som jag är i nu är det bara kärnfamiljer 
som jag uppfattat det. Men då har vi precis startat den 
ettårsgrupp då, medans i förra barngruppen så var det så 
från start men sen efter några år så började några separera…. 
När barnen var 2-3 år, det var då man började märka.” (Elsa) 

 
På frågan om de anser att familjeförhållandena har förändrats med tiden är svaren 
blandade. Elsa och Berta anser inte att de kunnat se någon förändring gällande 
skilsmässor hos barnens föräldrar. Samma svar ger även Inger och Freja, samtidigt 
som de även lyfter att detta kan bero på deras begränsade arbetslivserfarenhet. De 
övriga respondenterna anser däremot att förändringarna varit synliga för dem.  
 
Samtliga respondenter, med undantag av Freja, uppger att de sett reaktioner hos 
barnen i samband med föräldrars skilsmässa. Klara och Anna poängterar att det är 
väldigt olika från barn till barn vilka reaktioner som kommer. De menar att variation 
i barnets ålder kan vara en orsak till att barn reagerar på olika sätt. Detta då de yngre 
barnen kanske inte är lika medvetna om vad som skett. Heidi, Greta och Anna anser 
att barn kan bli mer ledsna och aggressiva. Anna säger även att en reaktion kan vara 
att barnen börjar kissa på sig. 
 

”[…] då tänker jag på barnen som i förra gruppen, som var 
lite större då, när man är 5-6 år och inte har kissat på sig på 
flera år och sen börjar de kissa på sig. Och då kan jag tänka 
att det kan vara ett tecken på att de har det tufft hemma.” 
(Anna) 
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Greta menar att hon tycker sig kunna se på barnen, redan innan föräldrarna berättat 
att de ska skilja sig, att något är på gång hemma. Hon påstår att det gått att se 
förändringar på samtliga barn som genomgått skilsmässa.  
 

”Oftast tycker jag att man kan se på barnet redan innan 
föräldrarna har sagt det. Man ser att det händer grejer i 
hemmet.” (Greta) 

 
Greta och Freja menar också att barn kan bli inåtbundna i samband med föräldrars 
skilsmässa.  
 

”[…] och även en var ganska, ja vad ska man säga…. Hon var 
ganska såhär neutral hela dagarna, hon visade varken att 
hon var glad eller ledsen utan hon var bara där.” (Freja) 

 
Inger anser att det som är mest utmärkande i barnens reaktion är oron, framförallt 
om de inte vet vem som kommer och hämtar. De arbetar därför medvetet med att 
försöka minska oron hos barnen och då främst gällande vilken förälder som för dagen 
hämtar. Hon menar att det är just förberedelsen för hämtning som är viktigast för 
deras barn. Även Heidi lyfter hämtning och lämningssituationer som jobbiga för 
barnen. Detta för att barn i skilsmässosituationer ofta kan ha svårt att ta avsked från 
sina föräldrar.  
 
Elsa däremot har bara positiva erfarenheter av barn som varit med om att deras 
föräldrar skilts. 
 

”[…] och också att det var något tillfälle som man kände att 
det var något barn som kanske liksom hade varit mer 
krävande innan, sen fick vi veta att det här skulle ske och då 
förstod man liksom anledningen till det. När allting var klart 
så mådde barnet så mycket bättre. Så jag har upplevt positivt 
de som delat på sig.” (Elsa) 
 

  
4.2 Förskolans arbetssätt 

 
Beträffande förskolans arbetssätt i förhållande till barn i skilsmässosituationer är 
svaren varierande bland våra respondenter. Heidi, Greta och Inger poängterar att 
förskolan lever upp till barnets, för stunden, speciella behov. De nämner att det är 
betydelsefullt att barnet får extra stöd på olika sätt. 
 

”Exempelvis om ett barn har ett väldigt stort fysiskt behov, 
exempelvis vill vara nära och kramas, ja då ger vi barnet 
det.” (Greta) 
 

Heidi liksom Berta lyfter rutinerna på förskolan som en viktig aspekt i bemötandet av 
barn och att barnen känner trygghet. Heidi menar att det är skönt för barnen när de 
vet att rutinerna fungerar, de vet vart de ska sitta och vart de ska gå. Då slipper de 
fundera så mycket, för det är mycket annat som rör sig runt i kroppen.  
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”Ofta är det väl så att det blir väldigt annorlunda hemma och 
kanske känns mer otryggt hemma. Men på förskolan är ju 
allt sig likt så många barn kanske tycker att det är skönt att 
komma hit. När allt är annorlunda hemma fortsätter allt som 
vanligt på förskolan.” (Berta) 

 
 
Greta uppger att de arbetar medvetet med att försöka hjälpa barnen att inte hamna i, 
för dem, negativa situationer.  
 

”Om barn är utåtagerande, kanske slåss, sparkas eller 
spottas försöker vi se till så att barnet inte hamnar i en sådan 
situation där de kommer att använda det.” (Greta) 

 
Elsa menar att de arbetar som vanligt med barnen men om de visar tecken på att vara 
ledsna eller likande så tar de tag i saken och försöker hjälpa barnet på bästa möjliga 
sätt. De är mer observanta i sitt bemötande, i övrigt förhåller de sig som vanligt till 
barnen. Även Anna ger uttryck för att vara mer observant, lyhörd och nära barnet. 
Klara menar att det är viktigt att visa förståelse för barnens situation, ser man barnet 
är ledsen eller reagerar på annat sätt, sätter man sig ned och pratar med dem. Inga 
direkta samtal förs innan problem uppstår. Även Freja lyfter förståelsen för barnens 
situation. Men säger samtidigt att hon inte anser sig bemöta barnen på något speciellt 
sätt. Heidi lyfter samtalet som en viktig del i bemötandet av barn. Även Inger berättar 
att de på förskolan lyssnar och pratar mycket med de barn som visar en oro inför 
föräldrarnas skilsmässa. Hon menar att det är viktigt att verkligen lyssna på vad 
barnen har att säga. Kanske vill barnen berätta att de saknar mamma eller pappa, och 
då samtalar Inger tillsammans med barnen låter dem dela med sig av sina känslor. 
När vi frågar om det är personalen eller barnen som tar initiativ till dessa samtal 
svarar Inger att det kan variera. Hon lyfter vikten av att ha fotografier på föräldrarna 
nära till hands, som barnen kan titta på och prata kring.  
 
Heidi berättar att personalen på hennes förskola tillsammans diskuterar och 
observerar barn som av olika anledningar är i behov av extra stöd.  
 

”Annars är det ju så att genom observationer så diskuterar vi 
ju i arbetslaget och gemensamt med de andra kollegorna. 
Hur vi ska lösa fall till fall. Och här är vi enormt bra på att 
vara flexibla, inga satta positioner finns utan det är alltid så 
att barnens bästa står i fokus.” (Heidi) 

 
 
På frågan om huruvida våra respondenter ser en skilsmässa som en kris eller inte 
svarade samtliga ja. Anna uttrycker exempelvis att hon anser att det är en stor kris.  

 
”Det är ändå de två närmaste och käraste man har. Även om 
föräldrarna har bråkat inför barnen under en tid så är det ju 
ändå min mamma och min pappa, och plötsligt ska de inte 
bo tillsammans. Det är klart att det blir en reaktion. Och en 
kris. Hur än skilsmässan går till så blir det en kris för barnet, 
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för det blir någonting nytt, det kommer bli en ny 
livssituation.” (Anna) 
 

Däremot påpekar såväl Anna som Clara att krisens omfattning är individuell från 
barn till barn. Clara tycker sig se skillnader beroende på barnets ålder. De äldre som 
har mer förståelse kring det som sker börjar även fundera mera själva. Kanske 
funderar de kring om föräldrarna kommer sluta tycka om dem, då föräldrarna slutat 
tycka om varandra.       
 
När vi frågar respondenterna om det på förskolan finns någon handlingsplan för hur 
barn i kris ska bemötas, möts vi av blandade svar. Hälften svarar att de på förskolan 
har en handlingsplan för krissituationer men att skilsmässa inte ingår i denna. Den 
andra hälften känner inte till någon nerskriven handlingsplan överhuvudtaget. Inger, 
Elsa och Heidi lyfter möjligheten av att följa de allmänna förordningar som finns när 
krissituationer uppstår på förskolan. De hänvisar då till både Läroplanen och de 
likabehandlingsplaner som finns.  
 

”Det är ju utifrån läroplanen att barn i kris kan behöva mer 
stöd. Men det finns ingen sådär… det som är svårt är att alla 
barn är olika och att alla kommer agera olika. Så det 
viktigaste är ju att man tar hand om det enskilda barnet, 
oavsett vad det är.” (Inger)  
 

Heidi är en av de respondenter som anger att det inte finns någon handlingsplan för 
krissituationer på hennes förskola. Hon anser däremot att det borde finnas, 
framförallt då det kan vara skönt för nyanställda att ha någonting att luta sig mot när 
krissituationer uppstår.  
 
 

4.3 Föräldrasamverkans betydelse 
 
Samtliga respondenter anser sig ha en fungerande samverkan med barnens föräldrar. 
Tre av respondenterna menar dock att det kan variera beroende vilken personlighet 
föräldrarna i fråga har. Heidi och Freja menar att även om samverkan fungerar bra 
finns det alltid saker som förskolan kan bli bättre på, exempelvis när gäller 
utlämnandet av information. Greta anser att de på hennes förskola är relativt 
personliga i bemötandet med föräldrarna.  
 

”[…] jag tror att vi är ganska personliga, ja att man liksom 
pratar lite. Jag vet att när jag läste specialpedagogik så sa en 
lärare där att man absolut inte skulle vara privat för det var 
oprofessionellt. Samtidigt tror jag att man visar att man är 
en människa. Det tror jag kan vara nyttigt, jag tror det 
handlar om att man har en grundtrygghet i 
föräldrar/pedagog relation. Där de känner att man kan 
prata”.  (Greta) 

 
Detta tror hon kan inverka positivt på föräldrasamverkan. Även Elsa ger uttryck till 
att ha en väldigt god relation till föräldrarna. Hon menar att det är viktigt att bygga 
upp en relation till föräldrarna, detta för att kunna prata om svåra saker utan att 
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känna obehag. Likväl som att det är viktigt att bygga en relation till barnen menar 
Elsa att det även är viktigt att utveckla en god relation till föräldrarna.  
 

”[…] jag tycker föräldrar faktiskt är väldigt bra på att dela 
med sig av. Man lever ju tillsammans med föräldrarna 
känner jag, eller med familjerna kan man säga under de här 
åren. Man står varandra ganska nära tycker jag.” (Elsa) 

 
 
I samband med relationen till föräldrarna lyfter Freja en annan sida, då hon uttrycker 
en rädsla för att föräldrarna ska uppleva att hon snokar och är nyfiken.  
 

”Ja, men det är väl viktigt. Visa att man bryr sig och sådär. 
Men jag tror man får vara försiktig med att ja, så att man 
inte uppfattas som ja, att man vill snoka och vara nyfiken. 
Men självklart är det just viktigt för barnens skull”. (Freja)  

 
Respondenternas svar skiljer sig åt när vi frågar dem om de tror att föräldrarna skulle 
anförtro sig till dem i samband med en skilsmässa. Anna och Elsa anser sig haft 
väldigt positiva erfarenheter i dessa sammanhang. Elsa uppger att föräldrarna själva 
bett om samtal och då berättat vad som skett inom familjen. Föräldrarna har då också 
bett personalen hålla ett extra öga på hur barnen mår. Tre respondenter upplever att 
det är väldigt olika beroende på personlighet hos föräldrarna. De menar att 
föräldrarna kanske tycker att det är jobbigt att ta upp en sådan sak med förskolans 
personal. Greta och Clara har erfarenheter av att informationen om en skilsmässa 
kommit fram i samband med att föräldrarna lämnat in nya, skilda adresser. 
Respondenternas svar uttrycker även att informationen ibland kommer fram när de 
frågat föräldrarna om något som berör barnen har uppstått. Clara tror att föräldrar 
inte alltid har vetskap om vilka reaktioner en skilsmässa kan föra med sig hos barnen. 
 

”Samtidigt så tror jag faktiskt att det finns föräldrar som inte 
riktigt förstår vad det kan ge för reaktioner för barnen och 
att det kanske inte bara är det dem ser utan att det kan bli 
andra reaktioner inför personalen på förskolan eller 
kompisar och så”. (Clara) 

 
 
Heidi berättar att hon i samband med inskolningssamtal och även under 
utvecklingssamtal informerar föräldrarna om vikten av att tala om när något i 
privatlivet uppstår som kan påverka barnen.  
 

 
”Däremot talar vi om för föräldrarna att det är bra om ni 
berättar. Vi har tystnadsplikt. Händer det något hemma som 
ni tror kan påverka ert barns vistelse här så är det bra om ni 
informerar oss om det”. (Heidi) 

 
Respondenterna är eniga när de svarar på frågan huruvida de är värdefullt att hålla 
en medveten och regelbunden kontakt med föräldrarna under skilsmässosituationer. 
Clara och Elsa poängterar vikten av att denna regelbundna kontakt alltid hålls oavsett 
om det handlar om en kris eller ej. Anna framhäver den täta föräldrakontakten om 
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samarbetet med föräldrarna ska kunna bli givande. Hon menar att det är viktigt att 
man återkopplar mer tillsammans med föräldrarna. Den övervägande delen av 
respondenterna uppger att en förutsättning för att barnets bästa ska stå i fokus är att 
denna medvetna och regelbundna kontakt hålls.   
 
  

5. Diskussion  
 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera metoden samt analysera och diskutera 
resultatet i relation till vår forskningslitteratur. Vi kommer även att synliggöra egna 
tankar och reflektioner samt lyfta slutsatser vi dragit. Slutligen kommer vi även att 
presentera förslag på några ytterligare forskningsfrågor.  
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Överlag anser vi att genomförandet av våra intervjuer gick bra. Svårigheterna låg i att 
hitta tid till att sitta ned med respondenterna, detta som en följd av att personalen 
ofta var underbemannad och vikariestopp rådde på många förskolor. Vid ett tillfälle 
var vi tvungna att utföra en av intervjuerna i skogen, samtidigt som barnen lekte. 
Detta var givetvis inte en ultimat plats för en intervju men under omständigheterna 
fick vi göra det så bra som möjligt. Flera av intervjuerna resulterade i långa och 
givande samtal. Detta tror vi delvis beror på det faktum att vi var bekanta med våra 
respondenter. Respondenterna vågade tala fritt och vi kände att de inte var rädda för 
att bli bedömda av oss som intervjuare. Utifrån arbetets syfte och forskningsfrågor 
anser vi vår valda datainsamlingsmetod var den bäst lämpade. Däremot kanske 
arbetet bidragit till en bredare och djupare kunskap om vi intervjuat ännu fler 
förskollärare, något som vi samtidigt känner inte var möjligt inom tidsramen för 
arbetet.  
 
 

5.2 Resultatanalys  
 
 

Här nedan analyserar och diskuterar vi resultatet utifrån vår forskningslitteratur. 
Rubriken kommer att utgå från tre underrubriker, allmänna erfarenheter kring 
skilsmässor, förskolans arbetssätt och föräldrasamverkans betydelse. Avslutningsvis 
redovisas den slutsats vi kommit fram till samt att nya forskningsfrågor ställs.   
 
 

5.2.1 Allmänna erfarenheter kring skilsmässor 

 
Enligt Fahrman (1993) är det just när barnen är i förskoleåldern som de flesta 
föräldrar separerar. Vårt resultat visar att samtliga respondenter har erfarenhet av att 
möta barn i skilsmässosituationer. Utifrån detta kan vi konstatera att vi med största 
sannolikhet kommer att möta barn vars föräldrar skilt sig i vår kommande yrkesroll.  
 
I samband med föräldrars skilsmässa har samtliga respondenter sett reaktioner hos 
barnen. Clara och Anna lyfter att barn kan reagera på olika sätt, vilket stämmer 
överens med Raundalen och Schultz (2007) som menar att upplevelsen av en 
skilsmässa kan vara väldigt individuell. Trots den individuella aspekten menar de 
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däremot att några vanligt förekommande reaktioner är rädsla för ensamhet, oro för 
föräldrarna samt att de känner sig svikna. Ytterligare en betydelsefull del i arbetet 
kan vara att som Alfvén och Hofsten (2004) liksom Andersson (1995) poängterar att 
bevara förskolans vardagliga rutiner. Denna aspekt lyfter även två av våra 
respondenter då de uttrycker att en viktig del i bemötandet av dessa barn är att 
rutinerna på förskolan ska fortsätta som de alltid gjort.  
Fahrman (1993) lyfter utåtagerande och vrede som uttryck för barns sorg samt att ett 
uppmärksamhetssökande beteende ofta utvecklas. En del av dessa reaktioner har 
även våra respondenter lyft som vanliga i samband med skilsmässor. Heidi, Greta och 
 Anna har sett att barn kan bli mer aggressiva och ledsna. Det som Inger anser är 
mest utmärkande i barnens reaktioner är att de blir oroliga, framförallt för att de 
kanske inte vet vilken förälder som för dagen ska hämta eller lämna. I de fall då 
barnen uppvisar dessa beteenden är det enligt oss angeläget att, som lärare i 
förskolan, ha eventuella anledningar till barnens beteende i bakhuvudet. Om läraren 
har en medvetenhet kring att barnet kanske agerar som den gör som en effekt av 
situationen kan läraren vara bättre förberedd genom att stötta och hjälpa barnet 
ännu mer.  
 
Beträffande barns reaktioner skilde sig en respondent från mängden, nämligen Elsa 
som uttryckte att hon enbart haft positiva erfarenheter i relation till barns reaktioner 
vid skilsmässor. Hon har sett att barn mår bättre efter att skilsmässan blivit ett 
faktum. Dessa tankar delar Alfvén och Hofsten (2004) då de säger att det kan bli en 
lättnad för barnet då skilsmässan är ett faktum. De menar därmed att skilsmässan 
inte behöver vara negativ för barnen. Istället kan skilsmässan föra med sig positiva 
följder, såsom exempelvis ökad självkänsla. Även vi vill poängtera att en skilsmässa 
inte alltid behöver vara negativt laddad. Många gånger kan det faktiskt vara så att 
barnet mår bättre efter en skilsmässa. Det viktiga ligger i att vara lyhörd inför den 
enskilda individens reaktioner. 
 
 

5.2.2 Förskolans arbetssätt 

 
Raundalen och Schultz (2007) menar att det i förhållande till olika krissituationer är 
viktigt att utveckla strategier för hur förskolan ska bemöta det enskilda barnet. De 
menar att förskolan bör agera i förebyggande syfte och därmed inte avvakta i väntan 
på en reaktion från barnet. Generellt sett så kunde vi, i våra respondenters svar, inte 
se några förebyggande didaktiska strategier i arbetet med barn i 
skilsmässosituationer. Svaren var väldigt varierande, men vi tycker oss kunna se att 
samtliga respondenter inväntar reaktioner hos barnen innan barnet och dess 
situation uppmärksammas. Här ställer vi oss lite frågande till den forskning som 
menar att förskolan bör agera i förebyggande syfte. Vi anser att det är svårt att svara 
på om det bästa verkligen är att starta ett förebyggande arbete innan en reaktion har 
kommit från barnet. En del barn tar som tidigare nämnt skilsmässan på ett bra sätt. 
En tanke blir då om ett eventuellt förebyggande arbete istället framkallar reaktioner 
hos barnet som denne annars inte skulle ha utvecklat.  
 
Förskolepersonalen har en viktig roll i mötet med barn som av olika anledningar 
befinner sig i krävande situationer (Andersson, 1995). Boge och Dige (2006) anser att 
det ligger ett stort ansvar på vuxna som arbetar med barn, detta då de vuxna bringar 
störst trygghet till barnen i en krissituation. Berta är av samma åsikt då hon menar 
att det är viktigt att barnen känner trygghet på förskolan eftersom hemmet för 
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stunden kanske känns otryggt. Heidi uttrycker att det är skönt för barnet när 
rutinerna på förskolan fungerar som vanligt. Andersson (1995) menar att, då barnets 
tillvaro vänds upp och ned, är det viktigt att i den mån det är möjligt bevara barnets 
vardagliga rutiner. Även detta tyder på hur betydande det är att förskolan fortsätter 
förbli som den varit och att vi i vår yrkesroll är vi ytterst betydelsefulla i dessa 
sammanhang.   
 
Boge och Dige (2006) samt Fahrman (1993) hänvisar till vikten av att både lyssna till 
barnen och också låta dem samtala om det som inträffat. Det är betydande att vuxna i 
barnets närhet finns tillgängliga. Andersson (1995) poängterar att vuxna inte bör 
undvika att prata om barnets sorg, då sorgen inte blir större för att den förs på tal. 
Samtalet är också det som några av våra respondenter lyfter som en viktig del av 
bemötandet gentemot barnet. Clara uttrycker dock att inga samtal förs förrän 
personalen ser att barnet mår dåligt. Här ställer vi oss frågande, då Clara tidigare 
angett att äldre barn har förståelse för det som sker och därmed kanske börjar 
fundera mer själva på vad som försiggår. Inger menar att initiativet till samtalen kan 
variera, ibland kommer det från barnet och ibland från de vuxna. Det viktigaste är 
verkligen lyssna till vad barnen har att säga. Vi ser det som intressant att enbart tre 
av åtta respondenter lyfter samtalet som en viktig del i bemötandet av barn i 
skilsmässosituationer. Kanske handlar det om rädsla? Eller är det så att de upplever 
att de inte har tid att föra sådana samtal med barnen?  
 
Ett för oss intressant resultat är det faktum att samtliga respondenter ser skilsmässan 
som en form av kris. Trots detta anser vi att de inte ger uttryck för att bemöta barn i 
skilsmässosituationer som om de befann sig i en kris. Boge och Dige (2006) menar 
att som vuxen är det viktigt att vara observant på ändringar i barnets beteende. 
Ändringar som kan ge anledning till oro. Dessa ändringar kan, enligt Fahrman 
(1993), synliggöras i barnets lek. Raundalen och Schultz (2007) lyfter en annan 
uttrycksform i samband med krissituationer som det är viktigt att vara observant på, 
nämligen barnets teckningar. En respondent uttrycker att de i arbetslaget på hennes 
förskola tillsammans diskuterar och observerar barn som, för stunden, är i behov av 
extra stöd. Noterbart är att detta är den enda respondenten som uppger att 
personalen tillsammans diskuterar hur de ska lösa fall till fall, allt för att barnets 
bästa ska stå i fokus.  
 
Boge och Dige (2006) anser att förskolan bör ha en handlingsplan där förskolans 
arbete med barn i sorg berörs. Respondenterna ger oss blandade svar när vi frågar 
dem om de på deras förskola har en handlingsplan. Hälften av respondenterna 
känner inte till någon handlingsplan, den andra hälften uppger att de har en 
handlingsplan men att skilsmässa inte ingår i denna. Detta ser vi som intressant då 
samtliga respondenter också svarar att de anser att en skilsmässa kan ses som en kris. 
Borde då inte skilsmässa finnas med i en handlingsplan? En av de respondenter som 
inte känner till någon handlingsplan, uttrycker att det är läroplanen som står i fokus 
när barn i kris kan behöva mer stöd. Hon menar att det viktigaste är att ta hand om 
det enskilda barnet, samt att alla barn är olika och kommer därmed att agera på olika 
sätt. Tre respondenter uppger att de på förskolan utgår från barnets för stunden 
speciella behov. I de fall då personal är kompetent och lyhörd inför barnets situation 
kanske en handlingsplan trots allt inte är nödvändig. Däremot så uppger en 
respondent, vars förskola inte har någon handlingsplan, att det borde finnas. Detta 
för att nyanställda ska ha något att luta sig mot då krissituationer uppstår. 
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5.2.3 Föräldrasamverkans betydelse 

 
Det är betydelsefullt att läraren, i förhållande till barnens anhöriga, har en öppen, 
tillitsfull och tillmötesgående relation (Boge och Dige, 2006; Fahrman, 1993; 
Raundalen och Schultz, 2007). Samtliga respondenter uttrycker att de anser sig ha en 
god relation med barnens föräldrar. Greta och Elsa menar att en förutsättning för att 
kunna utveckla en god samverkan är att bygga upp en god relation till föräldrarna. 
Greta anser att det handlar om att skapa en grundtrygghet så att båda parter känner 
att de kan prata med varandra. Elsa menar att en relation till föräldrarna bidrar till 
att svåra saker kan föras på tal utan att behöva känna obehag.  
 
Raundalen och Schultz (2007) menar att barnens vårdnadshavare bör få information 
om att jobbiga situationer i barnets liv kan påverka dem och deras utveckling. Detta 
kan tyckas vara en självklarhet men vårt resultat visar på motsatsen. Merparten av 
respondenterna anser inte att det är en självklarhet att föräldrarna anförtror sig till 
dem i samband med en skilsmässa. Greta och Clara har till och med varit med om att 
informationen om en skilsmässa har framkommit först då föräldrarna lämnat in nya 
skilda adresser till förskolan. En anledning till detta skulle kunna vara att föräldrarna 
inte upplevt att de haft en god relation till förskolepersonalen. Det kan även vara så 
att föräldrarna inte är medvetna om vikten av att förskolans personal blir 
informerade om vad som händer i barnets privatliv. En idé kan vara att som Boge och 
Dige (2006) samt Fahrman (1993) poängterar, uppmärksamma föräldrarna på att 
barnets allmänna välmående är angeläget för barnets utveckling och välbefinnande. 
Heidi är den enda av respondenterna som uppger att hon informerar föräldrarna om 
vikten av att tala om när något i privatlivet uppstår som kan påverka barnen. Detta 
gör hon vid inskolningssamtal eller utvecklingssamtal. Denna utlämning av 
information till föräldrarna är något som vi anser att fler i förskolans verksamhet bör 
ta efter. Många föräldrar är inte medvetna om hur barnets privatliv kan påverka dess 
utveckling och lärande. Samtliga respondenter uttrycker att det är värdefullt att hålla 
en medveten och regelbunden kontakt med föräldrarna i samband med en 
skilsmässa. Detta för att kunna vara säker på att barnets bästa hela tiden står i fokus. 
Raundalen och Schultz (2007) anser att en öppen kommunikation med barnet och 
hemmet är en förutsättning om barnets bästa ska vara utgångspunkt i arbetet. 
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5.3 Slutsatser 
 
Den slutsats vi kan dra utifrån vårt examensarbete är att det varken i forskning eller 
ute i förskolans verksamhet finns något uttalat arbetssätt gentemot barn i 
skilsmässosituationer. Som vi lyfte i arbetets inledning kan en anledning till detta 
vara okunskap. I mötet med dessa barn anser vi att det är viktigt att vara förberedd 
och att ha kunskap om hur barn kan reagera i dessa sammanhang. För att kunna 
stötta och hjälpa barnet på bästa sätt är det viktigt att ha medvetenhet och kännedom 
om hur och varför barnet agerar som det gör. En annan viktig aspekt vi kunnat se är 
betydelsen av att bevara förskolans vardagliga rutiner. Detta då barnets privata liv 
inte ser ut som det brukar. Det är också viktigt att låta samtalet ta plats i mötet med 
dessa barn, då barnen behöver få möjlighet att ge uttryck för sina tankar och känslor. 
Vid misstanke om att ett barn går och funderar anser vi att det är vår skyldighet att då 
faktiskt samtala med barnet kring det som oroar dem. Slutligen visar studien att 
föräldrasamverkan är ytterst betydelsefull i förskolans möte med barn i 
skilsmässosituationer. En kontinuerlig kontakt med föräldrarna kring barnets 
situation hjälper alla parter i strävan mot att utgå från barnets bästa.  
 
 

5.4 Nya forskningsfrågor 
 
Vårt arbete har resulterat i många nya frågor och funderingar. Vad är det egentligen 
som påverkar om en lärare väljer att se en skilsmässa som en kris och behandlar det 
därefter, eller om det bagatelliseras? Ytterligare en intressant infallsvinkel att studera 
skulle vara att undersöka hur föräldrar ser på förskolans roll och betydelse i 
skilsmässosituationer. Hur tycker föräldrarna att förskolan ska bemöta dem och 
deras barn? En fundering som uppkommit under vårt arbete är om det på något sätt 
går att studera skillnader mellan ett förebyggande arbetssätt och ett avvaktande 
arbetssätt. Alltså om det går att se skillnader i barnens reaktion och bearbetning 
beroende på om förskolans sätt att bemöta barnen.  
 
Detta arbete har givit oss kunskap som vi kommer att ha nytta av i vår framtida 
yrkesroll. Det är vanligt förekommande att dagens förskolebarn är med om att deras 
föräldrar skiljer sig. Därmed anser vi att lärarna i förskolan behöver ha kunskap om 
hur dessa barn på bästa sätt ska bemötas och stöttas. För oss har ämnet i fråga hög 
pedagogisk relevans.  
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Bilaga 1, Intervjuguide för förskollärare 
     
 
Hur gammal är du? 
 
Vilken utbildning har du? 

- Under vilka år gick du din utbildning? 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
Hur många förskolor har du arbetet på? 
 
Vilka åldrar har du arbetat med? 
 
Kan du beskriva familjeförhållandena i din barngrupp? 
 

- Anser du att dessa har förändrats under din tid som verksam förskollärare? 
 
Hur upplever du att barn reagerar i samband med skilsmässor?  
 

- Hur bemöter ni dessa barn? 
- Anser du att en skilsmässa kan ses som en form av kris för barn? 

 
Har du några egna upplevelser kring barn och skilsmässor? 

- Berätta om dessa.  
 
Hur upplever du att samverkan mellan er som personal och barnens föräldrar 
fungerar? 
 

- Känner ni att föräldrarna anförtror sig till er då kritiska situationer i livet 
uppstår, exempelvis vid en skilsmässa?   

- Ser ni något värde i att upprätthålla en medveten och regelbunden kontakt 
med föräldrarna i dessa sammanhang? 

 
Har ni på er förskola någon handlingsplan för hur ni skall bemöta barn i 
krissituationer, ingår skilsmässor i denna?     
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Bilaga 2, Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Lärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är inne 
på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i 
pedagogik. Vårt valda ämne är Barn och skilsmässor.  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken roll förskolan har gentemot barn och 
föräldrar vid separationssituationer. Vi vill ta reda på om förskolan agerar på något 
speciellt sätt när barn går igenom en separation. Samt även undersöka hur förskolan 
på bästa sätt kan bemöta och stötta dessa barn på bästa sätt.  
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 
för avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom intervjuer. Därmed vill vi 
intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss 
och vårt arbete. Intervjun kommer att bestå av 17 frågor och vår förhoppning är att en 
givande diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar mellan 30-45 minuter och vi 
hoppas att du på något sätt har möjlighet att delta. 
 
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan 
du när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer 
att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information.  
 
Hoppas vi ses! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Lisa Brandberg lbg07002@student.mdh.se 
Emma Lind  eld08001@student.mdh.se 
 
 
Eva Ärlemalm-Hagsér eva.arlemalm-hagser@mdh.se 
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