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Abstrakt 

Syfte med mitt examensarbete är att undersöka på vilket sätt barn påverkas av 

skilsmässor, samt på vilket sätt pedagoger på daghemmet kan bemöta och stödja dessa 

barn.  

Mitt examensarbete består av teoridel om skilsmässor, dess inverkan på barn, 

anknytning och dess betydelse för barn samt pedagogernas roll, följt av empirisk del.  

 

Detta arbetes frågeställningar är: På vilket sätt påverkas barn av skilsmässor? På vilket 

sätt kan pedagoger på daghemmet bemöta och stödja barn som genomgår föräldrarnas 

skilsmässa?  

 

Undersökningen genomfördes via kvalitativa intervjuer med daghemspersonal. 

Resultatet visar att alla barn är olika och att alla har olika känslor och reaktioner kring 

föräldrarnas skilsmässa samt att pedagogerna har en betydelsefull roll.  
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Abstract 

The aim of this bachelor's thesis is to investigate how children are affected by divorces, 

as well as how educators in the daycare can face and support these children.  

This thesis consists of a theoretical part outlining divorce, its impact on children, 

attachment and its importance to children, and the role of daycare educators, followed 

by an empirical part.  

 

Questions of this thesis are: How are children affected by divorce? How can educators at 

the day care center face and support children who are experiencing their parents' 

divorce?  

 

The investigation was conducted through qualitative interviews with daycare educators. 

The result shows that all children are different and that everyone has different feelings 

and reactions when it comes to their parents' divorce, as well as that the daycare 

educators have an important role.  
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1 Inledning och syfte 

Separationer och skilsmässor har existerat sedan tidens början, och det är ett allt vanligare 

fenomen, man kan säga att både separationer och skilsmässor är ett slut på en relation, 

men om barn är inblandade då betyder det inte att det är slut på föräldraskapet.   

  

Det första bandet ett barn upplever till sina föräldrar kallas för anknytning, det är ett 

livslångt band av kärlek eller sviken kärlek mellan föräldrarna och barnet. Denna 

relationsprocess kan också ske mellan barnet och någon annan person, till exempel en 

pedagog på daghemmet. Daghemmet och pedagogerna är viktiga för barnet eftersom på 

daghemmet har alla barn rätt till att bli hörda och sedda, eftersom alla är unika och 

värdefulla precis som de är.  

 

Enligt Statistikcentralen, (2017), genomgår 30 000 barn föräldrarnas skilsmässa varje år 

och inte ens att tala om barn vars föräldrar har inte ens ingått äktenskap, men har 

separerat.   

 

Min undersökning kommer att handla om hur barn påverkas av separationer och 

skilsmässor, på vilket sätt personalen på daghemmet kan bemöta och stödja barn som 

genomgår föräldrarnas skilsmässa. I examensarbete används orden skilsmässa och 

separation, eftersom föräldrarna kan skiljas även om de inte är gifta, men för barnet så 

spelar det ingen roll om det kallas si eller så, det enda barnet vet är att mamma och pappa 

inte är tillsammans längre, oavsett vilket ord används så är barnen i fokus genom hela 

denna process.  

 

Det som sker under ett barns liv kan påverka barnets framtida utveckling, men även hela 

livet, och eftersom föräldrarnas separation är en av största kriser som ett litet barn går 

igenom, är det viktigt att ta upp ämnet. Barn är vår framtid och därför måste vi som 

pedagoger ta god hand om vår framtid.   

 

Jag har jobbat på daghemmet sedan jag var 16 år gammal, och min dröm är att fortsätta 

jobba med barn, men jag behöver kunskap inom detta område för att förstå barns känslor 

och beteende. Barn behöver stöd, och de som kan ge stödet åt barnet är yrkesutövare 



 2 

inom dagvården och på grund av detta har jag valt att undersöka detta fenomen ur 

daghemspersonalens perspektiv, men samtidigt känns det viktigt för mig att kunna ge ett 

gott bemötande åt barn vars föräldrar genomgår eller har genomgått en skilsmässa.   

 

Syfte med mitt examensarbete är att undersöka på vilket sätt barn påverkas av 

skilsmässor, samt på vilket sätt pedagoger på daghemmet kan bemöta och stödja dessa 

barn. Examensarbete består av teoridel om skilsmässor och dess inverkan på barn följt av 

empirisk del.  

  

Detta examensarbetes frågeställningar är:   

 

 På vilket sätt påverkas barn av skilsmässor och separationer?   

 

 På vilket sätt kan pedagoger på daghemmet bemöta och stödja barn som 

genomgår föräldrarnas separation?  
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2 Skilsmässor och separationer 

Skilsmässa kan kännas som om ens drömmar blir krossade och allting blir upp och ner, 

men detta hör till livet och det är helt vanligt att människor slutar älska den andra partnern 

och att de växer ifrån varandra (Nilsson, 2008, s 13).  

Skilsmässor kan vara en känslomässig turbulens både för barn och föräldrar (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s 235). Antalet skilsmässor har ökat med tiden så synen på 

skilsmässor har också förändrats. Skilsmässor var händelser som väckte mycket 

uppmärksamhet förr i tiden, men det finns inga fördömande inställningar till människor 

som skiljer sig längre, så skilsmässor har blivit normala händelser. (Öberg & Öberg, 1987, 

s 14). Cirka hälften av äktenskap slutar med skilsmässor (Nilsson, 2018, s 56). Skilsmässan 

kan vara plötslig eller så kan den vara planerad, men detta spelar egentligen ingen roll 

eftersom man hanterar skilsmässan på ett helt annat sätt då man har barn än om man inte 

har barn (Nilsson, 2008, s 13).  

Det finns ingenting värre för ett barn än då föräldrarna skiljs, förändringar kan vara svåra 

för dem att hantera. De flesta barn mår bäst då de har sin fasta vardagliga 

rutinen (Nilsson, 2008, s 32). Skilsmässor är väldigt svåra för små barn under tre år 

eftersom de inte kan förstå vad det är som händer, samt för att de har språkliga 

begränsningar så de kan inte ens samtala om ämnet (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012, s 236).  

 

Många barn känner trygghet av att föräldrarna är tillsammans, det vill säga att barnet har 

både en mamma och en pappa, flera barn drömmer om föräldrarna ska bli tillsammans 

igen även när föräldrarna är omgifta (Öberg & Öberg, 1987, s 65).  

 

2.1. Att berätta för barn 

Vissa föräldrar tycker att det är svårt att berätta för barnet att de ska skiljas, och därför 

skjuter de upp samtalet. När föräldrarna berättar för barnet om skilsmässan då behöver 

barnet inte höra alla detaljer eftersom han/hon troligen har upplevt det redan hemma när 

föräldrarna hade bråkat. Det finns också sådana föräldrar som inte har bråkat men ändå 

ska skiljas och då blir det svårt att få barnet att förstå varför mamma och pappa inte 
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kommer att bo tillsammans längre. Om barnet har vetat att något inte är som det brukar 

vara, då kan det kännas lättare för barnet om han/hon får veta att mamma och pappa ska 

skiljas sig direkt efter att de har beslutat sig för skilsmässa. Man ska också klargöra att det 

inte är barnets fel utan att det handlar om mammas och pappas relation. Det är också bra 

om föräldrarna har en plan för framtiden så att barnet vet att ingen av dem försvinner utan 

att det är bara deras vardagliga rutiner som ändras. (Öberg & Öberg, 1987, s 62–65).  

Barn kan få skuldkänslor, det vill säga att om föräldrarna inte förklarar hur det verkligen 

ligger till så tror barnet att föräldrarnas skilsmässa är en bestraffning för något de hade 

gjort. Barn kan också få trauma på grund av rädslan att förlora den ena föräldern så 

föräldrarna borde berätta att barnet kommer att träffa båda föräldrarna och att både 

mamma och pappa förblir mamma och pappa för barnet. Barn behöver också veta att 

föräldrarna kommer fortfarande att ta hand om dem även om de inte älskar varandra 

längre så älskar de barnen fortfarande lika mycket. Föräldrarna ska också visa respekt för 

barnets oro, de borde tala om alla stora och små förändringar i god tid så att barnet blir 

förberett på allting. (Nilsson, 2008, s 28–29).  

 

Som redan nämnts, man ska lyssna på barnet men ändå förklara att det finns ingenting 

som barnet kan göra för att mamma och pappa ska bo tillsammans igen, man kan 

förklara åt barnet att han/hon fortfarande har en familj som blir bara indelade i två delar. 

Man ska inte genom förklaringar hänga ut sin partner framför barnen för att barnen inte 

behöver få en chans att hitta den ”skyldiga”. (Nilsson, 2008, s 33).  

 

2.2 Föräldraskap och omsorgssvikt  
 

Psykiskt blir man inte förälder direkt då barnet föds, för vissa personer tar det flera 

veckor innan de känner sig som föräldrar (Öberg & Öberg 1987 s 28–29).  

 

Barnets känslomässiga och fysiska behov tillfredsställs genom skydd, omsorg och näring 

då föräldrar engagerar sig, och denna process kallas för föräldraskap. Detta sker enligt 

barnets ålder samt barnets utvecklingsnivå. Denna process som kallas föräldraskap blir 

tillräckligt bra då barnets känslomässiga och fysiska behov sker enligt barnets behov och 

inte enligt föräldrarnas behov. (Killén, 2009, s 33–34).  
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Föräldraskap påverkas alltid av separationer och skilsmässor, antingen på ett eller annat 

vis. Vissa föräldrar kan få negativa tankar mot sitt barn eftersom barnet påminner dem 

om deras förhållande som misslyckades. Men det finns också en annan negativ 

förändring när de gäller föräldraskapet, vissa föräldrar kan också bli beroende av barnet 

så de börjar visa alldeles för stark anknytning. Vid separationer och skilsmässor känner 

människor sorg och just då fokuserar föräldrarna bara på sig själva istället för att 

fokusera på barnet som också lider. Barnets sorg kan förvandlas till något värre, som till 

exempel, aggressivt beteende. (Killén, 2009, s 108).  

 

Barn utvecklas i relation till sin omgivning, men personer som utgör den viktigaste 

punkten i barnets liv är föräldrarna. För att detta ska ske behöver barnet föräldrarnas 

hjälp med att förstå erfarenheter och känslor. Föräldrarna deltar i processen utan att ens 

märka det, eftersom föräldrarna har en bra förmåga att hjälpa barnet lösa deras problem 

som påverkar riktningen på vägen som utvecklingen kommer att ske på. (Lundén, 2010, s 

11).  

 

Föräldrarna behöver inse att barn har egna rättigheter och egna behov, barnet är en 

individ och därför borde föräldrarna ha förmåga till empati för barnet.  Om föräldrar inte 

kan ge barnet de grundläggande behov, talar man om omsorgssvikt. (Hindberg, 1999, s 

24).  

 

Omsorgssviktande föräldrar skiljer sig från andra föräldrar. De har svårare  

 att sätta sina barns behov framför sina egna  

 att låta barnets speciella utvecklingsnivå styra sina förväntningar på barnet  

 att uppskatta sina barns speciella erfarenheter och perspektiv  

 att uppmuntra barnen att vara öppna för nya erfarenheter. (Lundén, 2010, s 

29–30).  
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3 Skilsmässans och separationens inverkan på barn   

Att föräldrarna separeras har en betydelse för barnets senare utveckling, men det som har 

större betydelse för barnets senare utveckling är samspelet inom familjen innan, samt i 

samband med separationen eller skilsmässan. Detta betyder att separationen och 

skilsmässan påverkar barnet negativt, men att långvariga bråk inom familjen påverkar 

barnet värre än det att föräldrarna inte bor tillsammans längre. (Nilsson, 2018, s 118). 

Barnen kan uppleva att deras lojalitet blir en konflikt när de tvingas att vara emellan 

föräldrar som bråkar, detta har flera olika vetenskapliga undersökningar påpekat (Öberg 

& Öberg 1987 s 41).  

 

3.1 Känslor 

Barns känslor blir bestämda av relationen som skapats mellan barnet och föräldern eller 

någon annan vårdnadshavare och detta blev bevisat på 1900-talet av John Bowlby och 

Mary Ainsworth. Vuxnas förtroende är källan till barnets trygghet, det vill säga att barn får 

sin trygghet genom det förtroende som vuxna i deras liv visar dem. Om denna trygghet 

saknas i barnets liv då har barnet svårt att lita på någon samt undviker barnet närheten till 

vuxna för att inte bli avvisad. Om han/hon inte kan dölja sina negativa känslor då kan detta 

leda till allvarliga följder, man kan säga att dessa känslomässiga problem innebär stor risk 

för barnets hälsa. (Nilzon, 1999, s 14).  

Forskarna är överensmed varandra om att det inte kan bevisas att det är separationer som 

gör det svårt för barnet, utan att det är den dåliga relationen som påverkar barnets 

psykiska välmående negativt (Öberg & Öberg, 1987, s 16). Om föräldrarna inte tröstar 

barnet då han/hon känner sig övergiven så kan den känslan bli långvarig även till 

vuxenåldern (Social- och hälsovårdsministeriet, 2005, s 248).  

Det är vanligt att under skilsmässoprocessen barn har många olika känslor som samlas och 

därför kan barnet växla mellan olika humör snabbt, tårar kan komma ena stunden och 

andra stunden kommer ilska (Nilsson, 2008, s 34).  

Småbarn kan känna på sig när förändringarna i familjen sker och när den trygga basen, 

som familjen utgör för barnet, rubbas under processen är det viktigt att de personer som 
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är viktiga för barnet samarbetar för barnets bästa (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 

236–237).  

 

3.2 Beteende  

Enligt Nilzon (1999, s 16) har makarna Cummings, år 1988, påpekat att barn härmar vuxna 

människors negativa känslor samt deras reaktioner, genom att barnet härmar vuxna kan 

det bli så att barnet förlorar kontrollen över sitt eget beteende.  

När mamma och pappa går skilda vägar så förändras barnets beteende. Dessa beteende 

förändringar kan bli tydliga och utagerande, eftersom barnet har svårt att kontrollera sina 

känslor. Barnet som känner sorg och försöker dölja den genom att sätta på en mask, blir 

bara mera utagerande, det vill säga att barnets beteende blir mera aggressivt. (Apter, 

1997, s. 86–87). Det finns också sådana barn som blir ledsna och nedstämda av skilsmässan 

så de drar undan sig (Ellneby, 1999, s 45).  

Det finns många myter när det gäller barns reaktioner och beteende under 

skilsmässoprocessen, och detta betyder att inte alla barn upplever denna process som en 

hemsk och traumatisk situation. Alla barn är olika och på grund av detta kan vissa barn 

anpassa sig snabbt till alla förändringar, medan andra barn kan må dåligt och ha 

humörsvängningar, dåligt självförtroende och mycket annat, under en lång tid. Detta 

beror helt på hur föräldrarna hanterar skilsmässan, före, under och efter processen. 

(Nilsson, 2008, s 20).  

Alla känslor borde få sin tid att bearbetas oavsett om de är positiva eller negativa känslor, 

om känslorna inte bearbetas då kan det ha konsekvenser för barnet i framtiden. Till 

exempel, om barnet inte får bearbeta sorgen under föräldrarnas separation då kan barnet 

ha svårt att skapa relationer i framtiden. Känslor är en del av oss, via känslor lär barnet 

känna sig själv och detta är viktigt för barnet och hans/hennes utveckling. (Ellneby, 1999, 

s 106).  

 



 8 

3.3 Sorg 

Sorgereaktioner som kan förekomma hos barn kan vara, ångest, sömnstörningar, längtan, 

vrede, regression med mera. Vissa barn har kontrollen över sina känslor så de gömmer sin 

sorg, men den sorgen kan komma i drömmar istället. Aggressiviteten handlar om 

övergivenhet, barn kan bli utagerande då de känner sig övergivna och besvikna, men 

denna aggressivitet kan också handla om att barnet bara söker uppmärksamhet. Barn 

regredierar, det vill säga att barnet önskar vara baby igen, under denna process stannar 

barnets normala utveckling och allt återgår till det vanliga då barnet har anpassat sig till 

den nya situationen. (Fahrman, 1993, s 50–51).  

Enligt Apter (1997, s 77–78), kan föräldrar som sörjer eller är deprimerade förebygga att 

deras barn kommer till skada genom att:  

 

 Barnet kan få hjälp via något annat eller någon annan, detta betyder att 

barnet kan förstärka sin relation till någon släkting eller till den andra 

föräldern under denna tid, eller så kan de få ett husdjur för att komplettera för 

föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet.  

 

 Föräldrar ska inte förneka sin depression eftersom barn blir tryggare om 

föräldrarna talar öppet om känslorna.  

 

 Föräldrar erkänner barnets känslor. Det är viktigt att barn kan förstår samt 

hantera sinakänslor. 

 

 Föräldrar ska visa barnen att de kan trösta dem, eftersom barn mår bättre av 

att hjälpa föräldrarna genom att locka ett leende från förälder.  

 

Depression är ett tillstånd och inte bara en nedstämdhet. Detta betyder att man engagerar 

sig inte i någonting, och detta blir svårt för barn vars föräldrar är deprimerande eftersom 

barnen behöver föräldrarnas flexibla reaktioner. Man kan förknippa sorgen med 

depressionen eftersom båda har samma symptom, till exempel, separationsångest, 

nedstämdhet och minskat intresse för omvärlden. (Apter, 1997, s 74–75).  
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Att sörja är vanligt och därför ska man tillåta barnet att sörja föräldrarnas separation, man 

ska uppmuntra barn att sörja och inte försöka att trösta bort sörjande. När föräldrarna går 

igenom skilsmässan då gör barnet också det, därför kan det vara svårt för föräldrarna att 

hjälpa barnet med sörjande eftersom de sörjer själva, men oavsett hur svårt det är så ska 

man göra det så långt det går. Barnen måste få sin tid att sörja. (Öberg & Öberg, 1987, s 

66; Dalid 2000, s. 217).  

 

3.4 Resiliens 

Resiliens härstammar från engelska begreppet recilience, det finns ingen exakt 

översättning på svenska, men de alternativa ord som kan användas är, motståndskraft och 

bemästring. Resiliens betyder att barn har en god psykosocial funktion trots upplevelse av 

risk, det vill säga att det handlar om barns motståndskraft mot utveckling av psykiska 

problem. Man kan tänka sig att barn som haft svåra uppväxtförhållanden, också 

ofta kommer att utveckla psykiska problem, men det visar sig att hälften av de barn som 

växer upp i de värsta förhållanden ändå klarar sig bra i livet. Resiliens kan förekomma som 

en pågående process eller som engångsfenomen. Detta kan man tänka sig med hjälp av 

tre ord, återupprätta, upprätthålla och förbättra. Betydelse av det är att barnet 

återupprättar sin psykologiska funktion vilket betyder att barnet återvänder till vanliga 

beteende efter att ha upplevt en allvarlig risksituation. Barn är enskilda individer och 

måste därför hitta egna processer som de kan använda sig av för att uppnå en bättre 

tillvaro.  (Borge, 2011, s 15–18).  
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4 Anknytning 

En av de första sakerna som varje människa upplever är anknytningen, det är som ett 

livslångt band av kärlek eller sviken kärlek som knyts mellan ett barn och föräldrar. Detta 

följer med oss hela livet, det påverkar hur vi förhåller oss till oss själva samt till andra. I 

princip så påverkar anknytning vår tillit, om vi har haft otrygg anknytning så kommer vi att 

ha svårt att lita på människor eller att låta någon komma nära en. Svenska översättningen 

från engelska begreppet attachment är anknytning och själva ordet säger allting. Detta är 

en relationsprocess mellan föräldrar och barnet eller barnet och någon annan som tar 

hand om barnet. Det kan beskrivas som ett psykologiskt band mellan dessa personer. På 

vilket sätt detta band utformas beror helt på det sättet som samspelet spelar sig mellan 

barnet och föräldrarna eller den som tar hand om barnet. (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012, s 33). Det lättaste förklaring till anknytning beskrivs med en mening, individen söker 

sig bort från något som skrämmer henne/honom till någon som kan göra honom/henne 

trygg igen (Wennerberg, 2013, s 26).  

Enligt Broberg (2012, s 36) finns det trygga och otrygga anknytningsmodeller. Trygg 

anknytning skapas om barnet får närhet och trygghet som barnet söker, men ifall barnet 

inte får trygghet och närhet av föräldrarna, det vill säga att barnets förfråga blir inte 

besvarad, då får barnet otrygg anknytning. 

Det finns också något som kallas för anknytningsbeteende, och det finns en skillnad 

mellan anknytningsbeteende och anknytningsrelation. Bara för att ett barn riktar 

anknytningsbeteende mot en person betyder inte att barnet har en anknytningsrelation 

till just den personen. När det är en hotfull situation så det är vanligt att barnet gråter och 

sträcker sina armar mot den person som finns i närheten, detta kallas för 

anknytningsbeteende. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 37).   

 

4.1 Trygg anknytning 

Barn med trygga anknytningen vet att föräldrarna finns där för dem, så de kan återvända 

alltid till dem eftersom de känner tryggheten. Alla barn behöver en trygg bas för att 
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utforska omvärlden, och om barnet inte får den trygga basen då förhindras barnets 

utforskande av omvärlden. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 51).  

 

Studier har visat att ca 60–70% spädbarn utvecklar en trygg anknytning till antingen ena 

eller båda föräldrarna redan vid ett års ålder, men för att barnet ska kunna använda sin 

förälder som en trygg bas så behöver barnet få erfarenhet av att föräldern förstår och vill 

hjälpa barnet. Detta hjälper barnet växla mellan sökningen efter tryggheten och 

utforskande av omvärlden, detta betyder att barnet känner sig tryggt att vara utan 

föräldern, men bara en kort bit, om förälder är längre bit ifrån barnet då känner sig 

barnet obekvämt. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 51–52). 

 

4.2 Otrygg anknytning 

År 1978 särskilde Mary Ainsworths i sina ursprungliga studier anknytning från otrygg 

anknytning i form av tre olika mönster, dessa är, trygg, undvikande och ambivalent 

anknytning. Detta kompletterades på 1980 - talet då Mary Main beskrev desorganiserad 

anknytning. Egentligen finns det ännu idag två olika beskrivningar på anknytning, ena är 

trygg, undvikande eller ambivalent och den andra är organiserad, det vill säga, trygg, 

undvikande samt ambivalent eller desorganiserad. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, 

s 51).  

 

4.2.1 Undvikande anknytning 

Denna form av anknytning märks då barnet inte behöver använda sina föräldrar som en 

trygg bas. Barn med undvikande anknytning har mera erfarenhet av ett samspel med 

föräldern där han/hon inte var så förtjust i barnets känslomässiga behov, än vad barn med 

trygg anknytning har. Småbarn behöver närheten till föräldrarna för att de ska veta att de 

är säkra ifall något hotfullt händer. Barn med undvikande anknytning lär sig att inte "gnälla 

för småsaker". Dessa barn blir känslomässigt självförsörjande och hanterar situationer 

som de egentligen inte borde hantera. Ungefär 20 % av barn i västvärlden har utvecklat 

denna anknytning till åtminstone ena föräldern. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 

52–53).  
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4.2.2 Ambivalent anknytning 

Ambivalent anknytning utvecklas i sådana relationer där barnet är osäkert på förälderns 

svar på barnets signaler. Ibland kan föräldern vara riktigt bra förälder, men bara när det 

passar dem, dessa föräldrar styrs mycket mindre av barnets signaler än vad föräldrar till 

tryggt anknutna barn gör. Barnet blir lämnade åt föräldrarnas godtycke. Barnet skaffar sig 

den trygghet han/hon behöver genom att klänga sig fast vid förälder. Det finns ungefär 10 

% av barn som utvecklar ambivalent anknytning till åtminstone en av föräldrarna. 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 53–54).  

 

4.2.3 Desorganiserad anknytning 

Desorganiserad anknytning är en motsats till organiserad anknytning, detta 

anknytningsmönster kallas för desorganiserad på grund av at barnet har svårt organisera 

sin anknytning till föräldern. Detta händer då förälder under en längre tid inte hjälper eller 

tröstar barnet då barnet behöver tröst. Barnet söker sin förälder ifall han/hon blir rädd, 

men om barnet kommer närmare förälder då bli det ännu värre eftersom det är förälderns 

beteende som skrämmer barnet ännu mera och detta leder till att anknytningssystemet 

slås på och då blir det bara värre och värre för barnet så att till slut blir det ett kaos inom 

barnet. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 54–55).  

 

4.3 Anknytningens betydelse 

Trygg anknytning skyddar barnet och därför har pedagoger ansvar att arbeta på ett 

förebyggande sätt. Trygg anknytning som redan finns hos barnet ska man vårda och 

man ska bygga upp nya trygga anknytningsrelationer. Om barnet har otrygg anknytning 

till sin förälder då ska pedagogen försöka utveckla en ny trygg relation, eftersom barnet 

behöver åtminstone en trygg person på daghemmet då föräldrarna inte är närvarande. 

(Killén, 2009, s 214).  
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5 Daghem 

Enligt lagen om småbarnspedagogiken (2018/540) är syftet med småbarnspedagogiken 

att:  

 

 främja barnets uppväxt, utveckling och ett bra välbefinnande  

 stödja barnets lärande  

 trygga verksamhetssättet som respekterar barnet  

 identifiera barnets behov av stöd, ordna stöd  

 ge möjligheter till positiva upplevelser av lärande  

  stödja barnets föräldrar i fostringsarbetet (3 §).  

 

Daghemmets uppgift är att tillsammans med vårdnadshavarna främja barnets uppväxt, 

utveckling och lärande. Daghemmet är viktigt för barnet och barnets utveckling. 

Pedagogernas uppgift är att skapa en trygg relation till barnet, och för att den 

tryggheten ska finnas så ska samarbete mellan föräldrarna och pedagogerna fungera på 

ett bra sätt. På daghemmet har alla barn rätt till att bli hörda och sedda, för att alla är 

unika och värdefulla precis som de är. Daghemmets uppgift att skydda barnets rätt till en 

trygg barndom. Daghemmet stödjer inte bara barnet utan också föräldrarna i det 

fostrande arbete vilket ger föräldrarna möjlighet att antingen arbeta eller studera. 

(Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2018).  

 

 

5.1 Pedagogen har en viktig roll 

Pedagogerna har två olika uppgifter på daghemmet, dessa är pedagogiska uppgifter 

samt omvårdnadsuppgifter. Tanken är inte att pedagogerna ska ersätta föräldrarna utan 

de ska fungera som trygga personer för barn medan föräldrarna arbetar och detta är 

viktigt eftersom barn utvecklas genom samspelet med pedagoger. (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012, s 22–25).  

 

Barn lär sig att lita på pedagogen genom relationen som skapas mellan dem och då blir 

pedagogen den viktiga personen för barnet när det händer förändringar i livet, till 
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exempel när barnet genomgår föräldrarnas separation. Pedagoger visar mycket 

vänlighet och omsorg för barn därför känner sig barn trygga och säkra på daghemmet. 

(Andersson, 1995, s 29).  

 

Om någon händelse under dagen påverkar barnet negativt då är den trygga, tillitsfulla 

relationen mellan barnet och pedagogen av stor betydelse (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, s 225–226).  

 

Föräldrarna har svårt att se sitt barn sörja eftersom de känner sig skyldiga för att de har 

skilt sig, så de försöker prata bort barnets sorg och detta ska de inte göra eftersom deras 

barn kan få psykiska skador. På grund av detta behövs hjälp från utomstående och i de 

flesta fallen blir det pedagoger på daghemmet. Det barnet behöver från pedagogerna är 

förståelse och acceptans för deras känslor, pedagoger ska inte tycka synd om barnet 

utan de ska förstå att barnet inte mår bra. (Fahrman, 1993, s 38).  

 

Barn behöver någon som kan lyssna på dem då mamma och pappa inte orkar, de 

behöver någon som de känner sig trygga med och litar på för att gå till med sina tankar 

och sitt sörjande. Här kommer pedagogerna in för att göra denna viktiga uppgift, genom 

att bara vara där för barnet och lyssna. (Andersson, 1995, s 24).  

 

Barn och pedagoger tillbringar mera tid tillsammans än vad barn och föräldrar gör, på 

grund av detta måste pedagoger stärka sin förmåga att ha empati för barnet, att ha 

realistiska förväntningar på barnet samt att engagera sig känslomässigt (Killén, 2009, s 

216).  

 

Barnet kan reagera på många olika sätt när föräldrar inte längre är tillsammans, men en 

sak är klar och det är att denna separationsprocess är svår för barnen. Det är viktigt att 

pedagoger talar med föräldrarna om hur man kan samtala med barnet om den 

förändrade situationen i familjen. Om pedagogerna märker omsorgsbrist hos barnet så 

borde pedagogen ta ett samtal med föräldrarna antingen enskilt eller tillsammans. 

Ibland är föräldrarna i konflikt med varandra så kan det vara lätt för pedagoger att 

hamna mitt i, och detta ska undvikas, pedagogen borde ha bra samarbete med båda 
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föräldrarna så att både föräldrar och pedagoger samarbetar för barnets bästa. (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s 237–238).  

 

5.2 Anknytning i dagvården 

Tryggt anknutna barn kan bli högljudda om de lämnas ensamma med främlingar i en 

främmande miljö, som exempel på detta är inskolning på daghemmet, men efter en tid då 

barnet börjar bli van vid miljön och personerna då blir det lättare för barnet eftersom 

han/hon hittar sin ersättare för föräldrarna. Barnet hittar sin nya anknytningsperson på 

daghemmet, en person som han/hon kan räkna med i hotande situationer. Man kan säga 

att barnet visar positiva känslor mot pedagogen. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 

75–76).  

Barn med undvikande anknytning är självständiga och därför är att det väldigt lätt för 

pedagoger att förbise just dessa barn eftersom de är så duktiga och klarar av mycket på 

egen hand. Men så är inte alltid fallet utan det kan vara så att just dessa barn behöver hjälp 

också men de försöker att bita ihop’’ och klara av situationen på egen hand, det vill säga, 

istället för att söka tryggheten i personer så ersätter barnet personer med leksakerna. 

(Broberg, Hagström & Broberg, s 77–79).  

Inskolningen för barn med ambivalent anknytning är påfrestande för barn och deras 

föräldrar, men ibland också för pedagoger. Ambivalenta relationen mellan barnet och 

föräldern gör det ganska svårt för alla eftersom överlämningar och hämtningar blir 

känslosamma och ibland måste pedagogen bryta avskedet. Dessa barns 

anknytningssystem aktiveras ofta, barnen söker tröst av pedagogen, men blir inte lugnare 

av det utan går från famnen bara för att gråta och sträcka armarna för att komma tillbaka 

till famnen igen. Dessa barn har även svårt med rutiner, till exempel, städning, de vill inte 

plocka undan leksaker och om pedagogen säger till så bli det dramatiskt och små saker 

förvandlas till stora ”scener”. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 79–80).        
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5.3 Bemötande av barnet på daghemmet 

Det viktiga på morgonen då barnet kommer till daghemmet är att bli bemött av den 

pedagog som barnet känner tryggheten med. Det borde också finnas en stund på 

morgonen då föräldern och pedagogen kan samtala en liten stund eftersom det kanske 

har hänt något viktigt under morgonen som kan påverka resten av dagen och pedagogen 

borde känna till detta. Det är viktigt att barnen känner sig mottagna och sedda redan på 

morgonen, om denna lilla stund inte sker på morgonen så kan det hända att både barn och 

föräldrar blir vilsna. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 180–181).  

När föräldrarna har tagit det beslutet om att skilja sig, borde informera barnets pedagoger 

så att orsaken till barnets förändrade beteende är känd för pedagoger. Det är kanske svårt 

att förstå varför pedagoger borde känna till att paret har beslutat att skilja sig, men om 

man sätter barnet i fokus förstår man. Barnet kanske mobbar andra barn och då sätter 

pedagoger gränsen och de har ett visst bemötande mot barnet utan att veta att det finns 

orsak bakom barnets beteende. Om pedagoger känner till skilsmässan då får barnet ett 

annat bemötande. (Fahrman, 1993, s 44).  

Barn har en viss förväntning om sättet på vilket de kommer att bli bemötta, och dessa 

förväntningar baserar sig på deras tidigare erfarenheter av samspelet (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012, s 280).  

När krisen som skilsmässa uppstår då blir barnet överbelastad och allt som har byggts upp 

kan falla ner, därför är det viktigt att pedagoger stödjer barnet att hantera 

överbelastningen, det vill säga, den situation barnet befinner sig i. Detta gör man genom 

att ge värme, närhet och omvårdnad till barnet. Pedagoger ska bemöta detta barn på så 

sätt att barnet förstår att pedagogen finns där för honom/henne och genom detta känner 

barnet sig tryggt igen. (Andersson, 1995, s 22).  

Pedagogen ska hjälpa barnet med de stressiga händelserna, genom att förstå att vuxnas 

och barns tänkande skiljer sig från varandra. Allt det dåliga som händer hemma följer med 

barnet till daghemmet och på grund av detta blir det viktigt för barnet att få gott 

bemötande för att kunna klara av vardagen. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 175).  

Barn behöver bli bemötta av varmt och stadigt omhändertagande av en pedagog, 

pedagogen ska vara tillgänglig för att svara på barnets frågor ifall barnet har behov av att 
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ställa frågor. Barn behöver inte ställa frågor genom att använda språket, de kan också 

fråga med blickar eller med sin känsel. Det är viktigt att visa respekt för det lilla barnet och 

hjälpa barnet att hitta kraften att klara av situationen. (Andersson, 1995, s 28).  

Pedagogernas bemötande och tillgänglighet är två viktigaste faktorer för att hjälpa barnet 

i den svåra situationen (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 265).  

När pedagogen möter barnet på den neutrala zonen, det vill säga där barnet känner igen 

platsen samt känner att just den plats är trygg, då hjälper det bemötande barnet att 

bearbeta skilsmässan (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 241, 245).  

 

5.4 Daghemspersonalen som stöd 

Personalen som träffar barn dagligen på barnens arenor kan ge stöd åt barnen inom ramen 

för sin yrkeskompetens (Killén, 2009, s 213).  

Barn lider av att föräldrarna bråkar eller separerar. Både barn och föräldrar behöver hjälp 

och stöd när de genomgår en skilsmässa eftersom skilsmässor är en stressad och förvirrad 

process. (Apter, 1997, s 86). Barn kan behöva olika form av stöd på grund av olika 

anledningar. Barn som har brister i den känslomässiga omsorgen kan bli negativt 

påverkade när det gäller deras utveckling och därför är vikten av stödet de borde få stort. 

(Broberg, Hagström& Broberg, 2012, s 248–249).  

Barn och vuxna tänker på olika sätt på grund av sin utveckling. För att stödja barnet som 

sörjer ska pedagogerna leva sig in i barnets syn på verkligheten. (Andersson, 1995, s 19). 

Pedagoger som lever in sig i barnen situation och barnet inser att pedagogen förstår vad 

barnet går igenom, skapar relation som leder till att pedagogen kan stödja och hjälpa 

barnet med bearbetning av den svåra upplevelsen. När denna relation skapas förstår 

barnet att pedagogen accepterar barnet och barnets känslor samt att pedagogen tror på 

barnet, först då börjar barnet uttrycka sina känslor genom lekar men också genom sina 

teckningar. (Killén, 2009, s 219, 222).  
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Pedagoger borde låta barnet agera ut sina känslor eftersom det är viktigt för själva 

barnet att han/hon får reagera, medan pedagogen är där som stöd, men man måste 

ändå sätta vissa gränser på det sättet som reaktionen sker på (Fahrman, 1993, s 53).  

 

Då allt känns som kaos där hemma, så kan det vara bra för föräldrarna att också få stöd 

från daghemmets sida och detta sker i form av avlastning, detta betyder att 

pedagogerna stödjer föräldrarna genom att ta hand om deras barn. För att denna form 

av stöd ska fungera, måste både föräldrar och pedagoger förstå vilka deras roller är när 

det gäller barnomsorgen, samt att barnet kan bete sig på olika sätt hemma och på 

daghemmet. (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s 245–246).  

 

Som det redan har nämnts flera gånger, pedagoger ska stödja och hjälpa barnet i många 

olika vardagliga situationer. De barn som behöver stöd och hjälp, kan gå under en längre 

tid utan några framsteg och detta ska pedagogen stå ut med. För att kunna ge det stödet 

barnet behöver, behöver pedagogen ha djup tolerans, kunskap och uthållighet. (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s 268).  

 

Daghemmet ska identifiera om det finns behov av extra stöd samt ska daghemmet 

ordna stödet och vid behov ska det ske genom mångprofessionellt arbete. Om barnet får 

stöd tillräckligt tidigt kan det främja barnets utveckling samt barnets lärande eftersom 

detta är en del av den kvalitativa verksamheten. Genom att ge stöd åt barn förebygger 

man framtida problem. (Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2018).  

 

5.5 Metoder 

Enligt Apter (1997, s 87–89) kan man använda vissa metoder för att mildra negativa 

känslor hos barn samt att sätta stopp för möjliga verkningar: 

 

 Man kan stimulera barnet att engagera sig i något positivt så att de inte 

känner sig värdelösa som om de inte har något positivt att ge åt andra 

människor.  
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 Man kan visa respekt för barnet, barnets känslor, barnets val, barnets idéer 

samt barnets åsikter. Detta hjälper barnet att inte behövea känna skulden 

eller skam för föräldrarnas skilsmässa.  

 

 Vara så pålitlig som möjligt när det gäller stora och små frågor. Detta betyder 

att alla löften man ger barnet så måste man hålla så att de inte skulle uppleva 

svek igen från vuxnas sida, men om man håller sitt ord då vet barnet att 

han/hon kan fortfarande lita på vuxna.  

 

Barn kan inte påverka det som händer i deras liv, utan de blir tvingade att anpassa sig till 

de situationer vuxna väljer. Barnet som blir tvingad att anpassa sig kan bli stressad av 

situationen och börja må dåligt, därför är det vuxnas ansvar att se till att barnet mår bra. 

Pedagogerna kan använda olika metoder för att hjälpa barnet genom att försöka minska 

faktorer som stressar barnet. En av metoderna som kan användas just när barnet är 

stressad är att få barnet att slappna av. (Ellneby, 1999, s 36).  

En av metoderna som kan stödja barnet är samspelet mellan barnet och pedagogen. 

Samspelet kan fungera som stöd om pedagogen är tillgänglig för att tolka och förstå 

barnet. Känslomässigt tillgängliga pedagoger ger bättre resultat när det gäller 

stressupplevelser hos yngre barn. För att kunna bygga upp den goda och trygga relationen 

så måste samspelet mellan barnet och pedagogen fungera. (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, s 280).  
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6 Sammanfattning av teoridelen 

Skilsmässor är en del av livet, det har blivit allt vanligare att barn vi träffar har skilda 

föräldrar, de flesta barn verkar må bra då man ser dem med den ena förälder. Detta 

stämmer tyvärr inte, barnets hela värld blir upp och ner då familjen splittras i två delar, det 

som en gång har varit en familj blev nu två helt nya familjer och då blir barnet förvirrat och 

otryggt.  

Skilsmässan kan komma plötsligt men den kan också vara planerad, oavsett hurdan 

skilsmässa det handlar om, så blir barnen påverkade på något sätt. Det enda som skiljer 

dessa två typer av skilsmässor är att planerad skilsmässa ger barnet mera tid att bearbeta 

det hela, medan plötslig skilsmässa sker så snabbt att det tar länge innan vissa barn kan 

återhämta sig fullt. Precis som skilsmässor kan vara olika, så kan också barnens känslor 

och reaktioner vara olika eftersom var och ett barn är en individ. 

Daghemmet är ett neutralt ställe där barn kan åtminstone försöka glömma allt dåligt 

som pågår hemma. Pedagoger har en viktig roll för alla barn speciellt för barn med skilda 

föräldrar eftersom pedagoger fungerar som anknytningspersoner och under dessa 

processer är det viktigt för barnet att ha åtminstone en trygg person som stödjer honom 

/henne när allt i livet rasar ner. Barn tillbringar största delen av vardagen på daghemmet 

så det är självklart att pedagoger är betydelsefulla personer, men det är också självklart 

att ingen kan ersätta barnets föräldrar eftersom de är personer som har huvudansvar för 

omsorgen av sina barn.  
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7 Metod och tillvägagångsätt 

Detta kapitel behandlar valet av metoden som används i undersökningen samt motivering 

till valet av metoden. Respondenterna, deras sekretess och genomförande av 

undersökningen tas upp och redovisas i detta kapitel.  

 

7.1 Kvalitativ metod 

Metoden som lämpade sig bäst för denna undersökning var kvalitativ metod, det vill säga 

att intervjuer används som datainsamlingsmetod. Denna metod valdes på grund av att 

undersökningen krävde daghemspersonalens erfarenheter samt deras åsikter av barn 

som genomgår eller som har genomgått föräldrarnas skilsmässa. Bästa sättet att få den 

information som behövs var att intervjua personalen på ett daghem eftersom med hjälp 

av intervjuer kan personalen förklara fritt utan att tänka på avgränsningar.   

Kvalitativa intervjuer hjälper både respondenterna och personen som intervjuar, att känna 

sig bekväm eftersom intervjun känns som ett naturligt samtal. Dessa intervjuer hjälper 

mig att få en bred uppfattning om barns situation när de befinner sig på daghemmet, samt 

en inblick i personalens dagliga arbete. (Patel & Davidson 2011, s 81 – 83).  

En vecka innan intervjuerna skulle genomföras skickade jag frågorna till personer som jag 

skulle intervjua, jag ville att de skulle få en uppfattning om vad intervjuerna kommer att 

handla om. Jag hade samma frågor för alla respondenter även om de hade tre olika 

yrkesbenämningar.  

 

7.2 Respondenter 

Vid valet av respondenterna användes det som (Holme & Solvang 1997, s 183) kallar 

bekvämlighetsurval. För att utföra undersökningar behövdes tillstånd så personen som 

kontaktades för att få tillstånd var daghemsföreståndare, efter godkännande av 

tillståndet bads daghemsföreståndare att vara en av respondenterna samt att välja en 

barnträdgårdslärare och en barnskötare som skulle intervjuas.   
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Daghemmet vars personal skulle vara respondenter valdes på grund av att 

daghemsföreståndare jobbar delvis i kontoret och delvis i gruppen, det vill säga tre dagar 

i kontoret och två dagar i gruppen. Orsaken till att daghemsföreståndare bads vara en av 

respondenterna var att se om personen som är daghemsföreståndare har samma åsikter 

gällande barn som genomgår eller som har genomgått föräldrarnas skilsmässa, som 

personer som jobbar med barn.  Barnträdgårdslärare och barnskötare valdes på grund av 

att båda jobbar med barn, men de har olika uppgifter samt olika utbildningar, så på det 

sättet blir det lättare att jämföra deras erfarenheter och åsikter. Med tanke på att det enda 

som behövdes för undersökning var personalens erfarenheter och åsikter gällande ämnet 

så blev det tillräckligt att välja bara tre personer som respondenter eftersom på det sättet 

skulle undersökningen bli så djup och så tydlig som möjligt. Oavsett om en eller tio olika 

respondenter valdes så skulle resultatet ändå inte ändras eftersom undersökningens syfte 

var personliga erfarenheter och personliga åsikter av barn som genomgår eller som har 

genomgått föräldrarnas skilsmässa.  

 

7.3 Sekretess 

Långt innan intervjuerna genomfördes blev respondenterna informerade om att allt blir 

anonymt, att deras arbetsplats, namn, ålder eller något liknande kommer inte att tas upp 

i examensarbetet, samt att deras svar bandas in och sedan raderas direkt efter 

redovisningen av resultaten. Respondenterna fick samma information ännu en gång, en 

vecka innan intervjuerna genomfördes. 

 

7.4 Genomförande av undersökning 

Intervjuerna genomfördes på daghemmet under respondenternas arbetstid. Jag valde 

att intervjua en respondent åt gången eftersom alla deltog i intervjun på arbetstid. Jag 

bandade in alla intervjuer för att kunna koncentrera mig på intervjuerna istället för att 

anteckna ner deras svar. För att stärka respondenternas anonymitet raderade jag 

inspelningar och sammanfattade deras svar utan att citera något så att ingen detalj som 

skulle kunna avslöja deras identitet kom fram.  
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8 Resultatredovisning 

Syftet med detta kapitel är att redovisa och sammanfatta svaren som kom fram under 

intervjuerna som genomfördes, frågor och svar är indelade i olika kapitel och i den 

ordningsföljd som skulle vara lätt för läsaren att följa med. I resultatredovisningen 

kommer också att stå yrkesbenämning framför svaret så att det blir lättare att jämföra 

vilka personliga erfarenheter och åsikter daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare och 

barnskötare har.  

 

8.1 Har personalen tillräckligt med information när det gäller skilsmässor?  

Jag ville först veta hur mycket personalen visste om skilsmässor och separationer när det 

gäller teoretiska delen.   

 

Daghemsföreståndare: Jag har inte läst mycket om detta i skolan, men jag 

blev intresserad av ämnet så jag har läst ganska mycket litteratur bara för 

att lära mig hur skilsmässor kan se olika ut eftersom allt beror på vilken 

synvinkel man kollar ifrån, samt ville jag lära mig om hur jag skulle kunna 

bemöta och stödja dessa barn i mitt framtida yrke.  

  

Barnträdgårdslärare: Vi gick igenom ämnet i skolan, men det var bara 

enstaka föreläsningar som handlade om separationer och det var främst om 

barn som genomgår kriser och ingenting specifikt om barn och föräldrarnas 

skilsmässa.  

 

Barnskötare: Jag har inte läst något alls om separationer, det som jag kan 

och vet är på grund av vad jag har hört och sett, jag är besviken att detta 

allvarliga ämne inte tas upp så ofta. 

 

När frågan ställdes så blev jag förvånad över svaren. Den som hade någon teoretisk 

bakgrund om separationer och skilsmässor var daghemsföreståndare, men detta beror på 

att personen var intresserad av detta ämne och läste litteraturen om detta, på egen hand. 
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Tyvärr är det så att detta ämne inte tas upp tillräckligt mycket i skolorna eller på 

föreläsningar som det borde göras.   

 

8.1.1 Hur ofta förekommer skilsmässor under barnets tid på daghemmet?  

För att personalens erfarenheter skulle komma fram, ställdes frågan, hur ofta fick 

personalen vårda barn som genomgått eller genomgår föräldrarnas separation. 

 

Daghemsföreståndare: Eftersom jag har jobbat inom denna bransch i ca 15 

år så har det nog hänt då och då att barnens föräldrar skilt sig under barns 

första 5 år, men en sak kan jag säga, det var inte så vanligt att skilja sig förr i 

tiden, men dessa senaste år har det blivit allt vanligare att föräldrarna 

separerar sig då barnen är små. På senaste 5 år har vi haft ca 10 sådana 

händelser.  

  

Barnträdgårdslärare: Jag har jobbat 6 år inom branschen och jag tycker att 

det händer ganska ofta, åtminstone 2 par som skiljer sig per år.  

  

Barnskötare: Det är ganska vanligt för människor att skilja sig nuförtiden, 

kanske för att det har blivit mer accepterat av samhället. Jag minns ganska 

bra för 4 år sedan hade vi bara ett fall där föräldrarna skilde sig och då hade 

de tvillingar, men alla andra år som jag har jobbat så har det varit flera par 

under samma år som skilde sig.  

  

Alla tre höll med om en sak och det är att skilsmässor har blivit allt vanligare de senaste 

åren. Respondenternas svar stämmer överens med det som Öberg & Öberg (1987, s 14) 

nämnde om att antalet av skilsmässorna har ökat med tiden.  

 

8.2 Beteende förändringar innan skilsmässan  

Problem mellan föräldrarna pågår länge innan beslutet om skilsmässan kommer, och 

enligt Öberg & Öberg (1987, s 16) är forskarna eniga om att det inte kan bevisas att det är 
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separationer som gör det svårt för barnet, utan det är den dåliga relationen som påverkar 

barnets psykiska välmående negativt. På grund av detta ställdes frågan om 

respondenterna hade lagt märke till några beteende förändringar innan de visste att 

föräldrarna höll på att glida isär från varandra.  

 

Daghemsföreståndare: Absolut. Det är endast få barn som förblev likadana, 

men de flesta har visat negativt beteende och då visste vi att något var på 

gång.  

  

Barnträdgårdslärare: Ibland och ibland inte. Vissa barn började bete sig på 

ett annat sätt främst började de bråka med sina kompisar, men jag gissar att 

det var bara ett beteende som de härmar från sina föräldrar medan de 

bråkar. Det fanns också sådana barn som bara drog sig tillbaka så man 

kunde inte ens ana att något var på gång.  

  

Barnskötare: Det beror helt på. De barn som hade beteende problem innan 

det så märkte åtminstone inte jag något på eftersom "bråk, gnäll och 

aggressivitet" ingick i deras vardag, det fanns vissa barn som var lugna och 

glada förr, men som plötsligt blev ledsna och började gnälla samt började de 

bråka med andra barn så det var lätt att laga märke till att något inte var 

som vanligt.  

 

Dessa tre respondenter hade inte samma upplevelser av att barnets beteende 

förändrades på samma sätt, men kan sammanfatta att alla tre hade någon sorts av 

upplevelse av att barnets beteende förändrades på något sätt. Antingen agerade barn ut, 

eller förblev likadana som förr och detta gäller de barn som hade negativt beteende från 

förr, men det finns också ett undantag där barn blev förbisett av personalen eftersom de 

blev bara lugnare än vanligt.  
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8.2.1 Tillfälliga eller långvariga beteendeförändringar?  

Som en följdfråga till den föregående fråga, var om beteende förändringar var tillfälliga, 

det vill säga att de slutade med att föräldrarna flyttade ifrån varandra eller om de 

fortsatte långt efter det.  

 

Daghemsföreståndare: Många barn slutade agera ut efter en kort tid, det 

kan bero på att föräldrarna hade förklarat hur situationen ligger till och att 

det blev lättare för barn att veta att föräldrarna inte bor tillsammans längre, 

men att båda kommer att finnas i barnets liv samt att allt bråk hemma 

kommer att försvinna.  

  

Barnträdgårdslärare: Ja och nej. Barnen slutade bråka men vissa av dem 

började vara på dåligt humör istället och vissa av dem blev precis som förr, 

så detta kan man inte riktigt svara på, eftersom alla barn är olika och 

reagerar på olika sätt.  

  

Barnskötare: De barn som jag nämnde tidigare alltså de som plötsligt 

började få humörsvängningar, så vissa av dem återvände till sitt vanliga jag, 

men det tog nog sin tid, och vissa förblev på samma sätt som de var innan 

skilsmässan, alltså ledsna och gnälliga, precis som om de just hade börjat 

med inskolningen.  

  

Alla barn är olika och det är självklart, eftersom alla är skilda individer och därför tog det 

för vissa längre tid och för vissa en kortare tid att bearbeta föräldrarnas skilsmässa.  

 

8.3 Hurdana känslor kommer fram under skilsmässoprocessen?  

Vissa barn är bra på att dölja sina känslor, men inte alla så det intressanta var att veta 

hurdana känslor kommer fram under skilsmässoprocessen.  

 

Daghemsföreståndare: Alla barn är olika och visar sina känslor på olika sätt, 

men cirka hälften av barn har visat ilska, vissa har inte alls visat känslor utan 

de har bara dragit sig tillbaka och det påpekar också en viss känsla.  
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Barnträdgårdslärare: De flesta barn var arg och visade sin ilska genom att 

bråka med andra barn samt genom att slå dem.  

  

Barnskötare: Vissa visade inga känslor alls, de lekte precis som om ingenting 

pågick, men det fanns också sådana barn som gjorde allting genom ilska, de 

var besvikna på vuxna och hade svårt att lita på någon vuxen. Men det fanns 

också sådana barn som blev ledsna, oavsett vad man sa åt barnet så blev de 

ledsna.  

  

Precis som föregående fråga, alla barn är olika och därför visar de olika känslor, men alla 

tre respondenter upplevde att de flesta barn visade ilska. 

8.4 Mamma- och papparollen under och efter skilsmässan  

Personalen som har jobbat längre tid har lätt att märka skillnader mellan mamma- och 

papparollen, men är det likadant när skilsmässan är inblandad? Förblir rollerna likadana 

eller förändras de under och efter skilsmässoprocessen?  

 

Daghemsföreståndare: Jag tycker att båda föräldrarna är involverade i 

barnets liv, men kanske inte på samma sätt, mamma är den som alltid vill ta 

mera ansvar och pappa är den som "hänger" bara med.  

  

Barnträdgårdslärare: Papparollen är främst den som är mer passiv, de flesta 

papporna håller med om allting man säger, medan mammarollen handlar 

om mera än bara så, mamma är i de flesta fall den som sköter om allting och 

som under skilsmässoprocessen blir ännu mera aktiv än vanligt.  

  

Barnskötare: Jag har själv märkt att mammor är de som sköter om alla 

pratstunder med personalen i dessa fall, de vill ha kontroll över det som sker 

och är stressade hela tiden, men papporna är de som tar det lugnt och drar 

sig tillbaka litegrann när det gäller deras barn. Detta kan bero på att 

papporna inte blivit vana ännu av att de måste sköta om allt nuförtiden och 

inte bara hämta barnen från daghemmet.  
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Respondenterna var överens om att papparollen förblev likadan, medan mammarollen 

som är annars mer aktiv än papparollen, blev ännu mera aktiv under skilsmässan, 

mammorna ville ha kontroll över allt.  

 

8.5 Anknytningens betydelse för barn som genomgår föräldrarnas skilsmässa  

Anknytningen är viktigt för alla barn, det är en faktor som avgör barnets framtid, därför 

vill jag veta om anknytningen spelar någon större roll när barn genomgång sådan kris 

som föräldrarnas separation.  

 

Daghemsföreståndare: Det är självklart att anknytningen spelar en stor roll 

för barnen, om barn har problem hemma då kan det vara skönt för dem att 

komma i en neutral miljö där de bemöts av sina pedagoger som de trivs med.  

  

Barnträdgårdslärare: Anknytningen är mycket viktig då barnet befinner sig i 

en sårbar situation. Barnen som har en trygg anknytning till en vuxen klarar 

av stressiga eller jobbiga situationer på ett annat sätt.  

  

Barnskötare: Jag har själv inte läst så mycket om anknytning så att jag kan 

besvara denna fråga på ett omfattande sätt, men jag tror att anknytning 

spelar en större roll under dessa omständigheter än vanligt.  

  

Anknytningen har alltid stor betydelse för barn, och speciellt när barnet genomgår en 

kris, om allting rasar ner hemma då kan barnet åtminstone få någon sorts av stöd och 

hjälp av pedagogen som barnet har en trygg relation till.  

 

8.5.1 Betydelse av daghemmet för barn som genomgår en kris  

Enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) är daghemmet viktigt för 

barnet och barnets utveckling. Har detta betydelse större roll när barn genomgår en kris, 

eller upplever barnen som om föräldrarna lämnade dem på daghemmet och att det är 

just där de måste vara?  
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Daghemsföreståndare: Daghemmet har stor betydelse för barn som 

genomgår en kris eftersom de kommer till ett tryggt ställe där de kan bli 

hörda och sedda.  

 

Barnträdgårdslärare: Vissa barn kan uppleva att föräldrarna lämnar dem 

speciellt om den pedagog de har skapat trygg anknytning till inte finns på 

plats så de börjar gråta. Efter ett par minuter inser de att de är accepterade 

även av andra pedagoger så de lugnar ner sig och börjar med sina vardagliga 

rutiner.  

  

Barnskötare: Daghemmet är barnets andra hem och eftersom barn inte 

tycker om förändringar så det är bra att de kommer igång med sina rutiner 

då de kommer till daghemmet, så även om de upplever att föräldrarna 

lämnar dem glömmer de det ganska snabbt.  

  

Vissa barn kan uppleva att föräldrarna lämnar dem på daghemmet, men direkt då de 

börjar med sina vardagliga rutiner på daghemmet blir allting bra. Daghemmet har stort 

betydelse för dessa barn eftersom de blir hörda, sedda och accepterade där så de känner 

tryggheten som de kanske inte känner hemma.  

 

8.5.2 Ska man bemöta barn som genomgår föräldrarnas skilsmässa på samma sätt 

som man gjorde innan skilsmässan?  

Bemötande av barn på ett daghem är alltid en viktig faktor för hur barnets dag kommer 

att se ut, därför ställdes frågan: På vilket sätt borde man bemöta barnet under 

skilsmässoprocessen, är det likadant bemötande som gäller annars också eller borde 

dessa barn bli bemötta på ett annat sätt? 

 

Daghemsföreståndare: Jag har försökt både och, men märkte att barnen 

mådde bättre om jag bemött dem på samma sätt som innan denna 

situation.  
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Barnträdgårdslärare: Allt borde vara som vanligt så att barnen kan känna 

att åtminstone deras rutiner på daghemmet förblev likadana och att inga 

flera förändringar kommer under denna process.  

  

Barnskötare: Bemötande borde förbli likadant som förr, men vissa barn kan 

behöva lite extra närhet än vanligt och då ska man ge den närhet barnet 

söker efter. Man borde känna barnet ganska bra för att läsa av hurdana 

behov barnet har, om man bara hoppar på barnet med allt extra då blir vissa 

av dem irriterade på det och det leder till vissa utbrott.  

  

Respondenterna tyckte att man borde bemöta barn på samma sätt som man gjorde 

innan skilsmässan, men att man också borde kunna läsa av barnets behov. Vissa barn vill 

ha mera närhet, medan andra barn blir bara irriterade om de blir bemötta på ett annat 

sätt.  

 

8.6 På vilket sätt kan pedagoger stödja ett barn som genomgår föräldrarnas 

skilsmässa?  

Stöd är en viktig faktor när det gäller barnets bearbetning av skilsmässan, så det viktiga 

är att veta på vilket sätt pedagoger kan stödja barnet som genomgår skilsmässans 

process.  

 

Daghemsföreståndare: Man kan stödja barnet genom att ge den närhet och 

trygghet barnet behöver. Man ska visa att man finns där för barnet och att 

det är tryggt för barnet att söka hjälp av pedagogen.  

  

Barnträdgårdslärare: Man ska först se vilken sorts av stöd och hjälp barnet 

behöver, och sedan ska man se till att ordna det, detta gäller främst de barn 

som agerar ut och som har långvariga beteendeförändringar. Annars så ska 

man finnas tillgänglig för barnet och ge lite extra närhet ifall barnet vill ha 

det.  
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Barnskötare: Man ska finnas där för barnet och man ska genom sina 

handlingar bevisa att man finns där för barnet, man ska också ha tålamod 

för att kunna stödja barnet eftersom det tar längre tid för vissa barn som 

verkligen behöver stöd, att acceptera stödet som erbjuds. Jag har alltid visat 

mitt stöd till barnet genom att ha barnet i famnen, ställa många frågor för 

att kunna se vilket stöd barnet behöver för att senare kunna stödja barnet på 

det sättet det behövs.  

  

Barn behöver stöd med olika situationer under dagen på daghemmet, men det som 

respondenterna påpekade var att man ska visa att man finns där för barnet, samt att ge 

närhet till de barn som är villiga att acceptera den.  

 

8.7 Övriga kommentarer?  

Istället för att ställa flera frågor tänkte jag att respondenterna kunde tillägga något som 

de tycker är viktigt, men som inte kom fram i de frågor jag ställde.  

 

Daghemsföreståndare: Som pedagog ska man försöka bygga upp en bra 

relation med både barn och föräldrarna så att alla skulle kunna samarbeta 

för barnets bästa.  

  

Barnträdgårdslärare: Viktigt att komma ihåg är att alla barn är olika och att 

man alltid ska bemöta dem på ett bra sätt, oavsett hurdant deras beteende 

är. Man vet aldrig vad barnet går genom hemma.  

  

Barnskötare: Man ska alltid finnas där för barnet, barnet ska veta att vi, 

pedagoger finns där för honom/henne och att oavsett vad som händer 

hemma så kan barnet bli tryggt på daghemmet.  

  

Alla respondenter hade bra kommentarer, och dessa kommentarer borde jag och alla 

andra ta med sig, eftersom ingen av oss förstår hur viktiga pedagoger är för barn och hur 

mycket vi kan hjälpa dem bara genom de grundläggande behov, det vill säga, genom att 

ge dem trygghet, förståelse och närhet. För oss kan det vara bara en vanlig rutin vi gör på 
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jobbet då vi ger trygghet till barnet, men för just de barn som genomgår någon kris är 

denna vanliga rutin mycket betydelsefull.  
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9 Avslutande diskussion och kritisk granskning  

I detta kapitel presenteras slutdiskussion samt en kritisk granskning av examensarbete.   

 

I början av examensarbetet togs upp allmänna fakta om skilsmässor, inverkan av 

skilsmässor på barn, deras känslor, beteende, anknytning och till slut daghemmets 

betydelse för barn.  

 

Som det redan har nämnts tidigare, så blev tre respondenter med olika roller valda till 

undersökningen och tanke med detta var att se om det finns en skillnad mellan deras 

åsikter och tänkande med tanke på att alla hade olika utbildningar, olika uppgifter samt 

har de jobbat inom branschen i olika antal år. 

   

Frågorna till undersökningen valdes enligt den preliminära innehållsförteckningen och 

det var bra eftersom preliminära innehållsförteckning var lite längre än den slutliga 

innehållsförteckningen, vilket betyder att det fanns flera frågor än bara de som togs upp i 

detta examensarbete. Vissa frågor togs bort så att resultatredovisningen skulle passa 

ihop med nuvarande innehållsförteckningen.  

 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilken inverkan skilsmässor har på barn, på 

vilket sätt kan pedagoger bemöta och stödja ett barn som genomgår föräldrarnas 

separation.  

 

Respondenterna var överens om att alla barn blir påverkade av föräldrarnas 

skilsmässa/separation och detta märks genom barns beteende på daghemmet. Vissa 

barn hade visat negativt beteende redan innan personalen visste att föräldrarna skulle 

skiljas. En del barn blev tystlåtna och drogs tillbaka, så det var också ett tydligt tecken på 

att föräldrarnas skilsmässa/separation hade påverkat barnet, men pedagogerna kunde 

inte ens ana att föräldrarna höll på att glida isär från varandra. Det fanns också sådana 

barn som förblev likadana, med detta menas att dessa barn hade negativt beteende från 

förr så det var lätt för pedagogerna att förbise dessa barn. Alla tre respondenter var 

överens om att skilsmässans eller separations inverkan märktes genom förändrade 

beteende hos barn, främst genom negativt beteende, men också att alla barn är olika 

och att de visade sitt beteende och sina känslor på olika sätt.   
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När det gäller bemötande av barn som genomgår denna process var personalen överens 

om att bemötande borde ske på ett likadant sätt som innan familj förändringar skedde, 

eftersom barn inte orkar med mycket förändringar på samma gång, de behöver sina 

vanliga rutiner. Vissa barn blir irriterade om personalen ändrar på sitt beteende eftersom 

de är vana vid att personalen beter sig på ett visst sätt, medan vissa barn kan behöva lite 

extra närhet, allt beror på barn och deras behov. Personalen borde kunna läsa av barns 

behov för att kunna ge det bemötande barnet behöver.  

Bästa sättet att stödja barn är att visa att man finns där för dem genom att vara tillgänglig, 

samt att ge närhet och trygghet eftersom barn kan ha det svårt hemma och det enda 

stället som kan kompensera otryggheten barn känner hemma är daghemmet.   

Det som klart och tydligt framkom är att alla barn är olika, deras behov är olika och de kan 

agera på olika sätt, så det viktiga är att pedagogerna kan bemöta barn på ett gott sätt 

eftersom man vet aldrig vad kan pågå hemma och det goda bemötande kan vara mycket 

betydelsefull för barn som genomgår någon form av kris.     

Det är först nu jag kan säga att jag har bättre kännedom när det gäller skilsmässans och 

separationens inverkan på barn samt på vilket sätt jag kan bemöta och stödja dessa barn. 

Allt de behöver är trygghet, närhet, förståelse, respekt och fasta rutiner. Jag är glad över 

att jag valde detta ämne att skriva om eftersom min syn på hela detta har blivit mycket 

klarare än vad den var innan jag började skriva om detta ämne. Jag önskar att kunde skriva 

mera, men jag fick avgränsa de mesta så att det inte skulle bli alldeles för brett, men nu då 

jag är färdig med arbete så finns det mycket som jag önskar att jag skulle ha gjort på ett 

annat sätt. Detta kan skrivas som kritisk granskning.  

Jag borde ha intervjuat flera pedagoger från olika daghem och inte bara från ett daghem 

för att då skulle jag få mera detaljer när det gäller olika upplevelser av barn som genomgår 

eller genomgått föräldrarnas skilsmässa. Jag borde ha letat efter litteraturen på olika 

bibliotek och inte bara skolans bibliotek eftersom alla som någonsin har skrivit om detta 

ämne eller något liknande har använt sig av samma litteratur och nu ser alla våra arbeten 

nästan likadana ut.  

Det har varit intressant att skriva om detta ämne. Jag fick lära mig mycket som jag kan 

använda mig av i mitt yrke och det är jag tacksam för. Man lär sig varje dag något nytt så 
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jag kan inte säga att jag har lärt mig allt nödvändigt för att bemöta och stödja dessa barn 

på ett bra sätt, men jag kan fortfarande lära mig i framtiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 (1) 

Intervjufrågor 

 Har personalen tillräckligt med information när det gäller skilsmässor? 

 Hur ofta förekommer skilsmässor under barnets tid på daghemmet? 

 Finns det beteende förändringar hos barn innan skilsmässan? 

  Blir beteendeförändringar kortvariga eller långvariga? 

  Hurdana känslor kommer fram under skilsmässoprocessen? 

 Förändras mamma / papparollen under och efter skilsmässan, eller förblir den 

likadan? 

 Hurdan betydelse har anknytning för barn som genomgår föräldrarnas 

skilsmässa? 

 Hurdan betydelse har daghemmet för barn som genomgår en kris? 

 Ska man bemöta barn som genomgår föräldrarnas skilsmässa på samma sätt som 

man gjorde innan skilsmässan? 

 På vilket sätt kan pedagoger stödja ett barn som genomgår föräldrarnas 

skilsmässa? 

  Övriga kommentarer? 

 


