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1 INLEDNING 

Detta examensarbete är ett beställningsarbete som har gjorts i samarbete med 

Barnavårdsföreningen (BF), som har ett behov av ny och färsk information och 

forskningsdata gällande separation och växelvis boende bland yngre barn. BF är Finlands 

äldsta barnskyddsorganisation och är en ickevinstdrivande förening 

(Barnavårdsföreningen 2019). Barnavårdsföreningen hjälper och stöder barn att få en 

bättre barndom samt stöder föräldrarna under vägen mot ett stärkt föräldraskap. Till 

Barnavårdsföreningen hör ett barnhem, flera daghem och eftermiddagsverksamhet för 

skolelever. (Barnavårdsföreningen 2019) 

 

Vi kommer att koncentrera oss på yngre barn, 1–5 års åldern, som bor växelvis hos sina 

båda föräldrar. Vi har tagit reda på hur växelvis boende påverkar barnen och hur man kan 

stöda och hjälpa dem samt deras familjer efter separationen. Examensarbetet är ett 

verksamhetsinriktat arbete vars resultat blev en informationsbroschyr. Broschyren kan 

användas av föräldrar som gått igenom en separation samt av yrkespersoner, som jobbar 

inom branschen (till exempel daghemspersonal), som i sin tur kan stöda familjer.  

 

Vi valde att skriva om separation och växelvis boende, eftersom vi båda har erfarenhet av 

att jobba på daghem och konstaterat, att separationer och skilsmässor förekommer 

allmänt bland barnfamiljer. Vi kommer i fortsättningen att använda ordet separation, då 

vi talar om separation och skilsmässa. Orsaken till detta är att föräldrarnas separation kan 

påverka barnen lika mycket som en skilsmässa. Vem som helst kan separeras, men 

skilsmässa är något man ansöker om enligt Finlands lag. Vi ansåg att en 

informationsbroschyr för föräldrar och pedagoger skulle kunna hjälpa både de 

yrkespersoner och föräldrar samt deras barn.  Vi önskar att informationsbroschyren skulle 

stöda pedagogerna och föräldrarna att tillsammans arbeta för att trygga barnets bästa.   

 

Vårt arbete är ett av fyra arbeten inom detta tema, som Barnavårdsföreningen har beställt. 

De tre övriga är; 

- att stödja ett gemensamt föräldraskap under och efter separationen: Kvalitativ 

litteraturanalys 

- småbarns anknytning till föräldrarna vid skilsmässa och växelvis boende 
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- stöd för barns psykiska hälsa vid skilsmässa – ett verktyg för professionella inom 

småbarnspedagogiken. 

 

En artikel berättar om att det har visat sig att de bästa för ett skilsmässobarn är växelvis 

boende. Växelvis boende har blivit vanligare i västländer under de senaste 20 åren. Till 

exempel i Sverige 1980 var växelvis boende lösningen för endast 1 - 2% av barnen i 

skilsmässofamiljer, medan 2010 bodde en tredjedel växelvis med båda föräldrarna. 

(Helsingin Sanomat 2015) Steinbach (2019 s. 353) håller med och säger att växelvis 

boende blir allt vanligare i många västerländska samhällen. Hon fortsätter att detta är en 

stor förändring från tidigare då mammor ofta var ensamstående föräldrar, som tog 

ansvaret för barnets boende.  

 

Vi anser att det finns ett behov av att utveckla yrkespersoners möjligheter att stöda 

skilsmässoparterna så, att växelvis boende blir en fungerande lösning ur barnets 

perspektiv. Vårt examensarbete kommer att handla om detta. 

 

2 BAKGRUND 

I detta kapitel går vi igenom bakgrundsinformation om separation, växelvis boende, 

anknytning, lagstiftning och barnets behov angående separation och växelvis boende. 

2.1 Separation 

Familjemönstren har förändrats väsentligt i Europa under de senaste 50 åren. En av de 

markanta förändringarna är ökningar av föräldrarnas separation. (Velderman et al. 2018 

s. 415) Separation är vanligt i dagens samhälle och allt fler familjer påverkas av det. 

Nuförtiden är det mer acceptabelt i samhället att separeras och flytta isär. Separation kan 

ses som en “lättare utväg” då man känner motstånd i relationen. Det kan kännas lättare 

att skilja sig ifall andra gör det. Ibland kan tanken av “gräset är grönare på andra sidan” 

leda till missnöje. (Barnavårdsföreningen 2017 s. 7) Suditu (2018 s. 28) har studerat 

skilsmässor och kommit fram till att ett stort antal skilsmässor registrerades på 90-talet, 

då det var svåra tider på grund av ekonomisk övergång och social oro. 
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Förhållandet mellan tidigare partner avslutar inte då de går igenom en separation, utan 

istället ändras relationen mellan parterna. Föräldrar som separerar står inför 

utmaningen att skapa en relation som innehåller gemensamt föräldraskap. (Markham et 

al. 2017 s. 1415) Zilincikova (2020 s. 3) har kommit fram till att barn som bor hos båda 

föräldrarna, det vill säga växelvis, brukar vanligtvis anpassa sig bättre i separation än 

barn som bor med en ensamstående förälder; barnen har en tendens för bättre relationer 

med båda föräldrarna och barn har med mindre sannolikhet stress samt 

psykologiska- och beteendeproblem. 

 

Avsikten med vårdnaden om barn är att säkerställa en balanserad tillväxt och 

välbefinnande för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden ska 

säkra positiva och nära kontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna. Dessutom 

ska också andra viktiga relationer för barnet vårdas. Barnet ska bli förstådd samt känna 

trygghet och kärlek då hen uppfostras. (Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 

1 § 8.2.2019/190)  

2.2 Växelvis boende 

Växelvis boende, eller gemensam fysisk vårdnad, som på engelska kallas för 

joint physical custody, hänvisar till en praxis där barn med separata föräldrar delar sin tid 

mellan föräldrarnas respektive hem (Bergström et al. 2019 s. 2). Det talas om växelvis 

boende då barnet bor med båda föräldrarna i minst 25–50 % av tiden efter en separation 

(Steinbach 2019 s. 353). En vecka är en typisk period då ett barn är överens om att 

spendera turer med den andra föräldern. Om barnet är yngre eller kan inte kommunicera 

med den ena föräldern, medan hen bor hos den andra, bör perioderna vara 

kortare. (Väestöliitto 2017) En ovanligare uppläggning av växelvis boende är att barnet 

bor endast i ett och samma hem, samtidigt som föräldrarna växlar hemmet. 

(Statistikcentralen 2019). Det kan konstateras, att under det senaste decenniet har det skett 

en dramatisk ökning av växelvis boende för barn som bor i Norge. Till exempel år 2017 

bodde 3 av 10 barn med separerade familjer växelvis i Norge. (Kitterød & Wiik 2017 s. 

556) 
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Effekterna av att byta hem hos mycket små barn kräver fortfarande vidare forskning. Man 

uppskattar att modellen blivit mer utbredd även i Finland. De exakta siffrorna är okända 

eftersom officiellt är barnet alltid inskrivet på endast en adress. (Parkkari 2015)  

Föräldrarna kan avtala om barnet bor växelvis hos vardera föräldern eller om barnet bor 

hos den ena föräldern (Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 7 § 

8.2.2019/190).  I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 7b § 8.2.2019/190 

sägs “I ett avtal om växelvis boende ska det antecknas vilketdera hemmet som ska 

anmälas som barnets officiella bostad.”. Angående transport och resekostnader, så kan 

dessa saker avtalas (Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 7b § 8.2.2019/190). 

I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 11 § 8.2.2019/190 sägs “I ett ärende 

som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ska barnets önskemål och åsikt utredas och 

beaktas i den utsträckning som det med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå är 

möjligt.”. Barnets åsikter ska alltså tas fram på ett finkänsligt sätt, dock med beaktande 

av barnets utvecklingsnivå. Det ska förklaras för barnet i vilket syfte åsikten klargörs, 

samt hur utredandet sker. (Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 11 § 

8.2.2019/190) 

 

I Sverige kommer flesta föräldrar sinsemellan överens om deras barns boende, endast 

under en tiondel av föräldrarna bad om stöd av den kommunala socialtjänsten för att nå 

ett avtal. Ifall föräldrarna hade stora inkomstskillnader kunde det orsaka att barnen bodde 

största delen av tiden hos modern. En större andel barn bor växelvis då föräldrarna har 

lika höga inkomster. Studien påpekar att växelvis boende är vanligast om båda föräldrarna 

är högutbildade med högre inkomster. (Sarasoja & Rantala 2015 s. 38–39) Dessutom 

har Sarasoja & Rantala (2015 s. 39) kommit fram till att ifall föräldrarna är bosatta i 

samma kommun efter separation, är det större sannolikhet att barnet kommer att bo 

växelvis med sina föräldrar. 

2.3 Barnets behov och välbefinnande 

I lagen om småbarnspedagogik 540/2018 4 § sägs “Vid planering, anordnande och 

tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand 

se till barnets bästa.”. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (2020) ska alla 

beslut som berör barn först tas hänsyn till vad som bedöms vara barnets bästa. I en 
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studie beskrev föräldrarna växelvis boende som barnets bästa eftersom barnet har rätt 

till vardagen med båda föräldrarna. När föräldrarna såg barnet bara hälften av tiden 

upplevde både mödrarna och fäderna att de kunde fokusera på samt ge sina barn mer 

uppmärksamhet. (Fransson et al. 2016 s. 158) 

 

Föräldrarelationerna måste omorganiseras mellan föräldrarna men också mellan förälder 

och barn. En viktig del av omorganisationen innefattar en jämlik tidsfördelning mellan 

föräldrarna och barnen. Normen förut var att modern var ensamvårdare av barn, läggs nu 

mera tonvikt på att barnet spenderar lika lång tid med varje förälder. Detta härrör från 

tron att båda föräldrarna är lika viktiga för barn och det antas ligga i barnets behov att 

upprätthålla en tillräcklig nivå av kontakt med båda föräldrarna efter en separation. 

(Bastaits & Pasteels 2019 s. 3753) Bastaits och Pasteels (2019 s. 3768) studie visar 

att växelvis boende har en stor inverkan speciellt på förhållandet mellan barn och far, 

eftersom normen vanligtvis har varit att barnet bor endast hos sin mor. Dessutom visar 

resultaten också att växelvis boende ger den bästa ramen att forma och upprätthålla en 

relation med både mor och far. Detta betyder dock inte att alla föräldrar och barn i 

växelvis boende kommer automatiskt att ha starka relationer eller att växelvis boende 

 är en "one size fits all" -lösning för alla familjer. 

 

Alla barn behöver både fysisk och psykisk omvårdnad. Barn behöver närhet, 

trygghet, försvar och vård. Barn behöver långvariga relationer till vuxna som har barnets 

välbefinnande i centrum. Behovet kan se olikt ut beroende på barnet och kan också ändra 

med barnets stigande ålder. Yngre barn kan till exempel behöva mera och konstant fysisk 

närhet från vuxna medan äldre barn kan känna sig trygga med att den vuxna finns i 

närheten. Behovet finns alltså där men det kan se annorlunda ut.  En närvarande vuxen är 

en av de viktigaste uppgifterna som vuxna har samt att vara lyhörd, intresserad, ha 

förståelse för vad barnet behöver för att må bra och sedan se till att barnet får det som 

hen behöver. (Bris 2020) När barn bor växelvis hos båda föräldrarna är det större 

möjlighet att skapa en mera öppen kommunikation och ett stöd. 

(Bastaits & Pasteels 2019 s. 3767) 

 

Anknytning är ett starkt känslomässigt band som barn knyter till en vuxen 

vårdnadshavare. Anknytningsteorin växte stegvis ur studiet av små barns reaktioner på 
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separation och förlorande. John Bowlby (1907–1990) var den som framförallt studerade 

anknytningens betydelse för barnets utveckling.  Bowlbys intresse för teorin på 

separation och förlorande beror på hans egen erfarenhet av separation. Då Bowlby var 

fyra år gammal lämnade hans barnsköterska hushållet. Barnsköterskan hade varit alla 

hans fyra levnadsår hans primära anknytningsperson. Bowlby berättar om vissa faser som 

barn går igenom. Den första är protestfasen som innebär att barnet mobiliserar alla sina 

resurser på att hitta sina föräldrar. Detta kan fortsätta i en vecka eller till och med längre. 

Den andra fasen är förtvivel. Det innebär att barnet börjar ge upp hoppet att någonsin få 

se sina föräldrar igen. Den sista fasen beskrivs med termen “detachment” eller 

“avstängdhet”. Denna fas innebär att barnet förbereder sig för ett liv utan sina föräldrar, 

då det kan bli nödvändigt att hitta en ny anknytningsperson. (Wennerberg 2014 s. 31–35) 

Anknytning kan jämföras med sömn eller mat, alltså något som är nödvändigt för 

överlevnaden. När barnet känner sig trygg, vaknar nyfikenheten. Ifall barnet känner sig 

otrygg så sjunker intressen. Barnet kan påverkas av vuxnas känslor, till exempel om 

vuxna är lugna så blir barnet lugn, om vuxna är glada så blir barnet glad och om vuxna är 

ledsna så blir barnet också ledsen. Alla känslor som man har med barnet överförs oftast 

också till hen. Barn behöver också få sina känslor bekräftade. (Löwenborg 

& Gíslason 2009) Löwenborg & Gíslason (s. 10) säger att “Positiva känslor förstärks 

medan obehagliga känslor klingar av när man får dela dem med andra.”. Experter inom 

området har uttryckt oro över hur små barns anknytningsförhållanden och efterföljande 

utveckling påverkas av de frekventa separationerna från modern till följd av växelvis 

boende (Bergström et al. 2019 s. 3). 

 

Enligt Östberg (2001 s. 241) så handlar psykiskt välbefinnande om att känna trivsel, 

glädje, missnöje och tillfredsställelse. Enligt Salmi och Lipponen (2013 s. 3) är begreppet 

välbefinnande svårt att definiera. Det beror på att begreppet välbefinnande varierar till 

exempel beroende på vilken vetenskaplig synvinkel som den ses från eller bedöms välfärd 

från nationell eller individuell nivå. Dessutom måste man överväga om man vill bedöma 

materiellt eller mentalt välbefinnande, eller om perspektivet för bedömning av 

välbefinnande är objektivt eller subjektivt. Salmi och Lipponen går in på liknande saker 

som Östberg, men att välbefinnande kan också definieras genom illamående. Då ligger 

fokuset på barnens brister istället för barnens styrkor, och välbefinnande återspeglas i 

dessa brister. Faktorer som påverkar fysiskt och psykiskt välbefinnande kan vara 
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tillfredsställelse av grundläggande behov, kvaliteten på livsmiljön, sociala relationer, 

hälsa, familjens ekonomiska status, utbildning och stöd från samhälle. Dessa faktorer har 

kopplats till barns välbefinnande. (Salmi & Lipponen 2013 s. 3) 

 

Även om det bara finns relativt få robusta empiriska resultat om hur växelvis boende 

påverkar barns välbefinnande och föräldrar diskuteras ämnet kraftigt av till exempel 

forskare, professionella inom familjerätten, psykologer, rådgivare och beslutsfattare. 

(Steinbach 2019 s. 353) Växelvis boende kan fungera som en utmärkt lösning för barn, 

vars föräldrar har separerats och kan arbeta tillsammans med relativt lika stora krafter. 

(Hartwig 2017 s. 18) I den internationella litteraturen om små barn som bor växelvis hos 

båda föräldrarna, har författarna betonat att känsligt föräldraskap och flexibla scheman 

verkar viktigare för barns välbefinnande än mängden övernattningar. (Fransson et al. 

2018 s. 354–355) Som det tidigare nämnts i kapitel 2.2, kan barnet bo växelvis hos 

föräldrarna vecka-vecka eller om barnet är litet så kan hen behöva kortare perioder. 

(Väestöliitto 2017) Fransson et al. (2018 s. 355) skriver dock att i en av Elvis-

projektstudierna kände några föräldrar att de täta rörelserna förstörde små barnets känsla 

av stabilitet. De kom fram till att längre perioder i varje hem fungerade bättre för vissa 

små barn, medan kortare tidsintervall fungerade bättre för andra. Tillika säger flera norska 

studier att även om växelvis boende fungerar bra för många barn, kanske det inte är den 

bästa lösningen för alla (Kitterød & Wiik 2017 s. 557).  Barnets välbefinnande i en 

separation är därmed beroende av flera olika faktorer, inte enbart t.ex. barnets ålder, 

boende m.m. utan även på barnet själv. 

2.4 Småbarnspedagogiken 

Småbarnspedagogik innebär en målinriktad och systematisk helhet som omfattar fostran, 

undervisning och vård av barnet i vilken i synnerhet där pedagogiken betonas. 

Utbildningsstyrelsen (2018 s. 7) säger “Småbarnspedagogiken är en del av det finländska 

utbildningssystemet och en viktig del av barnets uppväxt och lärstig”. De första 

levnadsåren hos barn är viktiga för det livslånga lärandet. I första hand är det 

vårdnadshavarnas uppgift att ansvara för barnets fostran medan småbarnspedagogiken 

stödjer och kompletterar hemmets fostran.  Småbarnspedagogiska verksamheten har 

många uppdrag var av vissa är att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande, 
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motverka marginalisering och främja jämlikhet och likabehandling mellan barnen. Planen 

för småbarnspedagogik är en nationell föreskrift som styrs av lagen om 

småbarnspedagogik 540/2018 (21§2018). Syftet med en nationell styrning är att skapa 

jämlika förutsättningar för alla barn som deltar i 

småbarnpedagogiken.  (Utbildningsstyrelsen 2018 s. 7) 

 

I lagen om småbarnspedagogik 540/2018 3§ sägs “identifiera barnets individuella behov 

av stöd och när det uppkommit behov av stöd, ordna ett ändamålsenligt stöd inom 

småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete”. Det är viktigt 

att se barnen som individer med individuella behov av stöd. I lagen om 

småbarnspedagogik 540/2018 3§ sägs “i samverkan med barnet och dess föräldrar eller 

andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska 

välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i 

fostringsarbetet”. Det hör alltså till pedagogens roll att tillsammans med barnet och 

föräldrarna främja en trygg utveckling samt välbefinnande till barnet. Pedagogen ska 

också stöda föräldrarna i de gemensamma fostringsuppgifterna.  

 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik är en helhet som omfattar tre delar; den 

nationella grunden som alla daghem i Finland bör följa, den lokala planen som alla 

kommuner utarbetar var för sig men riktlinjen följer den nationella grunden för 

småbarnspedagogik och den tredje delen är barnens individuella plan för 

småbarnspedagogiken.  För varje barn ska det göras upp en individuell plan för 

småbarnspedagogik på daghem och familjedagvård. Barnets plan ska regelbundet 

definieras enligt barnets behov, planen ska utarbetas tillsammans med vårdnadshavarna 

och barnet. Enligt utbildningsstyrelsen stödjer och styr grunderna för planen för 

småbarnspedagogik hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas. 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik hjälper också till att verksamheten håller 

hög kvalitet och genomförs på lika grunder i hela landet.   De olika verksamhetsformer 

inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet, familjedagvård samt öppen 

småbarnspedagogisk verksamhet, till exempel klubb- och lekparksverksamhet. 

(Utbildningsstyrelsen 2018 s. 8) 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbetet är att skapa en informationsbroschyr. Vi har samlat data om 

hur man som pedagog kan stöda barn som upplever växelvis boende efter föräldrarnas 

separation och hur samarbetet kan se ut mellan föräldrar och pedagoger för att skapa 

broschyren. Broschyren kan fungera som ett stöd till föräldrar, pedagoger samt andra 

yrkespersoner i deras arbete med att stöda barn med barnets välbefinnande i centrum. 

Syftet med broschyren är att erbjuda ett konkret verktyg som stöder barn efter föräldrarnas 

separation.  Broschyren kan användas på daghem, i skolor och olika föreningar som till 

exempel Barnavårdsföreningen samt klubb- och idrottsföreningar som ordnar verksamhet 

för små barn.  

Frågeställningarna samt den information som vi studerar kring stöder oss i vårt arbete att 

hitta svar till hur man kan stöda barn under förändrad livssituation med 

deras välbefinnande i centrum. Här är frågeställningarna som gäller:     

• Hur kan man som pedagog stöda barn som upplever växelvis boende efter 

föräldrarnas separation?   

• Hur kan ett bra förhållande se ut mellan föräldrar och pedagoger? 

 

4 TIDIGARE FORSKNING 

Vi kommer att ta upp pedagogens roll i att stöda barnets välbefinnande och växelverkan 

samt förhållande mellan pedagoger och föräldrar. Vi tar upp dessa saker för att de är 

relevanta inom temat. Informationen kommer vi att använda i broschyren.  

4.1 Litteratursökning 

Artiklarna som använts har för det mesta hittats 

från Academic Search Complete EBSCO och SAGE men även Google Scholar har 

använts. Strävan var att hitta artiklar och studier som är så aktuella som möjligt, högst 

fem år gamla, det vill säga skrivna under åren 2015–2020. Över fem år gamla studier kan 

anses redan vara föråldrade inom temat, då växelvis boende är i och för sig ett relativt 

nytt fenomen och blivit allt mer förekommande under de närmaste åren. Thurén (1997 s. 
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11) säger att med tanke på källkritiken är det en stor skillnad på när källan är skriven. 

Desto längre tid som har gått desto större grund finns att vara skeptisk på grundtexten 

(Thurén 1997 s. 11). Vissa äldre forskningar har använts för att kunna jämföra med 

nutidens forskningar.   På grund av lag- samt kulturskillnader så har det strävats efter att 

använda skandinaviska artiklar, för att resultatet skulle vara så aktuellt som möjligt. Det 

var svårt att hitta tillräckligt med material endast från Skandinavien som är publicerad 

inom fem år, samt handlar om familjer där barnen är upp till fem år. Därför ökades 

insamlingen från också andra länder och områden. Litteratursökningen var begränsad till 

publikationer på engelska, svenska och finska. Avgränsningar har även gjorts 

på sökningen av artiklarna till sådana som finns enbart i fulltext samt har gått 

igenom peer review, det vill säga referentgranskning. Genom att använda rätta databaser, 

till exempel Google Scholar, så var det lite lättare att hitta artiklar från Skandinavien. I 

databaserna användes ord som OR och AND för att göra sökningen mer specifikt och 

begränsat.  

 

Här finns de sökord som använts. 

 

• divorce OR separation OR divorced parents OR break up OR parenting 

• children OR kids OR youth OR child 

• divorce AND joint physical custody 

• divorce AND parenting 

• parent-teacher partnership 

• children welfare joint physical custody 

• vuoroasuminen 

• separation 

• joint physical custody 

• shared parenting 

• välbefinnande 

 

Vid igenomgången av bakgrundsinformationen söktes det också i tidskrifter som 

Helsingin Sanomat. På grund av COVID-19 pandemin och utmaningen att få tillgång till 

fysiska böcker, har Adlibris Letto appen använts. Valen att betrakta Malin 
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Bergströms (2018) arbete om att skiljas med barn, föräldrar i två hem uppstod för att 

boken går i djupet på växelvis boende och med barnets bästa som utgångspunkt. 

4.2 Pedagogens roll i att stöda barnets välbefinnande 

Barn är ofta involverade i separation. (Velderman et al. 2018 s. 415) Personalen på 

daghemmet kommer med stor sannolikhet att märka en skillnad i barnets beteende under 

föräldrarnas separation. Barnet kan uppleva stress, som uttrycks genom fysisk samt 

psykisk smärta, förlorad aptit och svårigheter att sova. Barnet kan befinna sig i en 

läroprocess där hen försöker förstå sig själv samt sina känslor. Det kan lugna barnet ifall 

man förklarar åt hen att smärtan kan hänga ihop med separation och stress. Som 

pedagog är det också viktigt att komma ihåg att både den fysiska samt psykiska smärtan 

är riktig. Till den upplevda smärtan kan hjälpa en massage. Ifall barnet har 

sömnproblem kan det underlätta att diskutera det med barnet, eller att barnet under vilan 

har en trygg vuxen bredvid sig. (Bergström 2018 s. 96) Barn reagerar olika på 

föräldrarnas separation och enligt Bergström (s. 96) kan barn bli tysta och dra sig undan. 

I dessa situationer hjälper det sällan att klaga på barnet eftersom det oftast gör 

situationen värre. 

 

I en studie angående pedagogernas uppfattningar om relationen mellan förälder och 

barn (O´Connor et al. 2018) diskuteras om pedagogens roll och hur den kan se 

ut. Pedagogerna diskuterade sin roll i att stödja förhållandet mellan förälder och 

barn.  Enligt O´Connor et al. (2018 s. 8–9) gick diskussionen ut på fyra roller; stödja 

relationer mellan förälder och barn, motvilja mot att stödja relationer mellan föräldrar 

och barn, stödja föräldrar och barn men inte deras relationer samt utmaningar i att stödja 

föräldrar. Vissa pedagoger förklarade att en del av deras roll när det gäller att ta hand 

om barn innebär att stödja föräldra-barn relationen. Pedagogerna ansåg att de har en 

plikt gentemot barns omsorg och att det var viktigt att vara stödjande, icke-dömande och 

föra samtal med föräldrar för att främja föräldra-barn relationen. De pedagoger som var 

av denna åsikt kände sig också bekväma med att dela kunskap om social och emotionell 

utveckling och att vara med i att stödja föräldra-barn-relationen. (O´Connor et al. 2018 

s. 8) Vissa pedagoger var tveksamma och kände sig inte bekväma med att vara delaktiga 

i förhållandet mellan förälder och barn. Vissa pedagoger ansåg att det inte var en del av 
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deras roll, eftersom de inte var kvalificerade att stödja familjer på detta område och 

kände sig inte bekväma att närma sig föräldrarna. Pedagogerna förklarade också att de 

tyckte att det var svårt att veta när man skulle engagera sig i relationen och att deras roll 

bara var att stödja föräldrar till en "viss punkt". Fler pedagoger hade svårigheter att 

diskutera sin roll när det gällde att stödja relationer mellan föräldrar och barn och 

undvek att direkt svara på dessa frågor. Istället diskuterade pedagogerna om hur de 

stöder föräldrar, familjer och barn men inte förhållandet mellan förälder och barn. Den 

största utmaningen i att stödja föräldrar var bristen på tid som pedagoger hade till 

förfogande för att diskutera med föräldrar. Många pedagoger konstaterade att det fanns 

begränsade möjligheter att diskutera med föräldrar; vissa föräldrar var inte närvarande 

eller hade svårigheter att avsluta konversationer med 

pedagoger under barnets avhämtning och upphämtning. En utbildare angav brist på tid 

som påverkade hennes förmåga att bygga relationer med föräldrar. Det konstaterades av 

några pedagoger att vissa föräldrar inte kände till pedagogernas kunskapsnivå och 

färdigheter. Enligt O´Connor et al. ansåg pedagogerna att föräldrar uppfattar dem som 

”barnvakter” snarare än som utbildade professionella med kunskap om barn samt i 

hur främja deras utveckling. (O´Connor et al. 2018 s. 8–9) 

 

I boken Att skiljas med barn: Föräldrar i två hem (Bergström 2018 s. 96) sägs 

“Tystandet handlar ofta om att inte kunna sätta ord på sina känslor eller inte känna 

tillräckligt förtroende för att göra det.”. Enligt Bergström är det som vuxen bra att 

bekräfta barnets känslor oavsett vad de är, man kan förklara att det är normalt att känna 

sig förvirrad och känna många saker samtidigt. Det är också viktigt som pedagog att 

stöda föräldrarna genom att ge dem hopp om framtiden och det nya livet som kommer, 

så att det hjälper dem i att förstärka föräldraskapet. Det betyder dock inte att man inte 

ska bry sig om vad som sker för tillfället, utan att balansera mellan det som är 

närvarande och det som man strävar efter. Bergström förklarar att det kommer att ske 

nya rutiner i familjen som alla medlemmarna kommer att behöva individuellt stöd i. 

(Bergström 2018 s. 96–99) 

 

För många barn är föräldraseparation och skilsmässa en stressande händelse som kan 

påverka deras välbefinnande samt lärande, vissa barn kan dock ha högre resiliens än 

andra. Även om det finns mycket forskning om effekterna av separation och skilsmässa 
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för små barn i allmänhet, finns det endast lite forskning om barnens tidiga 

skolupplevelser och hur pedagoger arbetar tillsammans med barnen. Ändå kan 

pedagogernas interaktion med barn påverka deras välbefinnande samt lärande, vilket 

möjliggör att pedagoger kan stöda barnen med att göra positiva regleringar. (Mahony et 

al. 2015 s. 2841) I en studie om pedagoger som främjar stöd för små barn som upplever 

separering från föräldrarna, (Mahony et al. 2015 s. 2846–2847) berättas det 

hur pedagoger byggde upp emotionellt, akademiskt och beteendemässigt stöd för små 

barn som upplevde sina föräldrars separation. Stöd som tillhandahölls berodde på 

det enskilda barnets behov och deras familjesituationer som pedagogen uppfattade 

genom observationer och interaktioner med barn, deras familjer och medlemmar i 

skolan. Uppbyggandet av stöd för individuella barns emotionella behov omfattade att ge 

vissa barn rådgivning, en stödjande miljö, främja deras självkänsla och en känsla av 

känslomässig trygghet. Uppbyggandet av stöd för barns akademiska behov innehöll att 

ge barn differentierade uppgifter och förväntningar, tillgång till resurser, 

handledningsstöd och pedagoger som använder inkluderande språk. Stöd för 

beteendebehov innehöll att ge barn möjlighet att reglera sitt eget beteende såväl 

som pedagoger som ingripit för att ge beteendevägledning. (Mahony et al.  2015 s. 

2846–2847) 

 

Känslomässigt stöd kan bestå av att på ett sensitivt sätt möta barn samt ta hänsyn till 

deras emotionella och kognitiva behov, dessa behov ska svaras genom att beakta 

barnens synvinklar och initiativ. Sensitivitet kan avses den vuxnas förmåga att 

observera samt bli medveten om de enskilda barnens sociala, emotionella och fysiska 

grundbehov. Sensitivitet kan också anses vara förmåga att se det pedagogiska värdet i 

olika samspelssituationer samt situationernas betydelse. Till känslomässiga stöd 

inkluderar också en positiv atmosfär, detta går ihop med pedagogernas aktiva roll av att 

skapa ett gott samspel. När det kommer till positiv atmosfär är det viktigt att samspelet 

mellan personalen och barnen är respektfullt och positivt. I praktiken kan det vara 

genom fysisk närhet, social interaktion, leenden, uppmuntran och glädje. En sensitiv 

personal har större sannolikhet att bidra till barnens trygga anknytningsrelationer. 

(Vlasov et al. 2019 s. 53) 
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I en studie om lärarnas sociala stöd, somatiska klagomål och akademisk motivation hos 

barn och tidiga ungdomar (Sikora 2019 s. 87) berättas om socialt stöd och hur det 

beskrivs som att hjälpa en individ. Socialt stöd hänvisar till en allmän eller 

specifik stödjande beteenden från andra som förbättrar en individs funktion. Denna breda 

definition ger kanske inte en insikt i innehållet eller omfattningen av stödet. I skolor samt 

andra mikro- och mesonivåer ger socialt stöd kunskap och 

information (informationsstöd), lindrar svårigheter med förståelse 

och bekvämlighet (emotionellt stöd), ger feedback om prestationer och 

frågor (bedömningsstöd) och skapar verktyg för att komplettera brister (instrumentellt 

stöd). Stödets omfattning beror både på leverantörens och mottagarens kapacitet och 

beredskap. I studien diskuteras fem delar av socialt stöd. Den första är 

riktning, vilket hänvisar till ifall stödet ges eller tas 

emot. Den andra är disposition och hänvisar till ifall stödjande beteenden antas eller är 

tillgängliga. Den tredje är innehåll, vilket hänvisar till typer av stödjande beteenden, till 

exempel emotionell, informativ, instrumental och 

värdering. Den fjärde är nätverket, där det hänvisas till källan till stödet, till exempel 

vänner, andra viktiga personer och institutioner. Den sista och femte delen 

är beskrivning, som hänvisar till hur en individ utvärderar stödet. Enligt studier kan 

socialt stöd potentiellt gynna alla individer och särskilt barn och ungdomar, eftersom det 

fungerar som en stötdämpare mot ogynnsamma förhållanden. Dessutom hjälper socialt 

stöd under nästan alla omständigheter att upprätthålla mottagarens sociala och 

psykologiska välbefinnande. (Sikora 2019 s. 87) 

4.3 Växelverkan samt förhållandet mellan pedagoger och 

föräldrar 

I en studie om pedagoger som främjar stöd för små barn som upplever separation från 

föräldrarna (Mahony et al. 2015 s. 2848) diskuterade fler pedagoger om att bilda ett 

kompanjonskap med föräldrar för att utveckla förståelser som informerade pedagogiska 

beslut. I Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018 s. 35) sägs “Målet med 

samarbetet är att vårdnadshavarna och personalen ska förbinda sig till att tillsammans 

främja att barnen växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt 

sätt.”. Enligt Kanninen et al. (2009 s. 93) är strävan att skapa ett kompanjonskap mellan 
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föräldrarna och pedagogerna där man delar på fostringsuppgifterna. Därmed är det 

också viktigt att kunna dela med sig reflektioner samt tankar kring barnets utveckling, 

vård och fostran. I Med barnaögon Egenvårdarmodellen –ett verktyg till en trygg och 

trivsam dagvård (Kanninen et al. 2009 s. 93) sägs att ”Vägen till föräldrahjärtat går 

genom barnet.”. Det tar tid att bygga en relation med föräldrarna och det kräver också 

mottaglighet. Genom att visa intresse för barnet och hens utveckling samt personlighet 

så visar man föräldrarna också professionalitet. För att få en bra relation mellan 

pedagogen och föräldrarna är det viktigt att lyssna respektfullt, att ha gemensamma mål, 

att vara öppen och intresserad och att ha en ömsesidig förståelse kring de metoder som 

ska användas. (Kanninen et al. 2009 s. 93–94) 

 

I en serie studier som kallas Elvis-projektet, har man undersökt situationen för växelvis 

boende familjer. Även föräldrar som rapporterade ha tvekat om växelvis boende i 

början, hittade ofta på sätt att få detta sätt av boende att fungera. Dock visade det sig att 

vissa föräldrar inte litade på den andra förälderns förmåga att ta hand om det lilla barnet. 

En majoritet av dessa föräldrar fann lösningar och löste sina bekymmer. Det slutade 

med att föräldrarna var nöjda med växelvis boende och kände att deras små barn 

gynnades av arrangemanget. Vissa föräldrar rapporterade olika "knep" för att underlätta 

barnens anpassning. Till exempel hade de specifika rutiner den första natten 

tillsammans efter att ha varit isär. (Fransson et al. 2018 s. 351) Sådana rutiner är bra att 

ta med till daghemmet, till exempel hur man kan fungera som stöd under vilan, 

matbordsvanor och vad som kan hjälpa då barnet har ledsamt efter föräldrarna. När 

föräldrarna separerar kan det vara normalt att kraven på barn minskar. Föräldern tänker 

att man inte spenderar lika mycket tid tillsammans som förr och vill därför vara snäll. 

Fast det är bra att ha trevliga stunder tillsammans, så behöver barn gränser och 

vägledning. (Bergström 2018 s. 101–102) Fransson et al. (2016 s. 158) tog upp liknande 

ämne. I deras studie hade föräldrarna tagit upp att både pappor och mödrar uttryckte en 

del oro för att barnen kunde bli bortskämda då de bor växelvis, eftersom föräldrarna 

kände att de oftare gav efter för barnets önskemål och att deras föräldragränser var mer 

slapp. Också dessa föräldrar hade sina egna ”knep” hur hjälpa barnet anpassa sig. När 

de återförenades med barnet efter en vecka hade vissa föräldrar implementerat vissa 

rutiner för att hjälpa barnet att anpassa sig. Föräldrar förberedde sig att bara vara 
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tillsammans och inte planera besök eller annat den första kvällen. (Fransson et al. 2016 

s. 158) 

 

Kommunikation mellan daghemmet och föräldrarna är viktigt, det kan även vara viktigt 

att diskutera hur kommunikationen ska gå till. Att diskutera vilka saker som ska 

avhandlas vid lämning samt hämtning och vilka saker som behöver mera tid att 

diskuteras ostört. Kommunikation genom mejl kan vara problematiskt på grund av att 

känslomässig information berättas endast genom ord. Då kan dessa saker kan vara bättre 

att gå igenom via telefonsamtal. Det är önskvärt att ifall man kommunicerar svåra saker 

via telefon, att relationen mellan pedagogen och föräldern är god och stabil. Ifall 

relationen är i början ostabil, skulle det vara bättre att bestämma en tid för att träffas och 

diskutera. På detta sätt kan man bevara ansiktsuttryck samt gester vilka spelar en stor 

roll i kommunikationen. (Edfelt 2019 s. 207–209)  

 

I en studie angående pedagogernas uppfattningar om relationen mellan förälder och 

barn kom det fram hur viktigt det egentligen är att bygga relationer med föräldrar, för att 

sedan också kunna ha svåra konversationer med föräldrarna. Ifall förhållandet mellan 

pedagogen och föräldern är dåligt, blir också känsliga samtal svårare att ha. En 

pedagog rapporterade språkbarriärer mellan föräldrar och pedagoger samt frånvaron av 

föräldrakontakt som vanliga utmaningar då de möttes dagligen. (O´Connor et al. 2018 s. 

9) Enligt Edfelt (2019 s. 213) kan spegling vara ett bra verktyg att använda för att visa 

att man lyssnar samt hör den andra. Spegling går ut på att man kort sammanfattar vad 

den andra personen har sagt och därmed också bekräftar att innebörden är mottaget 

(Edfelt 2019 s. 213).  

 

I en annan studie angående ett sätt att tänka på föräldra-lärarförhållanden för lärare 

(Keyes 2002 s. 179) berättas de om hur de flesta lärare funderar på att ha en bra relation 

med föräldrarna. Precis som tanken av undervisnings- och inlärningsmiljöer varierar, så 

gör också tanken av ett ”bra” föräldralärarförhållande. På den ena sidan av spektrumet 

är tanken av ett bra förhållande mellan skolan och familjen en effektiv separation 

mellan roller samt funktioner, alltså ett optimalt socialt avstånd kombinerat med 

ömsesidig respekt. Familjen kan möta skolans förväntningar effektivt och skolan 

utbildar barnet utan onödiga krav på hemmet. På den andra sidan av spektrumet 
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är tanken av en fungerande skola som en utökad familj, alltså ett mer öppet system. 

Familj och skola korsar varandra kring barnets liv. När lärare tänker på sitt arbete med 

föräldrar och familjer har de ofta blandade känslor. Det finns goda känslor av 

gemensamma ansträngningar och ömsesidigt uppskattade prestationer hos vissa 

föräldrar, medan det med andra finns en känsla av frustration, hjälplöshet eller till och 

med ilska över att föreställa uppfattningar och förståelser. Vilken framgång lärarna har 

för att utveckla ett partnerskap med föräldrarna beror i hög grad på samspelet mellan 

föräldrarnas vård och bekymmer samt lärarens. Till skillnad från många andra typer av 

relationer i människors liv sker samspelet mellan föräldrar och lärare genom uppdrag 

snarare än genom val. Det gemensamma intresset är skolning av ett barn. De som 

alla bra förhållanden mellan förälder och lärare har gemensamt är konfliktens frånvaro. 

Optimalt beror denna frånvaro av konflikt på närvaron av ömsesidigt förtroende och 

respekt, mindre optimalt beror det på frånvaron av vård. (Keyes 2002 s. 179) 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för arbetet. Fokuset ligger 

på socialpedagogiska förhållningssättet. Resultatet kommer att granskas med hjälp av 

den teoretiska referensramen.  

Socialpedagogiskt förhållningssätt 

Socialpedagogik är en definition som redogör ett arbetssätt med speciella mål och 

frågeställningar. Socialpedagogikens syfte är i stora drag att integrera. (Madsen 2001 s. 

7, 20) Cederlund och Berglund (2014 s. 14) definierar socialpedagogik med några 

utgångspunkter som kvalifikation, gemenskap, delaktighet, meningsfullhet och 

förändringsarbete samt den professionellas förhållningssätt.   

  

Socialpedagogiken är en händelse, där man vill inkludera människor som blivit uteslutna 

från den samhälleliga gemenskapen. Gemenskapen kan vara familjen, vänner, 

arbetsplatsen eller annat dylikt. (Madsen 2001 s. 19) Med tanke på gemenskapen, 

försöker socialpedagogiken inkludera människor i samhället och därmed skapa en 

tillhörighet (Cederlund & Berglund 2014 s. 75). Det sociala arbetet medför att 
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omsorgsfullt utreda vad som behöver göras för att individen inte faller utanför, det vill 

säga exkluderas. Socialpedagogiken försöker starkt motarbeta exkludering. Att 

motarbeta exkludering omfattar då att känna igen individens egna utgångspunkter och 

förutsättningar samt kraven som samhället bygger upp. (Cederlund & Berglund 2014 s. 

76)  

  

Vi vill också ta upp delaktigheten, som lätt kan kopplas ihop med 

inkludering. Delaktighet är en styrande del av socialpedagogiskt arbete. Delaktighet 

sammankopplas ofta med relationer som kan ses och påverkas. (Cederlund & Berglund 

2014 s. 15–16) I Vardagar, värderingar och etiken (Talentia 2018 s. 16) sägs “I 

delaktigheten poängteras rätten att få kunskap om sådant som berör en själv samt 

möjligheten att uttrycka sin åsikt och på så sätt kunna påverka sina egna 

angelägenheter.”. Att främja delaktighet är viktigt med tanke på brist på balansen mellan 

individens ställning och samhällsmakten (Talentia 2018 s. 17). I lagen om 

småbarnspedagogik 540/2018 20§ sägs “Vid planeringen, genomförandet och 

utvärderingen av småbarnspedagogiken för ett barn ska barnets åsikter och önskemål 

redas ut och beaktas i enlighet med barnets ålder och utveckling.”. Barnen har alltså rätten 

att påverka sådant som berör hen själv. Cederlund och Berglund (2014 s. 48) skriver att 

människan utvecklar sig genom att själv få medverka och påverka sitt liv. I Vardagar, 

värderingar och etiken (Talentia 2018 s. 16) sägs “Delaktighet ger människan en 

möjlighet att göra egna val, uppmärksamma missförhållanden och ger samhället 

möjlighet att rätta till missförhållandet.”.  

  

Bent Madsen har skapat en bildningsblomma för att bygga upp en helhet på den 

socialpedagogiska bildningsprocessen. Bildningsblomman ses från pedagogens 

synvinkel. Madsens bildningsblomma har fyra olika blad som synliggör att 

socialpedagogisk verksamhet kan delas in i fyra områden; den produktiva, den 

expressiva, den analytiska/syntetiska och kommunikativa 

kompetensen. Alla dessa komponenter står för fackliga och personliga utmaningar för 

pedagogen och är knutna till händer, hjärta, tunga och hjärna. Meningen är att pedagogen 

ska använda alla de fyra kompetenserna på ett personligt sätt för att få en omfattande 

bildning.  Då man sammansmälter alla fyra kompetenserna får man den femte 

kompetensen, resultatet, som finns i mitten av blomman. Den femte kompetensen kan 
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visa hur pedagogen ska agera som yrkesperson samt person, detta kallas för 

handlingskompetens.  (Madsen 2001 s. 226–227) 

 

Figur 1 Madsens blomma 

 

Den produktiva kompetensen är bunden till händer eftersom området står för den verkliga 

och materiella tillverkningens utbredning. Pedagogen ska klara av att skapa, ingripa och 

omforma sin omgivning. Det är typiskt att detta kompetensområde handlar om processer 

där man kvalificerar aktörernas kunnande till att avbilda den färdiga produkten, kunnande 

till att bestämma sig för och styra sig av metoder som leder till resultatet samt kunnande 

att utvärdera om produkten är jämförbar med förväntningarna. (Madsen 2001 s. 228)  

  

Den expressiva kompetensen är bunden till hjärtat och 

företräder socialpedagogikens estetiska och känslomässiga omfattning. Här talas det om 

kroppens språk, det vill säga händelser av sensitivitet. (Madsen s. 229)  

  

Den analytiska/syntetiska kompetensen företräder kunskapsdimensionen i socialpedagog

iskt arbete och är därmed bunden till hjärnan. Här dyker man väldigt djupt in i världens 

karaktär. (Madsen s. 231–233) 

  

Den kommunikativa kompetensen står för socialpedagogikens kommunikativa omfattnin

g och är bunden till tungan med tanke på språkliga och sociala fältet. Det är alltså inte 
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enbart det språkliga som räknas med, utan också mänskliga samspelsprocesser har en stor 

betydelse. (Madsen s. 230–231)  

 

Den femte kompetensen, blommans mittpunkt, är alltså resultatet av alla dessa fyra 

komponenterna. Pedagogen ska behärska helheten och kan därför inte specialisera sig 

endast på en kompetens. Syftet är att pedagogen ska behärska dessa kompetenser så att 

hen kan förbättra och skapa socialpedagogiska 

verksamheter. Handlingskompetensens resultat kan ses som en 

personlig tillägningsprocess. Pedagogen ska veta vem hen är, vad hen vill samt kunna de 

hen vill för att sedan kunna arbeta för dem som behöver stöd. (Madsen s. 234–236) 

 

6 METOD 

Arbetet gjordes som ett verksamhetsinriktat examensarbete som är en produktutveckling 

i form av broschyr. 

6.1 Etiska aspekter 

Vårt examensarbete samt informationsbroschyr är fritt översatt. Vetenskaplig forskning 

kan vara etiskt acceptabel och pålitlig endast om arbetet utövar en god vetenskaplig 

praxis. Centrala punkter för en god vetenskaplig praxis i vetenskapliga forskningar 

är bland annat hederlighet, noggrannhet, etisk hållbarhet, öppenhet, hänsyn till andra 

forskares arbeten, planering, genomföring och rapportering. (Forskningsetiska 

delegationen TENK 2012 s. 18) Enligt Jacobsen (2012 s. 39) ska hela examensarbetet 

fullständigt uppfylla etiska överväganden och det är ett ofrånkomligt krav att etiska 

aspekter finns hela tiden i baktankarna. 

 

Under hela skrivprocessen har Arcadas goda vetenskapliga praxis följts både noggrant 

och grundligt. Med tanke på vårt examensarbete, tillhör god vetenskaplig praxis bland 

annat att vara noggrann och grundlig under processen, samt när man bedömer och 

granskar andras studier och deras resultat. När olika studier har samlats ihop, har texten 
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också noggrant gåtts igenom att de inte har plagierats och att informationen är skriven 

korrekt. (Arcada 2014) 

 

Jacobsen (2012 s. 37) tillägger att man inte ska heller förfalska data eller resultat, 

eftersom det är etiskt oacceptabelt och är helt emot alla riktlinjer inom 

forskning. Man ska granska andras studier kritiskt. Källorna har analyserats samt 

innehållet har jämförts med många andra källor för tillförlitlighetens skull. Källorna är 

samlade ihop samt gjort synliga och tillgängliga åt alla, på detta sätt kan man säkerställa 

mot fusk och bedrägeri. Eftersom de flesta använda artiklarna är skrivna på engelska har 

de översatts så bra och noggrant som bara möjligt. Arbetet gick också igenom av 

handledarna, som etiskt förhandsgranskade texten och allmänt innehållet. (Jacobsen 2012 

s. 37) 

6.2 Metodik och arbetsprocess 

Arbetet är ett verksamhetsinriktat examensarbete, som är en produktutveckling i form av 

broschyr. Nya studier, undersökningar och forskningar letas och sedan samlas ihop för 

att användas som grund i informationsbroschyren. Separation är det första som händer 

under föräldrarnas separationsprocess och därför har det tagits först fram i rapporten. 

Naturligen kommer det då till fråga, att var och hur barnet ska bo och därmed kommer 

växelvis boende fram. Innehållet i informationsbroschyren görs först efter att tillräckligt 

med studier och data har samlats, för att skapa en större helhet om temat samt för att få 

de mest centrala innehållet. 

6.3 Bearbetning och analys 

Arbetet innehåller artiklar, studier samt annat material som är på svenska, finska och 

engelska. De valda artiklarna och studierna som är på finska eller engelska har översatts 

fritt till svenska, skribenterna har tillsammans med varandra tytt innehållet. Först har 

materialet lästs flera gånger igenom, för att få en överblick av materialet och därefter har 

man översatt det mest centrala i innehållet. Skribenterna har tillsammans med varandra 

gått igenom och arbetat med materialet. Dessutom har skribenterna analyserat och 

förhållit sig kritiskt mot hittade materialet.  



29 

 

6.4 Formanalys/produktbeskrivning 

Broschyren kommer att användas av beställaren Barnavårdsföreningen, daghem, skolor 

samt olika föreningar. Det kan vara svårt som pedagog att veta hur man ska agera då ett 

barn är i behov av stöd efter en separation. Vår tanke med broschyren var, att pedagogerna 

skulle i deras arbete ha tillgång till både ett elektroniskt samt fysiskt verktyg till 

stöd. Broschyren ska vara lättförståelig och lättläst samt väcka intresse och tankar. Den 

ska vara rik på information men ändå kort och koncist. Broschyren baserar sig på 

litteratur och innehållet kan utvecklas enligt behov. 

6.5 Processbeskrivning 

Processbeskrivningen baserar sig på Salonens arbete om verksamhetsinriktat arbete som 

stöd för vår arbetsprocess. Vi har arbetat kring Salonens 

“Kehittämistoiminnan konstruktivistinen malli”. Vi går igenom de olika faserna i 

Salonens modell. (Salonen 2013). Vi går också igenom hur vårt skrivprojekt ser ut.  

6.6 Startfasen 

Startfasen går ut på behov, utveckling, miljö och engagemang i arbetet. Under startfasen 

är det viktigt att diskutera tillsammans om de saker som är viktiga för arbetets framgång. 

Utöver dessa är det bra att prata om engagemang och stöd samt göra en realistisk 

avgränsning av ämnet och dess förtydligande. (Salonen 2013 s. 17)   

 

Då vi började på examensarbetet var vi tre skribenter istället för två. Vi kom snabbt fram 

till att vi inte var i samma studieskede och kom därför överens om att vi fortsätter att 

skriva på tumanhand. Först valde vi att göra en litteraturstudie, men efter att vi talat med 

beställaren kom vi fram till att vi ville göra ett verksamhetsinriktat arbete i form av en 

informationsbroschyr. Arbetet är ett beställningsarbete från Barnavårdsföreningen som 

önskade att få så relevant samt ny forskning som möjligt om växelvis boende och 

separation. 
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Vi började med att samla olika studier inom temat, men vi upptäckte dock att vi var 

tvungna att ge upp många studier, eftersom ämnena inte berörde exakt det område vi 

studerade kring. Vi började skriva examensarbetet i slutet av året 2019 och kom överens 

om att göra informationsbroschyren först efter att vi skrivit rapporten. 

6.7 Planeringsfasen 

Planeringsfasen liknar startfasen, men under planeringsfasen ska de involverade 

aktörernas roller och ansvar klargöras. Aktörerna blir nyckelpersonerna, deras uppdrag 

klargörs och de blir samarbetspartners. Det är viktigt att arbetet är noggrant planerat. 

Först när dessa saker är avklarade, kan man gå till nästa fas. Efter planeringsfasen går 

man över till avhandlingen ”fältet”, det vill säga till den miljö där det verkliga arbetet 

äger rum. I praktiken kan den inledande fasen av fältarbetet vara kort i tid och dess 

åtgärder vara främst en snabb genomgång av planen. Samtidigt organiserar det framtida 

arbete tillsammans. (Salonen 2013 s. 17) 

 

Vi hade fått tydliga önskemål från vår beställare och kunde planera vidare tillsammans 

med våra handledare. Under planeringsfasen gick vi igenom vad vi vill nå under 

processen. Vi kom överens om att vi ville träffas fysiskt regelbundet för att gå igenom 

arbetetsgången. Vi kom också överens om att vi inte behöver dela arbetet på ett specifikt 

sätt, utan skriva tillsammans och fortsätta från varandras meningar. I planeringsfasen gick 

vi igenom vad vi skulle fördjupa oss i. Därmed blev helhetsbilden mycket tydligare. Vi 

fortsatte med att söka de mest relevanta och nya studier inom temat. Vi kom också 

överens om, att informationsbroschyrerna skulle översättas till både finska och engelska 

så att den skulle vara så tillgänglig som möjligt.  

6.8 Bearbetningsfasen 

I bearbetningsfasen arbetar man till och med dagligen mot ett gemensamt 

överenskommet mål och återkomst. Bearbetningsfasen kan ses som det längsta och mest 

krävande tiden under arbetet. Den förverkligar alla element i ett utvecklingsprojekt, vem 

som är involverade, vad de gör och vilka roller, ansvar och åtaganden de har, hur man gör 
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det, vilken information som behövs för att stödja och beskriva utveckling och hur material 

samt producerat material skrivs, lagras, beskrivs och spelas in. (Salonen 2013 s. 18) 

 

Processen tog väldigt lång tid, då vi först hade valt för brett tema och därmed svårt att 

fördjupa oss i något särskilt område. Vi var tvungna att fundera om ett flertal gånger och 

ändra på textens innehåll samt formulering. Rapportens rubrik har också ändrats flertal 

gånger och den slutliga rubriken färdigställdes just före arbetet blev klart, då vi kunde 

lättare se hurdan rubrik beskriver innehållet bäst. Under processfasen började vi också 

skriva på informationsbroschyren. Den har vi också ändrat på ett stort antal gånger. Vi 

började att skriva broschyren också på finska och engelska, men gav upp dem eftersom 

arbetsbelastningen blev för stor och tiden räckte inte till. I början gjorde vi broschyren på 

Word, men vi fick den inte att se ut som vi hade i våra tankar. Då kom vi fram till att 

använda Canva-designverktyg som hjälpte oss att skapa broschyren så som vi hade 

tänkt. Då vi valde vårt innehåll för broschyren, ville vi att informationen skulle ge 

pedagogerna konkreta exempel på hur man kan stöda barn, hur separation och växelvis 

boende kan påverka barnen och en stadig kunskapsgrund om själva ämnet. 

 

Vi arbetade mycket intensivt med varandra under hela skrivprojektet. Vi träffade varandra 

ungefär en gång i veckan, under dessa träffar bollade vi med tankar och utvärderade 

varandras texter samt funderade över hur vi ska fortsätta arbetet. Vi har också aktivt 

diskuterat genom Whatsapp samt haft flera distans videomöten. Vi har sällan haft egna 

ansvarsområden. Vi hade emellanåt haft svårigheter med att komma vidare i arbetet, 

ibland har det även känts svårt att veta vad man ska fortsätta med. Vi märkte att genom 

att fokusera sig på relevanta studier samt material, har vi kunnat behålla “röda tråden” i 

arbetet. Vi har fått hjälp och stöd från varandra så att vi har kunnat fortsätta skrivandet 

men även hjälp och stöd från våra lärare. Vi har fått många nya idéer. Då vi började skriva 

utvärderingen blev det synligt för oss att våra frågeställningar var väldigt lika. Det var 

väldigt utmanande att besvara dem individuellt, för att frågeställningarna gick så mycket 

in i varandra. Efter många om och men, insåg vi att vi har för brett tema och då måste vi 

begrunda våra frågeställningar och göra en djupare analys.  Då ändrade vi våra 

frågeställningar till de nuvarande. 
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Alla faser kan innehålla egentligen granskningsfasen, men under granskningsfasen 

bedömer operatörerna den genererade produktionen gemensamt och eventuellt återför 

den till bearbetningsfasen eller överför den direkt till slutfasen. Som ett steg kan det vara 

kort och en gång. (Salonen 2013 s.18) Granskningsfasen tog en lång tid för oss, då vi 

diskuterade mycket med våra handledare om olika alternativ och sätt att bearbeta arbetet. 

Vi gick fler gånger tillbaka till bearbetningsfasen för att göra finslipningar samt 

korrigeringar. 

 

Slutfasen kan ta överraskande mycket tid, så det är bra att spara tid för den. Fasens 

krävande natur kan komma som en överraskning för många. Fasen sysselsätter vanligtvis 

studenter eftersom den måste slutföra både produktionen 

och produktutvecklingsrapporten. Dessa tillsammans utgör ett verksamhetsinriktat 

examensarbete. (Salonen 2013 s. 18)  

6.9 Färdig produkt 

Den sista fasen i Salonens arbete är den färdiga produkten, bestående av 

presentation, diffusion, publicering och rättigheterna till den färdiga produkten fram. Den 

färdiga produkten presenteras under seminariet. Diffusion och publicering sker på 

yrkeshögskolornas elektroniska publikationsarkiv Theseus, då arbetet är 

godkänt. (Salonen 2013 s.19) 

 

Produkten blev en informationsbroschyr, som fungerar som ett stöd till föräldrar och 

pedagoger i deras arbete med att stöda barn med barnets välbefinnande i centrum.  

Broschyren fungerar också som ett hjälpmedel för andra yrkespersoner inom dagvård 

samt personer inom småbarnshobbyverksamhet. Broschyren ges åt vår beställare BF, som 

kan dela ut broschyren till andra parter inom vår målgrupp. Vi önskar att så många som 

möjligt har nytta av produkten. Produkten är inte för kommersiellt bruk. 

 

Efter att ha samlat tillräcklig med data och analyserat den började vi skriva på rapporten 

och därefter på själva produkten, det vill säga informationsbroschyren. Det fanns mycket 

som vi måste ta i beaktande, när vi började planera och visualisera broschyren. Den 

information vi hade utökades medan vi skrev på vårt arbete. Saker som vi tog i beaktande 
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var utseende, layouten, tillgängligheten, klarhet och lättbegripligt. Vi anser att 

broschyrens innehåll blev efter många om och men så som vi ville, alltså lättbegripligt 

och klart. Vi använde varma färger som ger budskap om ömhet och trygghet.  

 

Syftet med broschyren är att erbjuda ett konkret verktyg som stöder barn efter föräldrarnas 

separation. Broschyren ger grundinformation angående separation, växelvis boende samt 

barnets behov och välbefinnande. Det är viktigt att veta grundinformation angående 

ämnet så att man bättre kan förstå orsaken bakom varför man gör det man gör.  

 

Första frågeställningen går ut på hur pedagoger kan stöda barn som upplever växelvis 

boende efter föräldrarnas separation. Det finns mycket forskning om effekterna av 

separation och skilsmässa för små barn i allmänhet, men det finns endast lite forskning 

om barnens tidiga skolupplevelser och hur pedagoger arbetar tillsammans med barnen. 

Pedagogernas interaktion med barnen kan påverka barnens välbefinnande samt lärande, 

därför innehåller broschyren konkreta verktyg till pedagogerna. (Mahony et al. 2015 s. 

2841) Tanken bakom konkreta verktyg som innehåll för broschyren uppstod då vi 

studerade om socialt stöd. Socialt stöd hänvisar till en allmän eller specifik stödjande 

beteenden från andra som förbättrar en individs funktion (Sikora 2019 s. 87). Fokusen låg 

alltså på praktiska exempel till pedagoger för att de lättare i sitt arbete kan stöda barn. 

Studien angående pedagogernas uppfattningar om relationen mellan förälder och 

barn (O´Connor et al. 2018) gick ut på pedagogens roll i att stöda förhållandet mellan 

förälder och barn. Fast informationen i studien är viktig, ansågs det vara för irrelevant för 

broschyren. Därför beslöts de att inte inkludera information om studien angående 

pedagogernas uppfattningar om relationen mellan förälder och barn (O´Connor et 

al. 2018).  

 

I bakgrunden togs det även upp om anknytning, det är ett starkt känslomässigt band som 

barn knyter till en vuxen vårdnadshavare (Wennerberg 2014 s. 31–35). Informationen 

angående anknytning, även om viktig i sig, ansågs inte som nödvändig information i 

broschyren. Fokusen i broschyren var att ge praktiska exempel till pedagoger och 

föräldrar i deras arbete att stöda barn.   
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Den andra frågeställningen går ut på hur ett bra förhållande mellan föräldrar och 

pedagoger kan se ut. I en studie angående pedagogernas uppfattningar om relationen 

mellan förälder och barn (O´Connor et al. 2018 s. 9) kom det fram att pedagogerna ansåg 

föräldrakontakt som en vanlig utmaning i förhållandet med föräldrarna. Det är något som 

broschyren tar mycket fasta på, konkreta exempel på ett fungerande kompanjonskap, vad 

en öppen dialog innefattar samt vad målet för ett kompanjonskap kan vara. Fransson et 

al. (2016 s. 158) lyfter fram hur både pappor och mödrar uttryckte en del oro för att barnen 

kunde bli bortskämda då de bor växelvis. För att fokusen var på förhållandet mellan 

föräldrar och pedagoger, ansågs det inte som nödvändig information i broschyren att lyfta 

fram föräldrarnas rädsla av att skämma bort barnet.  

 

7 DISKUSSION 

I detta kapitel går vi igenom projektets process och hur den utvecklats under tiden vi 

arbetat. Vi diskuterar resultatet, metoden samt slutsatser, vi funderar även kring hur 

studien kunde fortsätta.  

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt resultat blev en informationsbroschyr som riktar sig till pedagoger och föräldrar för 

att stöda barn med fokus på deras välbefinnande. Informationsbroschyrens grund baserar 

sig på forskning, som finns i denna rapport. Innehållet i broschyren blev 

grundinformation angående separation, växelvis boende och barnets behov och 

välbefinnande, samt information och praktiska exempel på hur pedagogen kan stöda barn 

samt växelverkan mellan föräldrar och pedagoger. Vi anser att forskningsfrågorna ”Hur 

kan man som pedagog stöda barn som upplever växelvis boende efter föräldrarnas 

separation?” och “Hur kan ett bra förhållande se ut mellan föräldrar och pedagoger?” har 

blivit besvarade på det bästa sättet som vi kunde. Vi anser att vi har fått en 

bra kunskapsgrund om hur pedagoger kan stöda barn samt hur förhållandet mellan 

pedagoger och föräldrar kan se ut.  
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Ett centralt resultat är att alla människor bör behandlas som individer med individuella 

behov. Det finns inte endast ett sätt att stöda barn efter föräldrarnas separation eller att 

skapa en bra växelverkan mellan föräldrar och pedagoger. Det är viktigt att involvera 

barnet och föräldrarna i beslutsfattande och att skapa ett individuellt tillvägagångssätt för 

att interagera med dem. Broschyren lyfter fram vissa praktiska exempel på hur man kan 

stöda barn samt hur man skapar ett fungerande förhållande mellan föräldrar och 

pedagoger. Som rapporten visar, är det många faktorer som påverkar barns välbefinnande 

och därmed kan inte alla praktiska exempel fungera på alla barn samt situationer. 

Exemplen i broschyren ger utrymme för modifiering enligt individuellt behov.  

 

Socialpedagogik är den teoretiska grunden för hur vi arbetar. Syftet är att skapa 

gemenskap, delaktighet, meningsfullhet samt professionellt förhållningssätt 

(Cederlund & Berglund 2014 s. 14). Genom att ha ett konkret verktyg som man 

tillsammans kan arbeta kring, kan det öka på gemenskap samt de gemensamma kunnande 

mellan pedagogerna. Informationsbroschyren ökar också föräldrarnas delaktighet i stödet 

av deras barns välbefinnande samt ger stöd i deras förhållande med pedagogerna. Det 

professionella förhållningssättet stärks också genom broschyren, då pedagogerna har ett 

verktyg som baserar sig på forskning. Med tanke på våra frågeställningar kan pedagogen 

enklare stöda barn, då de själva har ett verktyg som förklarar hur de kan stöda barn samt 

varför. En fungerande växelverkan mellan pedagoger och föräldrar kan emellanåt vara 

svår att definiera och då kan informationsbroschyren användas av pedagoger och 

föräldrar som ett stöd för att skapa ett fungerande förhållande.  

 

Madsen (2001 s. 19) tar upp att socialpedagogiken inkluderar människor som blivit 

utanför från den samhälleliga gemenskapen, det vill säga familjen, vänner, arbetsplatsen, 

daghemmet osv. Då är pedagogens roll tillsammans med föräldrarna att bekräfta för 

barnet att hen inte bli exkluderar från sin familj eller släkt även om föräldrarna är 

separerade. Genom att känna igen barnets förutsättningar så kan pedagogen motarbeta 

social exkludering (Cederlund & Berglund 2014 s. 76). För att alla människor är olika 

med individuella behov är det viktigt att utgå ifrån barnets egna förutsättningar. När man 

vet detta så kan man läsa material och ta till sig verktyg samt metoder. Då är det viktigt 

att komma ihåg att ifall det inte fungerar, ska barnet inte ändras enligt metoden utan 

tvätrom.  
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Madsens (2001 s. 226) bildningsblomma skapar en helhet av hur pedagogen ska agera 

som person samt yrkesperson. Det handlar om klarläggnings- och kunskapsprocesser, 

förmåga till analys och formuleringar av problem, konfliktfulla valsituationer samt 

ogenomskådliga handlingsmöjligheter (Madsen 2001 s. 226). I den produktiva 

kompetensen ska pedagogen kunna styra sig av metoder som leder till ett resultat. Denna 

informationsbroschyr kan vara en fungerande metod att använda då det kommer till barn 

som gått igenom föräldrarnas separation och därmed bor växelvis. (Madsen 2001 s. 228) 

I vår broschyr tar vi upp sju olika sätt att stöda barn känslomässigt och detta är någonting 

som också Madsen talar om i den expressiva kompetensen. Pedagogen ska använda 

kroppens språk och behandla händelser sensitivt. (Madsen s. 229) Pedagogerna måste 

utgå ifrån kunskap som baserar sig på vetenskap och inte personliga åsikter eller 

tolkningar. Därför baserar sig vår broschyr endast på nya studier angående separation och 

växelvis boende. (Madsen s. 231–233) Madsen tar upp i den kommunikativa 

kompetensen att det handlar inte enbart om den språkliga förmågan utan också mänskliga 

samspelsprocesser. (Madsen 230–231) I broschyren lyfts fram växelverkan mellan 

pedagoger och föräldrar, om en öppen dialog samt om mottaglighet att bygga upp ett 

fungerande förhållande mellan pedagoger och föräldrar. Vi har skrivit fem praktiska 

exempel för hur man kan stöda ett fungerande kompanjonskap. Ett gott samspel mellan 

pedagoger och barn handlar också om att bekräfta barnets känslor oavsett vad de är. 

(Bergström 2018 s. 96) Hur pedagogen agerar som yrkesperson samt person kallas för 

handlingskompetens, detta är resultatet av den femte kompetensen. (Madsen 2001 s. 226–

227) Broschyren tar fasta på hur samt varför pedagogen ska agera som hen gör.  

 

Också från barnets perspektiv handlar socialpedagogik om gemenskap och delaktighet. 

Ett sätt att ge barnen känslomässigt stöd kan vara genom att beakta barnens emotionella 

behov. Detta kan beaktas genom att inkludera barnen och fråga om deras 

åsikter. Emotionellt stöd kan lindra svårigheter med förståelse och 

bekvämlighet. (Vlasov et al. 2019 s. 53)  
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7.2 Metoddiskussion 

Verksamhetsinriktat arbete med produktutveckling som metod har varit både givande och 

samtidigt en läroprocess. Det var trevligt att skapa en fysisk produkt i hopp om att den 

används aktivt av både vår beställare BF samt andra yrkesutövare. Utmaningen i ett 

verksamhetsinriktat examensarbete var att det kändes svårare samt tyngre i 

slutskedet. Det var delvis utmanande att hitta nya samt relevanta källor, men genom att 

minska på vissa begräsningar så blev det en aning lättare. Speciellt att hitta studier om 

växelvis boende med små barn i fokus samt hur pedagoger 

arbetar tillsammans med barn för att trygga deras välbefinnande var utmanande. I 

efterhand kom vi till den slutsatsen av att ett verksamhetsinriktat arbete med 

produktutveckling som metod inte skulle fungera på nytt för oss.  Orsaken till att vi i 

framtiden skulle välja en annan metod, är att vi enbart försökte analysera artiklarna och 

glömde emellanåt bort att broschyren är vårt resultat.  

  

Tanken att skriva om växelvis boende uppkom då vi båda arbetat på daghem och vi erfarit 

hur många barn påverkas av separation. Vi kom överens om att det behövdes något 

konkret verktyg för både föräldrar samt pedagoger som skulle hjälpa dem i att stöda 

barnet. Att skapa själva broschyren var inte utmanande då all information som vi 

behövde fanns i vårt examensarbete. Vi hamnade att justera på både innehållet och 

utseendet av broschyren flera gånger innan vi skapade den slutliga. Att skapa broschyren 

var i själva verket roligt, då vi kunde utnyttja och bruka all den information som vi 

studerat och insamlat till att skapa ett konkret verktyg för yrkesmänniskor. Vi ville att 

broschyren skulle vara lättfattlig och klar, så att det så enkelt och lätt som möjligt går att 

implementera innehållet.  

  

Informationsbroschyrens text baserar sig på forskningsdata som finns i denna rapport. 

Sammanställningen av broschyren började med insamlingen av informationen från 

artiklarna. Rapporten började skrivas i slutet av år 2019 och blev färdig innan jul år 2020 

då också broschyren blev klar.   
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7.3 Slutdiskussion 

För att det fanns en hel del forskning angående separation och växelvis boende, ville vi 

sammanföra all relevant och ny forskning och göra en broschyr. Genom att samla all 

information i en broschyr har både pedagoger och föräldrar lätt tillgång till ett 

material vilkets syfte är barnets välbefinnande.  Därmed anser vi att syftet 

med vår studie har uppnåtts.  

 

Då nya rön med tiden och omständigheter utvecklas om vad som anses som “gott” 

förhållande mellan föräldrar samt föräldrar och pedagoger, ska studierna med tiden även 

uppdateras. Det vore bra ifall broschyren som gjorts skulle utvärderas i kommande studier 

för att se hur den fungerar i praktiken. På detta sätt skulle verktyget hållas relevant för att 

bättre stöda yrkesarbetare i deras arbete med barn.  

 

Vi vill tacka Barnavårdsföreningen för deras beställning som tillåtit oss att studera ett 

intressant och viktigt ämne. Barnavårdsföreningen har rätt till att uppdatera broschyrens 

innehåll och/eller använda den som en informationskälla för vidare studier.  

Vi önskar att vår informationsbroschyr samt rapport kommer att vara som ett stöd till 

både pedagoger och föräldrar deras nya livssituation.  

 

Ett förslag på fortsatt forskning angående separation och växelvis boende är att 

intervjua pedagoger samt föräldrar eller göra en enkätstudie om hur de erfarit att 

informationsbroschyren i praktiken kan eller har kunnat stöda dem. Även om vi anser att 

broschyren blev lyckad samt hoppeligen kommer att fungera enligt vårt syfte, kommer vi 

inte att kunna veta för säkerligen. För att kunna veta ifall liknande informationsbroschyr 

kan fungera som verktyg till föräldrar och pedagoger, skulle det vara viktigt att göra en 

fortsatt forskning inom detta. Dessutom anser vi att det vore bra att studera ännu mera 

kring småbarns upplevelser inom växelvis boende. Vi skulle även ha velat hitta 

forskningar om hur det känns för barnet att föräldrarna växlar hemmet när igen barnet bor 

endast i ett hem, vi anser att det skulle vara ett viktigt ämne att forska kring. 
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INFORMATIONSBROSCHYREN ÄR ETT EXAMENSARBETE OCH

TEXTEN BASERAR SIG PÅ RAPPORTEN BARNETS
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ANGÅENDE SEPARATION OCH VÄXELVIS BOENDE. 
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BARNAVÅDSFÖRENINGEN RF.
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