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Abstract 
Syftet med uppsatsen har varit att hitta förhållningssätt och arbetsmetoder för att skapa 

en god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter. I litteraturdelen 

belyser vi olika faktorer som kan vara avgörande för barnets uppväxt. Vi vill i vår 

lärarroll tidigt kunna upptäcka signaler och symtom hos dessa barn. För att möta 

barnet på ett naturligt sätt har vi valt att redogöra för leken och kommunikationens 

betydelse som arbetsmetoder. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer 

där de intervjuade har bestått av sex kvinnliga lärare med lång erfarenhet inom 

förskola/skola. I resultatet från intervjuerna fick vi många olika svar som grundade sig 

på lärarnas egna kunskaper och erfarenheter. Trygghet och tillit var ord som ofta 

återkom i lärarnas svar. 

Nyckelord: Arbetsmetoder, förhållningssätt, kommunikation, leken, signaler och 

symtom, sociala svårigheter.
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Förord 
 

Efter många års arbete som barnskötare i förskolan fick vi möjligheten att vidareutbilda oss 

genom en uppdragsutbildning i Kristianstad kommuns regi. Utbildningen väckte ett stort 

intresse och många tankar hos oss för de barn som har det svårt och växer upp under svåra 

förhållanden. Uppsatsen har gett oss en djupare kunskap för att kunna möta dessa barn i vårt 

arbete i framtiden. Vi vill tacka de lärare som har ställt upp på våra intervjuer och därigenom 

gett oss deras syn på dessa barn. Vi vill även tacka Siv Wilborgsson som har hjälpt och stöttat 

oss under skrivandets gång.  
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1 Inledning 
 
Barn som växer upp under sociala svårigheter finns överallt i vår vardag. De finns i vår 

närhet, men det är inte alltid som vi ser och upptäcker dem. 

  
1.1 Bakgrund och syfte 
 
Att vara barn idag och växa upp i välfärdslandet Sverige anses generellt vara en självklarhet 

till att alla barn mår bra. Barnen är bland de fysiskt friskaste i världen, spädbarnsdödligheten 

är mycket låg – sannolikt lägst i världen – och barnolycksfallen minskar markant  

(Hindberg, 1999). Men hur ser situationen ut ur ett psykologiskt perspektiv? Blir alla barns 

behov tillgodosedda? Enligt Barnpsykiatrikommittén lider 5-10 % av alla barn under 18 år av 

psykiska problem eller störningar och 15 % har någon gång under sin uppväxttid varit i 

kontakt med barn - och ungdomspsykiatrin. Det har även visat sig att depressionerna bland 

tonåringar har ökat markant under de två senaste decennierna (Hindberg, 1999).  

Barnkonventionen är ett instrument som kan förbättra situationen för barn och ungdomar 

inom många områden. Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett särskilt ansvar för att 

känna till konventionen. Barnkonventionen går inte detaljerat in på hur föräldrarna ska 

uppfostra sina barn, men betonar att föräldrarna ska ges stöd i sin viktiga roll att tillgodose 

sina barns bästa. Barnkonventionen poängterar att om barns och föräldrars intressen kommer i 

konflikt med varandra, är det barnets talan som förs (Bäckström, 1993). Vi anser att många 

barn i vårt land har ofta det bra rent materiellt, men kan sakna den omsorg de behöver i 

relation till deras ålder och utveckling. Killén (1994) hävdar att bristande omsorg är något 

som kan skylas över både av föräldrar och av barn. Föräldrarna erkänner sällan, varken för sig 

själva eller för andra, att de utsätter sina barn för övergrepp eller vanvård. Barnen försöker 

ofta dölja både för sin omvärld och för sig själva hur dåligt de har det. De är otroligt lojala 

mot just de föräldrar som har svikit dem, känner ansvar för föräldrarna samt tar på sig den 

skuld för den bristande omsorg som de själva utsätts för. Barnen sänder ut motsägelsefulla 

signaler som uppvisar ett hjälpbehov samtidigt som de försöker skyla över. Det finns många 

olika definitioner av att vara barn och växa upp med sociala svårigheter. Vi tror att 

författarnas definitioner bygger på deras egna kunskaper och erfarenheter inom området. 

 

Hindberg (1999) hävdar att när föräldrarna inte förmår att uppfatta barns behov i tillräcklig 

grad, talar man om omsorgssvikt. 
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Efter många års erfarenhet av att arbeta i förskolan upplever vi att det finns många barn som 

växer upp under sociala svårigheter. För oss betyder det att föräldrarna inte lever upp till sin 

föräldraroll på grund av olika omständigheter. Dessa tror vi kan bero på olika faktorer såsom: 

föräldrarna kan inte tillgodose barnets behov, ge dem trygghet och tillit samt ta ansvar för 

barnets utveckling. Anledningen till denna bristande omsorg kan bottna, enligt vår erfarenhet, 

i föräldrarnas fysiska, psykiska och sociala ohälsa. Barn som växer upp under sociala 

svårigheter finns i vår vardag, överallt. Som lärare möter vi dem i förskolan/skolan och på 

fritidshemmet. De finns i vår närhet, men det är inte alltid att dessa barn visar synliga tecken 

på att de lever under svåra sociala omständigheter. Enligt läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) ska skolan ”främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling skall prägla verksamheten” (s.5). För att kunna skapa förebyggande åtgärder och 

bättre förutsättningar för dessa barn vill vi lära oss tidigt att se signaler och symtom hos de 

utsatta barnen. Vi har därför valt att fokusera på inåtvända och utåtagerande barn för att se om 

det finns några orsakssamband mellan barnets beteende och sociala svårigheter, eftersom vi 

upplever att dessa beteende har ökat i barngrupperna. I vår lärarroll har vi ett uppdrag att 

tillgodose alla barns behov. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98) står det att arbetslaget skall 

”ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt 

eget värde” (s.12). Som lärare behöver vi alltid vara lyhörda och observanta för att tidigt 

upptäcka signaler och symtom hos barnet. Vi måste alltid hitta förhållningssätt och 

arbetsmetoder som gör att det individuella barnet kan utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Utifrån våra tidigare erfarenheter tror vi att leken och kommunikationen är två 

arbetsmetoder som vi kan använda oss utav för att kunna möta och utveckla det utsatta barnet. 

 
Syftet med vår undersökning är att få större insikt och kunskap om de barn som växer upp 

under sociala svårigheter. Vi vill lära oss att se signaler och symtom hos dessa barn. Med vår 

nya kunskap vill vi kunna skapa bättre förutsättningar för dessa barn genom att hitta bra 

arbetsmetoder för det utsatta barnet samt att skapa förebyggande åtgärder. Med denna nya 

kunskap vill vi få den kompetens som behövs för att kunna möta barn som växer upp under 

sociala svårigheter och därigenom kunna skapa en god lärmiljö för dessa barn.  
 
 
Enligt våra egna teorier är en god lärmiljö: 
 
• när man utgår från individens utvecklingsnivå och förutsättningar, 
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• när man tar tillvara på barnets individuella resurser, erfarenheter och tidigare upplevelser 

för att stärka dess självkänsla, 

• vikten av att få barnen motiverade, engagerade och intresserade både enskilt och i social 

samvaro med andra barn och vuxna. 

 

För att få kunskap om lärarnas förhållningssätt och vilka arbetsmetoder de använder sig utav i 

mötet med barn som växer upp under sociala svårigheter, använder vi oss av kvalitativa 

intervjuer. 

 
1.2 Uppsatsens uppläggning 
 
I litteraturdelen redogör vi vad olika författare anser om att vara barn och växa upp under 

sociala svårigheter. Vi tar upp olika signaler och symtom hos dessa barn t.ex. inåtvända och 

utåtagerande beteende. Redovisningen av lärarrollen belyser lärarens förhållningssätt och 

arbetsmetoder för att skapa en god lärmiljö. I den empiriska delen beskriver vi vårt metodval, 

genomförande och urval samt etiska övervägande. I resultatbearbetningen beskriver vi hur vi 

har bearbetat insamlat material. Resultatbeskrivningen innehåller en sammanställning av 

intervjusvaren vi fått av lärarna ur två perspektiv, barnet och läraren. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion. Slutligen ligger referenser och bilagan med intervjufrågorna (bilaga 1). I vår 

uppsats väljer vi att benämna alla vuxna som arbetar inom förskola/skola som lärare oavsett 

deras specifika utbildning och arbetsplats. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Litteraturen tar upp barnets behov och föräldrarnas bristande omsorgsförmåga, samt lärarens 

möjligheter för att få ett fungerande förhållningssätt och utveckla arbetsmetoder för att kunna 

hjälpa barn med sociala svårigheter.  

 

2.1 Definition av barn med sociala svårigheter 
 
Litteraturen visar på olika definitioner vad gäller barn med sociala svårigheter. Definitionerna 

grundar sig på författarnas olika teorier, där barnets och föräldrarnas beteende kan ses ur olika 

perspektiv. Vi anser att nedanstående teorier är omfattande och ger en djup innebörd av att 

vara barn och växa upp under sociala svårigheter:  

”När föräldrar inte förmår att uppfatta barns behov i tillräcklig grad eller inte kan ge dem den 

psykiska och fysiska näring och det skydd de behöver, talar man om omsorgssvikt” 

(Hindberg, 1999 s.26). Kempe (1979) anser att ”med bristande omsorg menar vi att föräldrar, 

eller de som har omsorgen om barnet, utsätter det för psykiska och/eller fysiska övergrepp, 

försummar det så allvarligt att barnets fysiska och/eller psykiska hälsa och utveckling är i 

fara” (s. 14). 

 

2.2 Barns behov 
 
Barns behov rangordnas där det kroppsliga behovet ses som det primära och därefter kommer 

trygghet, gemenskap, tillgivenhet, uppskattning samt självförverkligande. Till barns 

grundläggande behov räknas omvårdnad och skydd. Däri ingår mat och dryck, sömn, hygien, 

kläder, omvårdnad vid sjukdom samt tillsyn. Om barnet inte får sina grundläggande behov 

tillgodosedda kan detta leda till en djup och allvarlig skada som kan vara svår att reparera 

längre fram. Barnet har även behov av att mötas med kärlek och respekt. En förälders 

negativa attityd, känslokyla och kritik kan ge upphov till att barnet känner sig värdelöst och 

inte älskat, vilket resulterar till en negativ utveckling (Hindberg, 1999). Wrangsjö (1998) 

hävdar att alla barns grundläggande behov behöver tillfredsställas. Han poängterar 

”barndomens absoluta psykologiska behov” vilket inkluderar behoven av: 

• en trygg bas, 

• möjligheten att knyta an till sina vårdare utan plötsliga och oförutsägbara separationer, 

• åldersadekvat stimulans för självutveckling, 

• struktur och få möta tydliga gränser för sitt beteende, 
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• vidga sina erfarenheter av socialt samspel, 

• utveckla sin identitet (genom familjen), 

• ett stabilt stöd från samhället. 

 

2.2.1 Anknytningens betydelse för barnet 
 
Samspelet mellan föräldrar och barn är mycket avgörande för barnet, hur det upplever sig 

själv och omvärlden, och har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Samspelet har en 

stor betydelse för graden av och kvaliteten på barnets anknytning till föräldrarna. Ett barns 

anknytning till någon betyder att barnet har en stark benägenhet att söka närhet och kontakt 

med vederbörande, framför allt under otrygga förhållanden. Anknytningsbeteende kan 

observeras bäst när barnet eller den vuxne är trött, rädd eller sjuk och har ett särskilt stort 

behov av att bli omhändertagen (Killén, 1994). 

 

Forskningen visar vad gäller psykiskt störda föräldrar och deras barn att de psykiska 

problemen uppstår i samband med graviditeten och förlossningen. Tiden kring graviditet, 

förlossning och under spädbarnstiden är en psykisk påfrestande period för kvinnan. 

Upplevelser och trauman från barndom och uppväxttid aktualiseras ofta åter och bidrar till en 

ökad psykisk sårbarhet hos den blivande eller nyblivna mamman. Övergången till 

föräldraskapet innebär en stor kris och kan uppfattas både positivt och negativt beroende på 

hur de nyblivna föräldrarna möter den ökade arbetsbördan, den psykologiska anspänningen 

och den nyuppkomna parrelationen. Att föda barn med låg födelsevikt, med separation mellan 

mor och barn under nyföddhetsperioden är ett stort hot mot moderns mentala hälsa. Även akut 

stress och oro i samband med förlossning samt oron för det nyfödda barnet kan förvärra 

moderns psykiska problem och öka risken för insjuknande (Skerfving, 1996). Anknytningen 

till föräldraskapet börjar redan under graviditeten. Föräldraskapet är lika psykologiskt som 

fysiologiskt. Mamman och pappan har olika anknytningar till barnet. Ett barn kan inte knyta 

an till flera personer samtidigt. Det är via ett fåtal viktiga vuxna som barnet lär sig relatera. 

Den ömsesidiga anknytningen mellan vuxna och barn är den första viktiga uppgiften och den 

mest grundläggande för att barnet ska få en god psykisk tillväxt och bli en hel individ. 

Samspelet handlar om att mamman och pappan förstår och tillfredsställer barnets behov, att 

föräldrarna förstår sitt barn och vet vad det vill. Anknytningen är ömsesidig där båda parter är 

villiga att gå in i en dialog med varandra (Fahrman, 1993). 
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Barnets känslomässiga utveckling anses vara starkt relaterad till förhållandet mellan mor och 

barn under det första levnadsåret. Bristfällig känslomässig anknytning, brister i förmågan till 

stöd och inkännande hos mamman kan resultera till en försenad utveckling hos barnet 

(Skerfving, 1996). De viktigaste behoven för ett barn är de känslomässiga behoven. Får man 

bara sina fysiska behov tillgodosedda har man svårt att växa till en psykisk frisk individ. 

Barnet kan få allvarliga skador i sin person, skador som kanske aldrig går att reparera. För att 

ett samspel och ett möte ska ske mellan mor och barn måste barnet få svar på sina 

kontaktförsök. Mammans lyhördhet för barnet är oerhört betydelsefullt. Ett barn som inte får 

någon återkoppling när det signalerar slutar att signalera. Barnet lär sig att det inte spelar 

någon roll att visa sina behov och drar sig undan istället. 

 

Om man har genomgått svåra separationer under spädbarnstiden kan det ge konsekvenser av 

att barnet inte har förmåga att ingå i några djupa och nära relationer som vuxen. Det är viktigt 

att barnet får lugn och ro och får tid att knyta an till sina föräldrar och inte utsättas för onödiga 

separationer (Fahrman, 1993). För det lilla barnet är det nödvändigt med en känslomässig 

anknytning till modern eller annan vårdare. En stark och varm bindning är förutsättningen för 

ett barns normala känslomässiga utveckling. Barn har behov att mötas med kärlek och respekt 

(Hindberg, 1999). 

 
 Utan någon form av kärlek och mänsklig värme under de allra första åren 

  i livet, vissnar den tåligaste barnablomma och dör. 

 (Cronström 1996, s.31). 

 

Den danska barnpsykiatrikern Lene Lier har gjort undersökningar vad gäller samspelet mellan 

moder med psykiska problem och barn under första levnadsåret. Undersökningen visade att 

barnen påverkades i sitt relaterande och försenades i sin utveckling på olika sätt. En del barn 

blev passiva, långsamma, stereotypa samt fick en sen motorisk utveckling. Barnen undvek att 

ha ögonkontakt och någon fysisk kontakt med mamman. Andra barn blev aktiva, lärde sig 

tidigt ta hand om sig själva. Gemensamt för alla barnen var att all ömsesidighet och känslighet 

i relationen mellan mor och barn saknades helt (Skerfving, 1996).  
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2.3 Föräldrarnas omsorgsförmåga  
 
Omsorgsförmågan bedöms med utgångspunkt från barnets behov. Behoven förändras i takt 

med att barnet växer och utvecklas. Föräldrarnas resurser att tillfredsställa barnets behov 

varierar periodvis. Omsorgsförmågan kan därför vara tillräckligt god periodvis, med kan 

utebli i andra perioder. Livskriser, konflikter i familjen, missbruk och psykisk sjukdom kan 

vara bidragande faktorer som sätter omsorgsförmågan ur spel. Därför är varken barnets behov 

eller omsorgsförmågan något statiskt (Hindberg, 1999). Faktorer som kan påverka 

föräldrarnas bristande omsorgsförmåga kan vara omognad. Med detta menas att den vuxnes 

beteende liknar barnets. Utmärkande drag hos dessa vuxna visar sig genom ett egocentriskt, 

krävande och impulsivt beteende. Omsorgsförmågan påverkas generellt negativt om föräldern 

är psykisk sjuk, missbrukar eller har en utvecklingsstörning (Killén, 1994).    

 

2.3.1 Barnets överlevnadsstrategier 
 

Barn som utsätts för bristande omsorg är maktlösa, förvirrade och ångestfyllda – men måste 

ändå överleva. Mycket energi går åt för dessa barn att bemästra sin situation. Barns behov att 

utveckla kompetens kan synliggöras mycket tydligt i familjer med bristande omsorg. Många 

barn anstränger sig för att visa sitt oberoende. Vanvårdade barn med goda resurser kan vara 

tidiga med att klara sig själva, de kan gå tidigt, klä på sig tidigt och ta sig mat själva i mycket 

tidig ålder – allt detta för att överleva! Vissa barn har en stor förmåga att klara ångest och 

uppkomna frustrationer. 

 

Överlevnadsstrategier kan definieras som ett förhållningssätt som barn kan använda sig utav 

för att bemästra sin situation på bästa tänkbara sätt när de känner sig hotade. Alla barn har ett 

behov av att vara kompetenta, men var gränsen går mellan kompetent och överlevnadsstrategi 

är svår att avgöra. Överlevnadsstrategierna som barn utvecklar är beroende av barnets 

temperament, utveckling och vitalitet, dess känslighet, kreativitet samt intellektuella 

kapacitet. Strategierna kan vara både konstruktiva och destruktiva i relation till barnets 

fortsatta utveckling och samspel med andra (Killén, 1994). Författaren hävdar att barn som är 

utsatta för bristande omsorg kan använda sig utav två olika överlevnadsstrategier: överdriven 

anpassning eller hyperaktivitet och destruktivitet. 
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Barn som använder sig utav överdriven anpassning försöker dölja både för sig själva och för 

omvärlden hur dåligt de mår. De försöker leva upp till de vuxnas behov och förväntningar för 

att undvika att utlösa den vuxnes vrede eller andra skrämmande situationer. De här barnen har 

en mycket väl utvecklad verbal förmåga och uppvisar ofta beteenden och färdigheter långt 

över deras mognads – och åldersnivå. De kan redan vid 2-3 års ålder uppföra sig som små 

vuxna. 

 

Den andra gruppen av barn som utövar överlevnadsstrategier visar det genom aggressivitet 

och destruktivt beteende. Dessa barn präglas av oro och förstör både leken och 

inlärningssituationer för andra barn. De skaffar sig ett slags kontroll över omgivningen och 

kan driva hela vuxenvärlden till vanvett. Hos dessa barn behövs det mycket lite för att utlösa 

aggressioner. De feltolkar blickar, tillskriver andra aggressioner, varefter de angriper för att 

försvara sig. Denna form av överlevnadsstrategi leder ofta till att barnen får uppleva 

ytterligare avvisanden och bekräftelser att de är ingenting värda. Gemensamt för båda 

överlevnadsstrategierna är de bakomliggande känslorna såsom hjälplöshet, tomhet, förvirring, 

skuld, ångest, sorg, depression och aggressivitet (Killén, 1994). 

 

2.4  Hur kan livet yttra sig för ett barn som växer upp under sociala 

svårigheter?  

 

Socialtjänstens mål är idag att arbeta efter normaliseringsprincipen. Med detta menas att öka 

möjligheterna för psykiskt sjuka att bilda familj och ha ett normaliserat boende. Detta 

resulterar till att antalet barn som idag bor med psykiskt sjuk förälder ökar (Hindberg, 1999). 

Barn som växer upp under ogynnsamma förhållanden, t.ex. i en familj där det förekommer 

allvarliga narkotikaproblem, psykiska problem eller mycket våld, löper större risk att få olika 

problem i livet än de som har en någorlunda ”normal” bakgrund (Furman, 1997). I familjer 

med sociala svårigheter handskas föräldrarna med sina barn på ett sätt som de tror är helt 

korrekt, i tron på att de gör på det bästa sättet för barnet. I familjesituationer där våld och 

alkohol ingår behöver föräldrarna hjälp, inte någon som talar om för dem att de inte bryr sig 

om sina barn (Kimber, 1993). Föräldrarna älskar sina barn lika mycket som föräldrarna gör i 

en ”normal” familj. Barn väljer inte sin livssituation och kravet på barnets kompetens 

förändras kontinuerligt mot verklighetens bakgrund (Pape, 2001). 
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Alla barn har ett behov av att se livet som förutsägbart och begripligt. Vardagstillvaron för 

barn som växer upp under sociala svårigheter kan därför vara oberäknelig. Med detta menas 

att barnen inte har någon kännedom om hur tillvaron gestaltar sig från en dag till en annan, 

vilket kan medföra att barnet lever med en stark ångest. I familjer med sociala svårigheter är 

det vanligt att barnet övertar föräldrarollen. Barnet tar ansvar både över sig själv och över sina 

föräldrar, vilket resulterar till en förlorad barndom. Barnets självklara plats i familjen existerar 

inte, barnet blir inte sedd och bekräftad såsom ett barn behöver för att bygga upp sin 

självkänsla (Hindberg, 1999). Det är vanligt förekommande att barn till psykiskt sjuka 

föräldrar tror att det är deras fel att föräldern är sjuk eller att rädslan uppkommer att 

föräldrarna ska döda dem. Barnen upplever ofta skam över sin förälder och sin familj, vilket 

ofta leder till isolering för föräldrar och barn och en tystnad vad gäller förälderns sjukdom 

(Skerfving, 1996). Barnet har en stor lojalitet mot sina föräldrar, och vill därför inte gärna 

lämna ut familjen och deras problem. Barnet har en stolthet i att klara sig själv och är beredd 

att bära ett stort ansvar (Cronström-Beskow, 1996). 

 

Hindberg (1999) poängterar vikten för att ett barn ska kunna utveckla tillit, självförtroende 

och få en positiv självbild krävs det positiva förebilder. Detta kan vara svårt att uppleva som 

barn när man växer upp i familjer med sociala svårigheter. För osedda barn kan känsla av att 

inte bli bemött med respekt innebära att de blir kränkta i sitt inre. Upplevelsen att vara behövd 

stärker känslan att ha identitet och värde. Att känna sig behövd är något av det viktigaste för 

oss människor, vilket resulterar till en djupare mening och tillvaro (Cronström-Beskow, 

1996). Furman (1998) hävdar att barn redan i tidig ålder hittar förhållningssätt med vars hjälp 

de klarar barndomens prövningar. Man måste lära sig förstå att de flesta svårigheter kan 

vändas till segrar för dessa barn. 

 

2.4.1 Nätverkets betydelse 
 
Det sociala nätverket spelar en central roll för familjens funktion och barnets uppväxt. För 

familjer med sociala svårigheter har nätverkets struktur och familjens förhållande till det en 

stor betydelse. Under de senaste åren har nätverket betraktats som en resurskälla men det är 

viktigt att poängtera att nätverkskontakter och nätverksmönster kan vara destruktiva. I 

familjer med bristande omsorg kan de ofta sakna ett socialt nätverk eller ha ett konfliktfyllt 

förhållande till nätverket.  
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Trots detta är det konstaterat att de barn som bäst överlever bristande omsorg är de som har en 

anknytning till någon vuxen person i nätverket utanför familjen (Killén, 1994). 

 

För ett barn som går miste om någon viss erfarenhet i sitt förhållande till föräldrarna behöver 

det inte vara så ödesdigert för barnets utveckling. Barn ges ofta tillfälle att uppleva något 

motsvarande i sitt förhållande till andra människor. Om den ena föräldern brister i sin omsorg 

uppstår vanligtvis ett speciellt förhållande till den andre föräldern. Om ingen av föräldrarna 

har förmågan att leva upp till sin roll har barnet en egen förmåga att hitta andra betydande 

personer i sin omgivning som kan erbjuda sånt som föräldrarna inte kan erbjuda 

(Furman, 1997). När föräldrarna har sociala svårigheter blir barnets möjligheter att få ett 

tillräckligt gott omhändertagande beroende av personer i nätverket. I familjer som har en stark 

bundenhet men samtidigt är i konflikt med viktiga personer i nätverket kan detta istället 

utgöras som en belastning. För familjer med sociala svårigheter har det professionella 

nätverket en stor betydelse. I detta professionella nätverk ingår personal från barnhälsovård, 

förskola, skola och fritidshem. En hög kvalitet inom barnomsorg och skola, d.v.s. 

smågrupper/klasser, hög personaltäthet samt välutbildad personal, har en stor betydelse för 

barn med särskilda behov ( Hindberg, 1999).  

 

2.5 Signaler och symtom 
 

Barn till psykiskt sjuka eller störda föräldrar löper större risk än andra barn att utveckla 

känslomässiga problem, störningar i utvecklingen och i viss utsträckning även fysiska och 

psykiska sjukdomar (Bågedahl-Strindlund 1987; Rosenbaum- Asnarow 1988 Rutter et al 1987 

Wrang & Goldschmidt 1994). 

 

Barn i familjer med sociala svårigheter visar olika reaktionsmönster: 

• Tapetblomman: barnet som gör sig osynlig och inte märks 

• Det duktiga barnet: bär familjens börder och försöker dölja dem 

• Syndabocken: barnet som är aggressiv, trotsig och utåtagerande 

• Clownen: barnet som är glad, aktiv, charmig och påkallar uppmärksamhet 

(Hindberg, 1999).    
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Larsson –Svärd (1995) tillägger att vissa barn blir skygga för kroppskontakt och föredrar att 

leva i sin egen värld, ofta i avsaknad av kamrater. När utsatta barn flyr in i sig själva för att 

skydda sig från omvärlden beror det ofta på att lögnerna och undanflykterna inte räcker till 

och kränkningarna blir för många (Cronström – Beskow, 1996). 

 

Hindberg (1999) redogör även för andra gemensamma mönster som barnet kan visa och kan 

sammanfattas i tre olika regler: 

• Tala inte om det verkliga problemet 

• Lita inte på andra 

• Känn inte efter 

 

Koncentrationssvårigheter, som i huvudsak beror på brister i barnets familjesituation, 

dominerar sällan barnets beteende på samma sätt som de primära svårigheterna gör. Om 

barnets svårigheter beror på dess uppväxtsituation brukar koncentrationssvårigheterna avta 

om barnets uppväxtmiljö förändras till det bättre (Kadesjö, 1992).  

 

Socialstyrelsen skriver om känslomässiga svårigheter: 

Barnen kan vara impulsiva, aggressiva, rastlösa, oroliga och splittrade. De kan även vara 

hämmade, inåtvända, passiva och svåra att nå. Det finns barn som är distanslösa och vänder 

sig till vem som helst och de kan upplevas som krävande och pockande. Vissa barn har inget 

förtroende för vuxna. Andra tecken på att barn har det känslomässigt svårt kan vara att de har 

matproblem, kommunikations-, tal- och språksvårigheter samt psykosomatiska reaktioner 

(Hindberg, 1999). 

 

Små barns reaktioner på omsorgsvikt visar sig ofta genom tillväxthämning. Barnet ökar inte 

normalt i längd och vikt utan medicinsk orsak. Barnet uppvisar även en kontaktstörning och 

passivitet. Långvarig tillväxthämning kan ge permanenta skador vad gäller fysisk tillväxt och 

utveckling. Utan behandling kan detta leda till dödlighet hos barn. Utsatta barn kan sakna 

symtom eller reagera likartat på olika typer av påfrestningar men kan även reagera olika på 

samma typ av påfrestningar. Reaktionerna är ofta könsbundna, där flickorna ofta vänder 

problemen inåt, medan pojkarna visar ett utåtagerande beteende (Hindberg, 1999). 
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2.5.1 Utåtagerande barn 
 
Sociala brister i barnets familj är i många fall en bakgrundsfaktor till de utåtagerande barnens 

svårigheter. Dessa barn har ofta inte knutit an till någon utan betraktar alla som utbytbara. 

Detta gör att de har en distanslöshet och kan gå till vem som helst. De utåtagerande barnen ser 

ut att ha kraft och livsvilja men under ytan finns ledsamhet och besvikelse (Folkman, 1991). 

Vissa av dessa barn har en god intelligens men har svårt att kunna ge uttryck för den. Många 

har ett specialintresse som de har en stor kunskap och färdighet om (Wiking, 1991). Folkman 

(1991) anser att dessa barn för en ständig kamp med sin omgivning och försöker ta reda på 

var de har de vuxna. Detta för att se om det går att lita på de vuxna eller om kontrollen ligger 

hos dem själva. Barn som är aggressiva och utmanade beter sig som om de vore 

känslomässigt självförsörjande och inte är beroende av någon. De väcker ofta vrede, misstro 

och rädsla som de senare själva får kämpa med. Utåtagerande barn ser gärna andra barn som 

deras motståndare och laddar dem med sin egen aggressivitet. 

 

De utåtagerande barnen behöver vuxna som ger barnet skydd och omsorg. Barnen behöver 

hjälp med att öka sin tillit genom att ha vuxna att knyta an till och som orkar hantera barnets 

testande och aggressivitet. Genom att man bekräftat barnets duglighet så kan man stärka deras 

självkänsla och barnen behöver mycket uppmärksamhet så de känner att de blir sedda. Vi 

måste se till barnets utvecklingsnivå och inte överskatta dess mognad. Barnens vardag 

behöver vara förutsägbar och tydlig detta genom att förbereda dem och hålla vad man sagt. 

Vardagen behöver ha ramar som ger en struktur och rytm och visar vad som gäller. 

Kroppskontakt och närhet är ett nödvändigt och viktigt inslag, även om närheten ibland kan 

kännas jobbigt för barnet (Folkman, 1991). 

 

2.5.2 Inåtvända barn 
 
Barn med inåtgående beteende har problem med sin självbild. De söker bekräftelse att duga 

och vill vara omtyckta. Deras förmåga att undersöka sin omvärld är inte självklar och ibland 

är de inte medvetna om vad de vill, behöver eller kan. De inåtvända barnen kan inte hävda sig 

själva och deras intresse. Dessa barn har lärt sig att gömma sitt ”jag vill”. Att hävda sin vilja 

är inte lätt för ett barn som är inåtvänt eftersom de har gett upp den arga delen av sig själv. 

De har svårt att visa känslor utåt, utan istället vänder de dem inåt mot den egna kroppen. 

Detta kan resultera till att de kan få ont i magen, huvudet eller andra delar av kroppen.  
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När man arbetar med inåtvända barn är det viktigt att dessa barn får omsorg, men även att 

finnas till hands, trösta och skapa tillit till barnet. Som vuxen måste man uppmuntra och vara 

tillgänglig för ömsesidighet där båda parter måste ge och ta. Det är viktigt att vi vuxna kan 

väcka lust hos barnet och hjälpa det att uppleva att det är någon. Barnet behöver hjälp med att 

man ”puschar” det framåt. För att stärka barnets självbild måste vuxna vara barnets startmotor 

och se barnet för vad det är. Barnet behöver uppmuntras till att våga visa känslor och veta att 

det är tillåtet att bli arg. Vi måste visa barnet att det ”kan”, och lära dem att tro på egen vilja 

och förmåga (Folkman, 1991). 

 

2.6 Lärarrollen 
 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (1998) ska: 
• hänsyn tas till barnens olika förutsättningar (s. 8). 

• barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar (s.8). 

• arbetslaget ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag (s.14). 
Enligt läroplanen, Lpo 94 (1994) ska läraren  
• utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

       stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

       stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (s.14). 

 

Om man som medveten lärare ser språket och kommunikationens betydelse för lärandet, 

finner man de bästa betingelserna för en kommunikation där alla barn i grupp får utrymme att 

tala och uttrycka sig. För att utveckla positiva samtalsmönster i en barngrupp har lärarens 

attityd till och syn på kommunikation en grundläggande betydelse för att alla barn ska komma 

till tals. Alla lärare inom förskola/skola har idag kravet på sig att finna olika modeller för att 

alla barn ska kunna kommunicera och samspela med varandra. De olikheter som finns i 

barngruppen vad gäller barns sätt att tänka, lösa problem, uppfatta information samt 

kommunicera med andra barn och vuxna ska tas tillvara och synas i hela verksamheten 

(Williams, Pramling-Samuelsson, 2000).  

 

Wrangsjö (1998) hävdar att som lärare är det viktigt att vara medveten om att det ingår i 

förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för utveckling och lärande utifrån det 

individuella barnets förutsättningar och behov. 
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Förskolan kan aldrig frånsäga sig uppgiften att ge barn som är i behov av behandling 

pedagogiskt stöd. För att utföra detta lagstadgade uppdrag behöver förskolans personal vara 

mentalt förberedd och utrustade med kunskaper och metoder för att kunna utveckla och 

hantera detta på ett professionellt sätt. Detta resulterar till höga krav på dagens lärare när 

barnantalet i grupperna ökar och personaltätheten minskar. Varje lärare förutsätts ha förmåga 

och kompetens att hantera såväl ”vanlig” pedagogik i grupp som den specialpedagogik som 

”barn i behov av särskilt stöd” för sin utveckling kräver i den vanliga verksamheten 

(Wrangsjö, 1998). 

 

Barn med sociala och emotionella svårigheter kan väcka många otillåtna känslor såsom 

vämjelse, vanmakt, osäkerhet och raseri hos läraren, trots att just dessa barn har ett enormt 

stort behov av att känna sig älskade. Dessa barn har därför ett stort behov av att få hjälp av 

kompetenta och professionella vuxna, där de genom sitt beteende sätter den vuxnes personliga 

och yrkesmässiga förmåga till empati på prov. Barn formar och formas av sin egen historia. 

Många barn behöver hjälp med att utforma sin tillvaro för att tillgodogöra sig 

samspelssituationer på ett positivt sätt för att ge goda kontaktupplevelser och bemästrande. 

Den vuxne kommer alltid att vara viktigast i arbetet med barn med särskilt behov. Den vuxnes 

värderingar och tillvägagångssätt måste alltid förankras i sakliga övervägande och individuell 

bedömning. Kinge (2000) poängterar att när man arbetar med tät kontakt med barnet riskerar 

man att isolera barnet från övriga och göra det till ett särfall i förhållande till andra barn. Detta 

kan hindra barnets självständighetssträvan och upplevelsen av att bemästra samt skapa 

onödiga bindningar till och ett beroende av den vuxne. Väljer man däremot en arbetsmetod 

med distans till barnet kan detta leda till ett bristande engagemang och ansvarsbefrielse i 

relation till barnets reella behov. Genom att utveckla sina attityder, sin egen förståelse och sin 

förmåga att förhålla sig till barnet hjälper de vuxna barnet till ökad självinsikt och att lättare 

bemästra sin tillvaro. Som lärare är det viktigt att utveckla sin sensitivitet och 

reflektionsförmåga i förhållande till sig själv och barnet. Att fungera som barnets stödkontakt 

och hjälpare kan vara en krävande uppgift som innebär stora belastningar för den vuxne. Här 

krävs det stort tålamod och djup tolerans för att visa barnet erkännande och förståelse 

samtidigt som barnet uppvisar ett provocerande handlingsmönster. Dessa situationer får inte 

leda till överproblematisering genom att man skapar syndabockar bland barnen för att lätta 

den egna bördan, motstånd mot barnet eller att man intar en uppfostrande eller tillrättavisande 

attityd. 
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Författaren anser att det är viktigt att pedagogen utnyttjar sin fulla kompetens i all samvaro 

och samspel med barnet . För många barn blir den nära kontakten med den vuxne en 

språngbräda och en förutsättning för att kunna utveckla motsvarande relation till andra barn 

och för att kunna delta på lika villkor i lek och social samvaro. Som personal är det 

nödvändigt att vi erkänner våra verkliga känslor och upplevelser med barnet. Vi måste ta de 

egna känslorna på allvar och bli medvetna om de stämningar, känslor och dolda budskap som 

finns delaktiga i kommunikationen och relationen till barnet för att utveckla förståelse för 

barnets reella situation samt att kunna hjälpa det (Kinge, 2000). 

 

Eftersom skolan möter barnen under en lång tid av deras liv ger detta lärarna en unik 

möjlighet att upptäcka och fånga barn som befinner sig i riskzon. Nedskärningar inom skolan 

gör att de utsatta barnen drabbas hårdast. Dessa barn upplever oftast skolan som en 

kompensation för bristerna i hemmiljön. I en kaotisk tillvaro kan en välfungerande skola bli 

en nödvändig fristad. I sin bok ”När omsorgen sviktar” redogör Hindberg för olika 

forskningsresultat där hon poängterar att skolans inflytande har visat sig vara viktigare än 

elevens sociala bakgrund. Ansvaret att upptäcka barn i riskzon ligger framför allt på lärarna. 

Det är de som möter barnen varje dag. Pape (2001) hävdar att det är viktigt att personalen inte 

målar upp en svart och dyster bild av det samhälle som representerar barnets uppväxtmiljö – 

samhället som representerar deras barndom. Hon fortsätter med att markera vikten av att vi 

samspelar med barnen och visar dem att vi har tron på den goda människan och arbetar utifrån 

en positiv människosyn. 

 

Att sätta gränser för barn är en viktig del av den tydliga vuxenrollen, genom att den vuxne 

visar inför barnet att den har kontroll över situationen. Det är viktigt att vi i vår lärarroll 

funderar över vilka gränser vi sätter för ett barn och varför vi sätter dem. All gränssättning för 

barn ska vara ett tecken på omsorg. Enligt Pape (2001) måste vi vuxna visa barnen att vi bryr 

oss om dem genom vårt förhållningssätt och hur vi agerar samt att vi tydligt markerar vilket 

slags uppförande som accepteras och vad som inte är tillåtet. Barn behöver vuxna som kan 

visa vad de står för. Barnen ställer krav på vuxen närvaro, att bli sedda och att vi lyssnar på 

dem. Som vuxen är det viktigt att ha handlingskraft när det krävs handling, hjälper dem och 

anpassar förhållanden på bästa möjliga sätt och är rättvisa (Pape, 2001). 
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2.6.1 Förhållningssätt  
 
Som lärare är det viktigt att hitta fungerande förhållningssätt som är möjliga att tillämpa inom 

ramen för förskolans uppdrag och verksamhet. Enligt Larsson- Svärd (1995) ”måste vi vuxna 

vara uppmärksamma och stödja barn som på olika sätt försöker tala om att de inte mår bra” (s. 

Som personal hjälper vi inte barnet med ständiga tillsägelser utan måste istället fundera vad 

det beror på och komma tillrätta med barnets beteende. Det är denna utmaning som förskola 

och skola står inför vid förverkligandet av målet att ge varje barns bästa möjliga 

förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt (Larsson –Svärd, 1995). 

 

Genom systematisk observation och reflektion kan man i sin lärarroll finna fungerande 

åtgärder för att utveckla sin förståelse till barnet och dess beteende. Kinge (2000) poängterar 

vikten av att undvika att betrakta barnet som ett objekt som vi ska göra något åt, utan istället 

stimulera oss till att ”göra något tillsammans med” (s.31) samt att vara en lyssnande, intuitiv, 

registrerande och accepterande medmänniska. Verksamheten ska styras av barnets 

underliggande och djupa behov och därmed avspegla sig i de åtgärder som lärarna väljer.  

Genom att arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga mål och att kunna uthärda perioder 

utan synbara resultat, med tillit till den egna insatsen och uthålligheten, kan läraren hjälpa 

barnet till en bättre kontakt med sig själv och till ett positivt samspel. Som lärare krävs det att 

man kan reflektera över sitt eget beteende, sitt inflytande och sin betydelse i samspelet med 

barnet (Kinge, 2000).  

 

2.6.2 Leken 
 
Enligt psykoanalysen är leken barnets viktigaste sätt att bearbeta omedvetna känslor av rädsla 

och underlägsenhet inför skrämmande hot. Barnets självreglering i leken är att antingen 

befäster barnet sina kunskaper eller bearbetar barnet sina inre konflikter (Lindqvist, 1996). 

Barn som växer upp under sociala svårigheter befinner sig i två olika världar: hemmet och 

världen utanför. Dessa två styrs av helt utav skilda lagar och sammanhang. Dessa barn blir 

tvungna att lära sig hur de ska förhålla sig till dessa världar genom vardagens små och stora 

händelser, och inte genom leken. Det finns ofta inte något utrymme för lek för dessa barn 

(Cronström-Beskow, 1996).  
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Barn som inte får möjlighet till att leka missgynnas intellektuellt, där leken stimulerar barnets 

problemlösningsförmåga och tänkande. Barn med sociala svårigheter har svårt att med hjälp 

av fantasin och symbolförmågan få leksakerna att föreställa något annat, och märks ofta utav 

att de är störande och okoncentrerade. De har därmed svårt att leka i grupp en längre stund. 

Deras skydd och skal mot omvärlden brister lätt och genererar till koncentrationssvårigheter i 

leken (Fahrman, 1993). 

 

Lekförmågan hos ett barn är medfödd, men det är initiativet hos modern som avgör hur leken 

ska utvecklas hos barnet. Det är i det tidiga samspelet som barnen får insikt och bekräftelse på 

att det är en egen individ. Barnet behöver en kontinuerlig dialog med modern för att få en 

gynnsam utveckling. Det är modern som successivt utvidgar världen för barnet, som sedan 

skapar barnets trygghet. Barn som inte får denna viktiga grund klarar inte av att relatera eller 

leka i barngrupp. För att ge sig hän i leken krävs det att barnet är tryggt så att det kan släppa 

kontakten med verkligheten och veta att man kommer tillbaka till den igen. Den tryggheten 

känner inte barn med sociala svårigheter och vågar därför inte släppa kontrollen av rädsla för 

att föräldern ska försvinna. Dessa barn behöver struktur och att få knyta an till vuxna för att 

utveckla en dialog och ett samspel där barnet blir sett och bekräftat (Fahrman, 1993). Barn 

utvecklas genom leken, som hjälper dem att organisera händelser i deras tillvaro och göra den 

tydlig och gripbar. Leken är ett ovärderligt sätt som tillåter barnet att agera ut känslor som är 

allt för svåra för att kunna rymmas inom dem. Upplevelser som är skrämmande eller 

svårhanterliga blir möjliga att hantera i leken (Cronström-Beskow, 1996). I leken finns både 

inlevelse och distans, och detta gör att barnet ökar sin medvetenhet av omvärlden. 

Medvetenheten förenar känslan med betydelse och mening, vilket innebär att känsla och tanke 

hör ihop. Leken är ingen enkel imitation av roller eller handlingar, utan kan snarare ses som 

en fantasiprocess, där fantasin tolkas genom känslor och erfarenheter (Lindqvist, 1996). I 

leken provar barn hur fantasin förhåller sig till verkligheten, vilken kan skapa en inre ordning 

i en värld som annars kan vara komplicerad för ett barn (Fahrman, 1993). Genom att leka 

utvecklar barn sin sociala kompetens och de lär sig leva med andra människor, bli arga utan 

att slåss, skratta, kompromissa, känna empati och sympati. De lär sig behärska sin styrka och 

veta var gränserna går. Barn utvecklas känslomässigt, intellektuellt, socialt och motoriskt 

genom att leka.  
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I regellek, konstruktionslek, rollek eller annan lek utvecklar de sina tankar som de sedan 

prövar på sig själva eller på sina kamrater (Pramling - Samuelsson, Sheridan, 1999).  

Rolleken har varit barnets bästa sätt att lära sig det sociala livet (Lindqvist, 1996). Leken har 

en förmåga att vara en form av hjälp till självhjälp och barnen har stor kapacitet att i leken 

kunna hantera svårigheter. Genom att vara lyhörd som vuxen kan man ibland genom leken 

avläsa barnets svårigheter. Barnets lek kan bli en viktig hjälp för att få fram en helhetsbild av 

hur barnet mår. Om barnet leker samma lek upprepade gånger kan detta bero på att det är ett 

område som barnet bearbetar. Barnet bearbetar både yttre och inre konflikter i leken. I leken 

provar barn olika roller dels i förhållande till andra barn men också hur det känns att vara 

vuxen (Fahrman, 1993). Genom att barnet ”leker livet” lär de sig att uppfatta de lagar och 

sammanhang som styr dem själva och de vuxna. Nallebjörnar, dockor eller andra saker får 

ofta spela olika roller och ge en repris av det som barnet har upplevt. På så sett förflyttas 

händelsen bort från barnet självt, och barnet kan istället inta åskådarens plats (Cronström-

Beskow, 1996).  Barn kan med lekens hjälp bekanta sig med det som kanske inte existerar i 

deras vardag (Fahrman, 1993). I leken kan barn prova på olika saker utan att det blir fel, där 

leken tillåter allt, genom att det är barnen själva som sätter ramarna. I leken tar den språkliga 

betydelsen överhanden och utgör fokus mellan ide och handling, som är det typiska för leken 

(Lindqvist, 1996). Leken är en socialpraktik som utvecklar barnets tänkande och utvecklar 

förståelse och mening för olika saker och ting. Genom leken skapar barnet nya betydelser och 

innebörder hos fenomen eller företeelser (Carlgren, 1999). Det är pedagogernas uppgift att 

göra det möjligt för alla barn att leka (Pramling-  Samuelsson, Sheridan, 1999). 

 

För att leken ska djupna och fortgå krävs att barnen följer sociala lekregler. För att behålla 

lekens harmoni måste barnen behärska de tre sociala lekreglerna: samförstånd, ömsesidighet 

och turtagande. Samförstånd innebär att de barn som leker tillsammans är införstådda med att 

de leker och vad de leker. Ömsesidighet innebär att alla är på jämställd nivå, oberoende av 

ålder och styrka. Turtagande betyder att ibland är det du som tar initiativ och bestämmer och 

ibland är det jag. Leken får på detta sätt en form av dialog mellan jämbördiga parter 

(Knutsdotter - Olofsson, 1987). 
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2.6.3 Kommunikation 
 

Vi har en unik förmåga att dela våra erfarenheter med varandra genom språket. Vårt lärande 

är varken styrt av insikter eller begränsat till vad vi själva funnit ut i vår personliga, fysiska 

kontakt med världen. Vi kan fråga andra, vi lånar och byter ständigt information, kunskaper 

och färdigheter i samspel med våra medmänniskor. I vårt sätt att bete oss, tänka, 

kommunicera och uppfatta verkligheten, är vi formade av sociala och kulturella erfarenheter 

och kan inte förklaras med hänvisning till insikter eller genetiskt programmerade reflexer och 

beteenden. Människan orienterar sig med personer i sin omgivning redan från födseln svarar 

på och tar initiativ till fysisk och verbal kommunikation. 

 

Den kommunikativa och sociala utvecklingen sker sedan i ett växelspel mellan biologiska 

förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra och dess aktiva inriktning mot att få 

samspela med personer i omgivningen. Genom kommunikationen blir individen delaktig i 

sina kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad andra talar om, hur de föreställer sig   

världen, blir barnet medvetet om vad som är  intressant och värdefullt att urskilja ur den 

mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. Barnet föds in i de interaktiva 

(samspels) och kommunikativa förlopp som pågår genom detta sätt och i dessa förlopp finns 

perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda (Säljö 2000). 

 

I pedagogiska sammanhang kan kommunikationen ses både som ett mål och som ett medel 

för lärande. Kommunikation och samspel har därför fått en central roll både i läroplanen och 

inom pedagogiken. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning 

länken mellan barnet och omgivningen. När barnet kommunicerar om vad som händer i olika 

situationer blir det delaktigt i hur andra människor i omgivningen uppfattar och förklarar olika 

händelser. Barnet tar till sig uppfattningar, innebörder och uttryck för att genom dessa kunna 

skapa nya kontakter med andra människor. Vygotskys teorier utgår ifrån att alla barn vinner 

fördelar genom att de införlivar den kognitiva processen när de samtalar och kommunicerar 

med varandra (Williams, Pramling-Samuelsson, 2000). För att utveckla barnets förståelse av 

den sociala och fysiska världen använder läraren sig utav vardagliga aktiviteter som barnen tar 

del utav och tematiserar olika aspekter av dem. Barnets egna frågor visar sig ofta vara 

utmärkta utgångspunkter för sitt lärande (Marton - Booth, 2000). 
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För att hjälpa barnet genom en rad olika bearbetningsprocesser är det viktigt att den vuxne har 

förmågan att kunna leva sig in i hur barnet har det, samt att kommunicera med barnet på ett 

omsorgsfullt sätt som barnet förstår. Vid all kommunikation är det viktigt att inte förneka att 

vi vuxna vet det mesta av det som försiggår i barnets omgivning. I vår interaktion med barnet 

för vi med oss en förståelse som gör det möjligt att bistå dem i deras desperata sökande efter 

en hållpunkt i världen, en värld som de vuxna gjort så skrämmande och oöverskådlig  

(Killén, 1994). Vuxna tror att de kan skydda barn genom att inte tala om svåra saker som sker 

i familjen. Eftersom barnet uppfattar att något sker, utan att den vuxne kommenterar 

situationen, uppstår en förvirring hos barnet. Förvirringen uppstår mellan det barnet uppfattar 

som verklighet och vad de vuxna förnekar. Barn behöver få veta sanningen om sin verklighet 

samt få hjälp att hantera och bearbeta den. Detta kan ske genom samtal med barnet 

(Skerfving, 1996). 

 

 Enligt Killén (1994) kan kommunikationens tillvägagångssätt delas in i åtta olika funktioner 

som den vuxne kan använda sig av för att hjälpa barn som växer upp under sociala 

svårigheter: 

• Mildra barnets inre kaos och dela dess smärta. Eftersom barnet ofta brottas med ett inre 

kaos av starka och motstridiga känslor, hjälper vi vuxna barnet när vi accepterar barnets 

känslor i svåra situationer, sätter ord på dem samt förstår dem. Detta leder till att barnet 

upplever känslorna som mindre skrämmande. 

 

• Göra livet mer begripligt.  Mycket av barnets krafter går åt att försöka ta reda på vad som 

händer eftersom vardagen ofta är svår att förstå upplevs därför som oöverskådlig för de 

utsatta barnen. Genom att hjälpa barnet att bättre förstå sin situation och vad som 

försiggår kan vi vuxna minska barnets belastning och ge dem bättre förutsättningar att 

bearbeta sin smärta. 

 

• Göra livet mer förutsägbart. Eftersom barn har begränsade möjligheter att leva sig in i 

framtiden, behöver de hjälp att förbereda sig på olika utmaningar. För att barnet ska kunna 

hantera svåra situationer är det viktigt att de får möjlighet att bearbeta sin oro, vilket 

kräver de vuxnas engagemang. Det är viktigt att vi vuxna är lyhörda för de signaler som 

barnet sänder ut om osäkerhet och oro, så vi kan sätta ord på deras känslor och hjälpa 

barnet att uttrycka sig. 
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• Reducera barnets upplevelser av ansvar och skuld för den bristande omsorgen. Eftersom 

barnet har en stark skuld och ansvarsbelastning för sin situation kan det vara svårt för 

barnet att tillgodogöra sig vissa åtgärder. För att befria barnet från denna belastningsbörda 

är det viktigt att vi vuxna konsekvent förmedlar dessa budskap till barnet: 

             * Barn bär aldrig skulden för den vuxnes handlingar. 

             * Den vuxnes ansvar är att ha hand om barnen, inte tvärtom. 

             * En del vuxna klarar aldrig att ta hand om barn. De har aldrig lärt sig detta. 

             * Det är alltid andra vuxna som får ansvara för de vuxna som inte klarar att ta hand 

                om sig själva. 

 

• Hjälpa barnet att sörja. Många barn har haft upplevelser som blockerat deras känslor, 

eftersom de inte vet vad de känner och saknar förmågan att kunna uttrycka sig. Barn 

behöver tid och arbetet med dessa barn kräver tålamod eftersom det kan dröja innan de 

synliggör sina upplevelser. Genom att sätta ord på deras känslor samt förmedla vår 

inlevelse kan vi hjälpa barnet. Eftersom vi vuxna vet att barnen brottas med upplevelser 

som plågar dem, visar vi att de har tillåtelse att prata om det när de är redo för det. 

Teckningar och leken har en viktig funktion i sorgeprocessen. 

 

• Göra barnet synligt. Killén (1994) anser att många barn som växer upp under sociala 

svårigheter har en dålig självbild, och har därför endast blivit sedda i negativa situationer. 

Genom att på ett intresserat sätt kommentera det som barnet gör kan vi hjälpa barnet att 

bli mer synligt både för sig själv och för andra. 

 

• Ge barnet en ny och annorlunda erfarenhet av kontaktförhållanden. Barnet har med sig 

sina erfarenheter in i nya relationer, vilket resulterar till att barnet förväntar sig att möta 

motsvarande attityder och reaktioner från tidigare erfarenheter. För att få ett fungerande 

samspel är det viktigt att vi vuxna anstränger oss samt har kunskap om vad som är 

karakteristiskt för barnets relationer. Vi måste därför utforma förhållanden som ger barnet 

nya positiva upplevelser av vad en relation kan vara. Barnet har behov av erfarenheter 

som kan ge dem goda upplevelser av sig själva i samspel med andra, och bör därför 

undvika att negativa erfarenheter upprepas. Genom att informera andra människor som 

representerar barnets kontaktmöjligheter kan de utforma ett kontaktförhållande som ger 

dem nya erfarenheter att bygga vidare på.  
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• Hjälpa barnet att bli kompetent. Beteendeproblem hos dessa barn försvårar deras 

förhållande till andra barn. De blir inga populära lekkamrater och utlöser därför inga 

positiva reaktioner. Många av dessa barn har mycket begränsade sociala färdigheter med 

sig hemifrån. Genom att lära barnen sociala färdigheter kan de få uppleva positiva 

reaktioner mot sig själva samt få flera anknytningar utanför familjen. Barnet behöver lära 

sig att utveckla olika förhållningssätt för att kunna samspela med andra barn i gruppen 

(Killén, 1994). 

 

2.7 Problemprecisering 
 

Efter att ha läst litteratur där författarna redogör för sin syn på olika områden, vad gäller barn 

med sociala svårigheter, vill vi se hur lärare i praktiken arbetar för att skapa en god lärmiljö 

för dessa barn.  

Vi vill vidareutveckla våra insikter och kunskaper genom följande problemprecisering: 

• Vad ligger i begreppet sociala svårigheter? 

• Vilka signaler och symtom visar de barn som växer upp under sociala svårigheter? 

• Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt ska vi använda oss utav för att skapa en god 

lärmiljö för dessa barn? 
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3 Metod 
 
Utifrån litteraturen vi läst vill vi se kopplingar mellan teori och praktik och har därför valt att 

använda oss utav kvalitativa intervjuer. 

 
3.1 Metodbeskrivning 
 

Utgångspunkten i vårt arbete grundar sig på kvalitativ forskning. Genom att utgå från våra 

frågeställningar: Vad ligger i begreppet sociala svårigheter? Vilka signaler visar de barn som 

växer upp under sociala svårigheter? Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt ska vi använda 

oss utav för att skapa en god lärmiljö för dessa barn? ville vi med hjälp av litteraturen och 

intervjufrågorna (Bilaga 1) se om det fanns en koppling mellan teori och praktik. Litteraturen 

inspirerade och gav oss en fördjupad kunskap inom en mängd olika problemområden för barn 

som växer upp under sociala svårigheter. Vygotsky (1981) anser att barnets utveckling hänger 

samman med dess uppväxtmiljö. Han menar att barnets utveckling och lärande sker i samband 

med varandra. I vår litteraturfördjupning inriktade vi oss på områden såsom sociala 

svårigheter, livsbetingelser, signaler, symtom, lärarroll, förhållningssätt, lek och 

kommunikation. 

 

Genom att få en helhetssyn på barn som växer upp under sociala svårigheter ur ett teoretiskt - 

praktiskt perspektiv, vill vi skapa en god lärmiljö för dessa barn. Patel & Davidsson (2003) 

hävdar att som hermeneutisk forskare närmar man sig forskningsobjektet subjektivt utifrån 

egen förståelse. Författarna anser att genom att tolka det talade och skrivna språket samt 

människors handlingar går det att förstå andra människor. För att tolka och förstå 

forskningsobjektet är det en tillgång för forskaren om han använder sin förförståelse det vill 

säga tankar, intryck, känslor och kunskaper.  För att få en så fullständig förståelse så ställer 

forskaren helheten i relation till delarna. Genom att få en förståelse via litteraturen ur ett 

hermeneutiskt perspektiv gav det oss en möjlighet att språkligt tolka resultaten.  Vi kunde 

genom vår förförståelse sätta oss in i intervjuarnas tankevärld. Som intervjuare fick vi en 

förståelse och kunskap som var en tillgång vid tolkningen av våra intervjusvar. Intervjusvaren 

bygger på de intervjuades egna kunskaper och erfarenheter. Resultaten kan ses ur ett 

hermeneutiskt perspektiv eftersom vi som intervjuare tolkar resultaten utifrån den 

intervjuades verksamhet. 
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3.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Syftet med en kvalitativ inriktning är att upptäcka och identifiera beskaffenhet och egenskaper 

hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. I en 

kvalitativ intervju är intervjupersonen och intervjuare båda medskapare i ett samtal (Patel & 

Davidsson, 2003). Genom intervjun får man fram kunskaper som ger djupare innebörd än ett 

vanligt samtal. Med kvalitativa intervjuer får intervjuaren fram erfarenheter hos de 

intervjuade genom att ställa väl genomtänkta frågor som resulterar till ett aktivt lyssnande för 

intervjuaren. Det är forskaren som väljer ämne och granskar resultaten (Kvale, 1997). 

Patel & Davidsson (2003) poängterar en nackdel i kvalitativa intervjuer med att intervjuaren 

enbart med gester och mimik påverkar intervjupersonen. Detta gör att den intervjuade kan 

uppleva att man dömer eller kritiserar honom/henne vilket gör att personen reagerar med en 

försvarsattityd inför det fortsatta frågandet. 

 

Personerna vi valde att intervjua var av olika lärarkategorier som vi trodde kunde möta barn 

som växte upp under sociala svårigheter i sin verksamhet. Vid vårt val av intervjufrågor 

bestämde vi oss för att ha korta frågor med utvecklingsbara svar, för att ge intervjupersonerna 

möjlighet att utveckla svaren utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Enligt May (2001) ger 

denna ostrukturerade intervjuform ett kvalitativt djup genom att den intervjuade får tala om 

ämnet utifrån sin egen referensram, där de kan utgå från sådana idéer och betydelser som 

ligger dem nära. Som forskare får man djupare förståelse av subjektets perspektiv. Genom 

intervjun når forskaren sitt mål medan de intervjuade har frihet att tala om ämnet. 

 

Eftersom vi inte hade någon erfarenhet av att intervjua använde vi bandspelaren som 

hjälpmedel. Under intervjuerna agerade vi endast som åskådare och lyssnare. En av oss skötte 

bandspelaren medan den andre antecknade under intervjun. Tanken var att vi skulle använda 

anteckningarna som stöd vid transkriberingen av intervjuerna. Vid avlyssning av sista 

intervjun upptäckte vi att endast första frågan hade kommit med på bandet. Detta gjorde att vi 

inte kunde göra en fullständig transkribering av den sista intervjun. Vi hade endast våra 

anteckningar att gå efter när vi gjorde intervjuanalysen av den intervjun. Kvale (1997) 

poängterar fördelen med att använda sig av bandspelare eftersom intervjuaren kan fokusera 

sig på ämnet och dynamiken i intervjun, medan Patel & Davidsson (2003) ser fördelen i att 

svaren registreras exakt. Nackdelen med att använda bandspelare är att alla inspelade 

intervjuer måste skrivas ut, vilket tar lång tid att göra.  
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Ytterligare en nackdel är att bandspelarens närvaro kan påverka intervjupersonernas svar. Vi 

tyckte att bandspelaren gav oss en möjlighet att återge intervjun skriftligt samt att vi kunde 

höra ord, tonfall, och pauser. Vi upplevde inte att de intervjuade blev påverkade av att 

bandspelaren var på utan kunde koncentrera sig på frågorna. Detta arbetssätt förenklade 

dokumentationen och analysen av resultatet. 

 

3.3 Genomförande och urval 
 

Vi intervjuade olika lärarkategorier som vi anser är de som har störst möjlighet att möta dessa 

barn i sin vardag. Det var sex kvinnliga intervjupersoner som bestod av förskolelärare, lärare, 

specialpedagog och speciallärare. Åldersfördelningen på barnen som de arbetade med var 

mellan F-åk 5. Lärarna var verksamma inom olika geografiska och kulturella områden. Två 

lärare arbetade i en ort på landsbygden. En lärare arbetade i ett villaområde utanför staden, 

och tre lärare tjänstgjorde i tre olika mångkulturella höghusområden. Vi valde områden där vi 

trodde det fanns barn med sociala svårigheter. Efter många års arbete i verksamheten kände vi 

till vissa lärare som arbetade i mångkulturella områden, och som vi därför tog kontakt med. 

Lärarna arbetade inom olika verksamheter. Två lärare var verksamma inom förskolan, medan 

övriga fyra arbetade inom skolans verksamhet. Samtliga lärare hade många års erfarenhet av 

att arbeta inom förskola och skola. 

 

Efter vårt urval tog vi kontakt med de berörda lärarna per telefon för att få deras medgivande 

till att bli intervjuade. Intervjufrågorna skickades till dem för att ge dem en möjlighet att 

fundera över frågorna samt deras ställningstagande till att bli intervjuade. Genom detta fick de 

tid att förbereda sig. Efter en vecka hade alla tackat ja, tid och plats bestämdes av 

intervjupersonerna och intervjuerna utfördes på deras arbetsplatser. Med deras medgivande 

användes bandspelaren, som för dem var ett naturligt verktyg i intervjumetoden. 

 Intervjun bestod av sex frågor som vi utformade enligt följande:  

• Vad innebär det för dig att vara barn och växa upp under sociala svårigheter? 

• Vilka signaler och symtom visar barn som växer upp under dessa förhållande? 

• Hur fungerar det utsatta barnet i samspel med vuxna? 

• Vilket förhållningssätt har ni till barnet? 

• Berätta hur ni arbetar med de barn som växer upp med sociala svårigheter. 

• Hur arbetar ni för att få en fungerande föräldrasamverkan? 
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Intervjuerna varade ca 1 timme per tillfälle. Intervjuerna utformades som ett avspänt samtal 

där de fick delge sina kunskaper och erfarenheter kring varje fråga. Det är viktigt att man 

följer de etiska reglerna när man gör undersökningar.  

 

Vi anser att vi levt upp till de forskningsetiska principerna genom de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav är ett gemensamt grundläggande individskydd som innebär att individen inte 

utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådets 

etikregler, 2002). I vårt arbete har vi levt upp till informationskravet genom att informera 

intervjupersonerna om syftet med vår undersökning. Genom att intervjupersonerna frivilligt 

deltagit i våra intervjuer har vi levt upp till samtyckekravets innebörd. Vi har uppfyllt 

konfidientialitetskravet genom att inte lämna ut personliga uppgifter om deltagarna. 

Nyttjandekravet har vi inte varit berörda av eftersom vi inte har använt oss av några 

personliga uppgifter i vårt arbete. 

 

3.4 Bearbetning av insamlat material  
 

Efter avslutade intervjuer började vi direkt att bearbeta vårt material. Vi lyssnade igenom de 

inspelade banden samtidigt som vi läste vad vi dokumenterat under intervjun. Därefter 

transkriberade vi alla intervjuer en mening i taget. Patel & Davidsson (2003) anser att det är 

en fördel att påbörja analysen medan den är i färskt minne. Ju längre tid som förflyter innan 

bearbetningen görs, desto svårare att få ett ”levande” förhållande till sitt material. För att få en 

överblick över resultatet och se mönster och skillnader i svaren klippte vi ut varje fråga var 

för sig och grupperade dem. Vissa forskare väljer att arbeta med texten utskriven och klipper 

och sorterar textavsnitt rent fysiskt för att få en överblick. Efter upprepande genomläsning 

både av ursprungstexten och egna löpande anteckningar, samt börja se mönster, tema och 

kategorier, är det nödvändigt att bearbeta och sortera ursprungstexten (Patel & Davidsson, 

2003).  Efter att vi hade grupperat frågorna, diskuterade och analyserade vi varje fråga för sig. 

Resultatet redovisas i löpande text med inlagda citat som vi anser relatera till vårt syfte. Patel 

& Davidsson (2003) hävdar att det är upp till forskaren själv att finna en variant som passar 

den forskningsfråga som besvaras. 
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4 Resultat 
 
När vi tolkat och analyserat våra intervjusvar upptäckte vi ett visst genomgående mönster i 

lärarnas svar. I svaren stötte vi ofta på ord som vi redan mött i litteraturen. Vanligt 

förekommande ord i svaren var trygghet, tillit, utåtagerande, inåtvända, vuxenkontakt, 

koncentrationssvårigheter, struktur, ramar, regler, kärlek, tydlighet och gemensamt ansvar.  

Vi delade in resultatet i två grupper. Detta presenteras genom att del ett representerar barnet, 

medan del två omfattar lärarens roll. Intervjufrågorna 1-3 handlar om barnet, och frågorna 4-5 

relateras till lärarrollen. Vid intervjuerna tyckte de intervjuade att det var svårt att skilja på 

frågorna 4 och 5, och därför blev svaren ganska lika. De ansåg att arbetssätt och 

förhållningssätt hör ihop. Bokstäverna A-E som står efter citaten anger respektive lärare. 

Resultatdelen redogörs enligt följande: 

Barnet 

• Sociala svårigheter 

• Signaler och symtom 

• Samspel med vuxna 

Lärarrollen 

• Förhållningssätt 

• Arbetsmetod 

• Föräldrasamverkan   

 

4.1 Barnet 
 
Sociala svårigheter 

Av svaren framgick att sociala svårigheter ligger både på det fysiska och på det psykiska 

planet. Oavsett vilka sociala svårigheter barnet växer upp under får de ofta problem med 

inlärningen. Gemensamt för alla intervjuade var att de ansåg att de sociala svårigheterna var 

när omsorgen brister i hemmet exempelvis skilsmässa, misshandel eller missbruksproblem. 

Omsorgssvikten kunde även bero på andra faktorer. Två av lärarna tyckte att tryggheten och 

tilliten inte var tillräcklig för dessa barn. 

 
 Barnet har på något sätt berövats sin grundtrygghet.   (C) 

 Det är många gånger så att tryggheten är lite naggad i kanten.  (A) 
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Tre lärare var eniga om att de sociala svårigheterna idag beror mycket på föräldrarnas dåliga 

ekonomi och tidsbrist, varav en lärare poängterade att det ställs tidigt för stora krav på barnen 

idag. Många föräldrar tycker att barnen ska klara sig själva och behöver därför inte sin 

fritidshemsplats längre. Barnen får en nyckel om halsen. 

 
  Det kan ju vara i de bästa familjerna där föräldrarna inte har tid 

  att vara tillsammans med barnen …  (B) 

 

En lärare som arbetade med barn med utländsk bakgrund förknippade sociala svårigheter med 

att bo trångt, många syskon samt att barnet var försummad i sin utveckling. En annan lärare 

förknippade sociala svårigheter med bristande hygien samt att vissa barn hade ett speciellt 

förhållande till mat, som visade sig genom att de åt kopiösa mängder eller ingen mat alls. Hon 

belyste även förälderns bristande förmåga att skapa struktur i barnets vardag, t.ex. att barnet 

inte får den sömn de behöver. 

 
Om inte allt detta fungerar så är det ofta problem för barnen med inlärningen av olika 

slag. Det märks redan när de är små, trötta barn har mycket svårt att följa med, orkar inte 

ta in det, har nog med att bara vaken.  (A) 
 

Sociala svårigheter kunde även innebära att barnet kände sig begränsat, annorlunda och 

utanför. En lärares första tanke associerades till ungdomarnas ökade självmordstankar. Hon 

var rädd för att detta var en följd utav att vara barn och växa upp under sociala svårigheter. 

 
Det är ju absolut en social svårighet som egentligen är en välfärdspryl, man glömmer bort 

barnen och deras behov, ungdomar med självmordstankar har ökat otroligt ner i åldrarna  

13-14 år.  (B) 
 

Signaler och symtom 

Även denna fråga, vad gäller signaler och symtom, ligger på det fysiska och psykiska planet. 

Alla lärarna var överens om att de tydligaste signalerna utspelade sig genom barnets beteende, 

såsom utåtagerande, inåtvänd samt genom koncentrationssvårigheter. Vissa barn hade svårt 

för att visa känslor och visste inte hur de skulle förhålla sig i olika situationer. En lärare som 

arbetade med invandrarbarn tyckte att dessa barn hade svårt med att visa empati, och för att 

visa vem som bestämde tog barnen ofta till handgripligheter. 
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De flesta barnen reagerar antingen utåt eller inåt. Det absolut viktigaste i detta är att man 

ser att något förändras i barnets beteende, gör eller säger saker som de aldrig gjort 

tidigare.  (A) 

 

 Några lärare tyckte att vissa barn som var distanslösa och vuxenfixerade visade tydliga 

signaler på att de växte upp i en miljö med sociala svårigheter. Lärarna kunde även se tydliga 

tecken hos de barn som inte kunde eller vågade leka. En del barn vågade inte gå in i leken, 

utan valde i stället att delta vid sidan om för att snabbt kunna fly till någon annan aktivitet. En 

tydlig signal kunde även vara att barn hade svårt med det sociala samspelet.  

 
Vi kan även se andra symtom, barn som inte har någon distans och som fullständigt suger 

oss vuxna.  (B) 

 

En lärare tryckte på att barnet ofta, för att dölja sin skuld och ansvarsbörda, går in i andra 

roller, t.ex. genom att spela tuff eller vara en clown. Barn som får för stor frihet kan lätt få en 

tuff och kaxig attityd. De blir hämmade i sin utveckling och är inte mottagliga för andras 

välmening. Någon lärare anknöt signal och symtom med att barnet var ofta blek, smutsig och 

hade trasiga kläder. 

 

Samspel med vuxna  

På denna fråga var lärarna eniga om att barnen sökte vuxenkontakt på olika sätt. Dels genom 

att endast ha någon vuxen i sin närhet, medan andra barn vill ha en fullständig kontroll av de 

vuxna i sin omgivning. En lärare ansåg att det var viktigt att vi skapar ett förtroende med 

barnet, ger dem tid, bemöter och diskuterar saker som för dem känns angeläget. 

 
 En varningssignal är ofta när barnet säger: – Jag önskar att du var min mamma.  (A) 

 ... barnen som klistrar sig  fast hela tiden …  (A) 

 

Någon lärare såg svårigheter i samspelet med vuxna. Detta visade sig genom att barnet hade 

svårt att lyda, svårt att ta ett nej från någon vuxen. Ofta var barnen skrikiga, protesterade 

mycket när man ställde krav på dem och ville ha omedelbar uppmärksamhet. Dessa barn har 

svårt för styrda aktiviteter och klarar inte valsituationer. 

 
  De har svårt att veta hur de ska förhålla sig till vuxna.  (E) 
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Vissa barn har svårt att ha ögonkontakt med någon vuxen och väljer hellre att titta bort, vilket 

förekommer oftast hos pojkar med utländsk bakgrund. En lärare hade uppfattningen om att 

barnet var ofta sviken av löften och känslor och saknade därför tilliten till vuxna.  

 
Det gäller att ha tålamod och vänta ut dem och det kan ta en hel termin innan man får någon 

tillit.  (D)     

 

En lärare hävdade att en del barn varken vill eller tar kontakt. För att möta dessa barn ansåg 

hon att leken var den bästa metoden att nå dem på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. 

  
 Alla barn vill bli sedda innerst inne, helt naturligt, men muren är olika tjock. (A) 

  

Sammanfattning 

Alla lärare var överens om att gemensamt för barn som växer upp under sociala svårigheter 

fanns problemen i hemmet, som innebar en bristande omsorg från föräldrarna. Föräldrarna 

hade svårt att leva upp till sin föräldraroll genom att inte kunna ge barnen trygghet, tillit och 

tid. För utländska barn kunde sociala svårigheter innebära att barnen ofta var trångbodda och 

hade många syskon, vilket resulterade till en hämmad empatiförmåga. Utåtagerande, 

inåtvändhet och koncentrationssvårigheter tyckte lärarna var tydliga tecken på barn som växte 

upp under sociala svårigheter. Andra tydliga signaler visade barnen genom att vara 

distanslösa eller vuxenfixerade. En synlig signal kunde vara när barnen var bleka, smutsiga 

och hade smutsiga kläder. Barnen hade ofta problem i det sociala samspelet med vuxna och 

sökte därför vuxen kontakt på olika sätt. Bristande omsorg kan leda till förödande 

konsekvenser i tonårstiden bl.a. genom självmordstankar. 

 

4.2 Lärarrollen 
 
Förhållningssätt till barnet 

En lärare poängterade att vi vuxna måste vara lyhörda och observanta på barnets förändringar 

i sitt beteende, för att se hur de mår och därefter anpassa oss efter det. Det framkom i ett av 

svaren att lärarens förhållningssätt styrs mycket utifrån barnets behov.  
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Trygghet, kärlek och struktur var de gemensamma orden som kom fram i svaren vad gäller 

vuxnas förhållningssätt till barnet. 

 
 Mycket utifrån barnets behov.  (A)  

 De får och behöver mer kramar än andra barn.  (E) 

 

För att ge barnet trygghet var alla lärarna överens om att det krävs ramar, struktur och tydliga 

gränser för att skapa en god tillvaro för dessa barn I en barngrupp med enbart utländska barn 

poängterade läraren att det lätt uppstår kaos om dagen innehåller moment som inte brukar 

finnas i barnets vardag. 

  
 Vårt stora mål är att de ska känna trygghet.  (C) 

  Tryggheten måste betonas.  (D) 

 

En lärare tyckte att det var viktigt att skapa ramar så att barnet visste vad de hade att rätta sig 

efter. Svaren vi fick hade delade meningar.  Någon tryckte på att dessa barn behövde lite 

annat än andra barn 

 …vi kan ge dem lite annat som vi inte ger de andra barnen.  (B) 

 medan en annan lärare betonade samhörighetens och gemenskapens betydelse för det 

enskilda barnet.  
 Vi särbehandlar inte barnet utan vill att de ska känna att de är en del i något större.   (C)   

 

Arbetsmetoder 

En viktig roll som läraren hade var att tillfredsställa barnets fysiska och psykiska behov, där 

det grundläggande målet var att barnet ska må bra i skolan. En lärare ansåg att det var en stor 

vinst med att ha tydlig och konkret struktur. Genom att kommunicera med barnet, där man 

berättar, förklarar och förtydligar dagens utformning, ökar man barnets tillit till den vuxne.  

Hon ansåg också att det var viktigt att barnet blev sedd och bekräftad. Leken och skrattet 

måste prioriteras. Barnet måste kunna leka tillsammans med andra och i mångkulturella 

barngrupper är det viktig att poängtera alla barns lika värde oavsett vilket land man kommer 

ifrån samt att få förståelse för varandra och deras kulturer. En lärare såg rasten som ett tillfälle 

till att observera barnet, för att se hur det fungerar i samspel med andra barn. 

 
Ett barn som har det jobbigt måste ha en frizon, släppa allt jobbigt och ej behöva vara på 

sin vakt. Upplevelsen att allt är bara roligt, om det endast är under 5 minuter, är mycket 

betydelsefullt.  (A) 
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En lärare hävdade att det var mycket viktigt att man aldrig skuldbelägger barnet för 

föräldrarnas brister. Lärarna var eniga om att när barnets problem blev för stora är det viktigt 

att ta hjälp av andra lärarkategorier, t.ex. för att diskutera vilka strategier och mål som behövs 

sättas upp för barnets utveckling och välbefinnande. De tyckte att det var viktigt att skriva 

åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna.   

   
  Alla har ett gemensamt ansvar …  (D) 
 

En arbetsmetod som lärarna ansåg vara viktig var att ta det lugnt och ge barnen tid genom att 

arbeta i smågrupper. Barnen behöver ofta lite extra hjälp med de praktiska sakerna av lärarna, 

för att kompensera föräldrarnas brister. En speciallärare hävdade att dessa barn inte alltid var 

mottagliga för inlärning utan hade istället ett större behov av att enbart prata med någon 

vuxen. 

 
 Kunskapsmålen får ibland sättas åt sidan för att de ska må bra och känna sig trygga.  (C) 

 

Föräldrasamverkan 

Genomgående svar var att föräldrar och lärare tillsammans arbetade för barnets bästa. Lärarna 

tyckte det var viktigt att de i sin lärarroll var tydliga, sakliga och ärliga för att få föräldrarnas 

tillit. En lärare markerade att föräldrarna ofta är misstänksamma mot alla och saknar därför 

tillit till andra. 

 
 Inte sopa något under matta som vi känner är viktigt.  (A) 

 - Så här är det!   (A) 

 

Lärarna arbetade på olika sätt för att få en fungerande föräldrasamverkan, genom att bjuda in 

föräldrarna i verksamheten, ha täta kontakter och samtal. I samtalet var det viktigt att 

redogöra för skolans roll och lärarens uppdrag för att hjälpa barnet. Som lärare måste man 

redogöra sin skyldighet för föräldrarna och informera att man gör en anmälan om man 

misstänker att barnet far illa.  

Lärarna ansåg att det kunde vara svårt att få en fungerande föräldrasamverkan i familjer med 

sociala svårigheter, eftersom dessa föräldrar sällan kom på föräldramöte och 

utvecklingssamtal. 
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En av lärarna i en mångkulturell förskola berättade att det inte fungerade med vanliga 

föräldramöten utan hade istället ersatt dem med t.ex. grillkvällar, för att även barnen skulle 

kunna vara med. Under utvecklingssamtalen med invandrarbarn och deras föräldrar deltog 

alltid en tolk för att det inte skulle uppstå något missförstånd under samtalet. En lärare 

hävdade att som lärare får man kämpa för att få en fungerande föräldrakontakt. Föräldrarna 

måste bli uppmärksammade på att vi ser deras barn och att vi dokumenterar för framtiden.   

 
 De ska veta att de är en del i barnens skola och att de är de viktigaste för barnet.  (E) 

 

I familjer med sociala svårigheter är det viktigt att visa var gränsen går i sin lärarroll, för att 

sedan lämna över till gällande nätverk t.ex. kurator, skolsköterska eller psykolog. 

 
 Vi är pedagoger, vi är inte psykologer.  (A) 

   

Sammanfattning 

Lärarna ansåg att det var svårt med ett generellt förhållningssätt utan utgick från barnets 

behov. Gränser och struktur är ett måste för att skapa trygghet för dessa barn, men får aldrig 

utesluta kärleken och glädjens betydelse för barnet. Leken och kommunikation i en tillåtande 

miljö är viktiga byggstenar för barnets utveckling. Lärarna poängterar att föräldrarna är de 

viktigaste för barnet, men att de tillsammans arbetar för barnets bästa. För att få en fungerande 

föräldrasamverkan är det viktigt att hitta rätt arbetsmetod som når just de föräldrarna. 

Lärarrollen omfattar både rättigheter och skyldigheter, men det är viktigt att se sin 

begränsning och ta hjälp av det nätverk som finns. 

 

Slutsats: 
Utifrån lärarnas upplevelser kan intervjusvaren sammanfattas i följande slutsatser: 

• Barn som växer upp under sociala svårigheter saknar ofta trygghet och tillit. De har svårt 

med det sociala samspelet och visar ofta ett utåtagerande eller inåtvänt beteende. 

• Lärarens förhållningssätt står i relation till barnets behov och för att nå bästa möjliga 

utveckling hos barnet krävs en bra föräldrasamverkan. 
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5  Diskussion  
 
Redan när vi på planeringsstadiet av vår uppsats skulle bestämma oss för ämne kände vi båda 

ett stort intresse för de barn som far illa och behöver hjälp i sin tillvaro. Efter många års 

arbete och erfarenhet i förskolan har vi mött många barn som vi upplevde mådde dåligt. Vissa 

barn visade med sitt beteende att någonting var fel medan vissa barn inte visade någon inre 

oro alls. Vårt uppdrag enligt Lpo 94 och Lpfö 98 är att ”utgå från varje enskild elevs behov 

och förutsättningar” (s.14) samt att ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner 

sig i svårigheter av olika slag” (s.14). Under vår yrkesverksamhet har vi sett barn som har 

mått fysiskt och psykiskt dåligt men inte riktigt vågat sett och tagit till oss detta på ett 

professionellt sätt. Efter vår specialisering ”Pedagogisk mångfald - att möta alla barn och 

ungdomar utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv ” på Högskolan i Kristianstad har vi lärt 

oss att vara uppmärksamma och lyhörda för när barns beteende förändras. Vi måste kunna 

och våga hitta orsaker till dessa förändringar i barnets beteende för att få en medvetenhet om 

att barnet kan fara illa och behöva hjälp. Utifrån barnets perspektiv har vi som lärare en 

mycket viktig roll där vi kan stötta och hjälpa de barn som saknar omsorg från sina föräldrar 

eller vårdnadshavare. 

 

Grundtanken med vår uppsats var att få mer kunskap om barn som växer upp under sociala 

svårigheter för att kunna skapa en god lärmiljö för dessa barn. Litteraturen gav oss många 

olika definitioner på vad sociala svårigheter kunde innebära men alla författare utgår 

gemensamt utifrån föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. Vi tycker att sociala svårigheter 

kan vara svårt att definiera på ett enkelt sätt för att det kan bero på flera olika anledningar, allt 

ifrån misshandel och incest till bristande hygien. Vi upplever att föräldrarna kan sakna 

förmåga att se och tillfredsställa barnets behov samt att de inte har tid, ork och intresse för 

barnet. I vissa familjer kan föräldrarna vara så upptagna av sina egna problem att de inte orkar 

visa engagemang för barnet. Hindberg (1999) definierar omsorgssvikt med att föräldrarna inte 

har förmågan att uppfatta barns behov i tillräcklig grad eller att de inte kan ge dem den 

fysiska och psykiska näring och skydd som barnet behöver. Kille´n (1994) hävdar att 

bristande omsorgsförmåga kan bero på föräldrarnas omognad, där den vuxnes beteende liknar 

barnets. Föräldrarnas beteende visar sig genom att de är egocentriska, krävande och 

impulsiva. Hindberg (1999) anser att livskriser, familjekonflikter, missbruk och psykisk 

sjukdom kan vara bidragande faktorer till att sätta omsorgsförmågan ur spel.  
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I resultatet framgick att lärarna var överens om att den bristande omsorgen ligger i 

föräldrarollen, där föräldrarna inte har förmågan att ge barnen trygghet och tillit.  

 

Lärarna hävdade även att tiden är en avgörande faktor för barnets välmående, men föräldrarna 

prioriterar annat istället. Lärarnas intervjusvar gav oss olika synsätt som vi ansåg byggde 

mycket på deras egna kunskaper och erfarenheter, utifrån den verksamhet som de arbetade i.  

Utifrån resultatet upplevde vi att de lärare som arbetade i tyngre och mångkulturella områden 

hade helt andra strategier än de lärare som var verksamma på landsbygden. Vi undrar om det 

beror på att lärarna har tvingats att arbeta fram bra och fungerande arbetsmetoder för att 

kunna hjälpa och stötta de utsatta barnen?  

 

Enligt vår åsikt måste vi lärare, för att kunna hantera barnet och dess problematik, utveckla ett 

bra och naturligt arbetssätt för att kunna möta dessa barn i vår vardag. Hur kan man som 

lärare se det individuella barnet och dess behov, när barngrupperna ständigt ökar i relation till 

tid, ekonomi och personalresurser? Vi tror att det är viktigt att se sin begränsning i sin 

yrkesroll vad gäller möjligheter och engagemang för att orka utföra vårt uppdrag gentemot de 

utsatta barnen. Barn kan visa olika signaler och symtom som grundar sig i deras sociala 

svårigheter. Genom att tidigt upptäcka dessa signaler och symtom hos barnen kan vi 

förebygga för barnet redan på ett tidigt stadium samt underlätta för oss lärare i vårt arbete. I 

vår uppsats har vi valt att fokusera på utåtagerande och inåtvända barn, för att vi anser att de 

är de vanligaste beteenden som vi möter i förskolan. Vi måste lära oss att se barnets bakgrund 

och helhet för att få förståelse till dess beteende. Utifrån våra erfarenheter i verksamheten 

upplever vi att de utåtagerande barnen märks mer än de inåtvända barnen eftersom de hörs 

syns och tar för sig mer. Detta fick vi bekräftat i intervjuerna där lärarna redovisade att dessa 

två beteende var de vanligaste förekommande signalerna på att barn inte mådde bra. Det är 

viktigt att vi vuxna ser möjligheterna istället för hindren i den dagliga verksamheten för att 

barnet ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår uppfattning är att det är svårt 

att se generella signaler hos det utsatta barnet eftersom det grundar sig mycket på barnets 

personlighet, arv och miljö. Hindberg (1999) redovisar olika reaktionsmönster hos barn som 

växer upp under sociala svårigheter. Detta kan visa sig genom olika beteende hos barnet 

såsom: tapetblomman, det duktiga barnet, syndabocken och clownen. Han redogör även för 

andra gemensamma mönster hos dessa barn genom att de inte vågar tala om det verkliga 

problemet, litar inte på andra samt känner inte efter hur de mår. 
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De intervjuade lärarna som arbetade inom förskola/skola såg de utåtagerande och inåtvända 

barnens beteende som de tydligaste signalerna till att barnen inte mådde bra. Lärarna tyckte 

att dessa barn antingen var vuxenfixerade eller distanslösa. och hade problem med det sociala 

samspelet med vuxna. Hindberg (1999) poängterar att distanslösa barn kan upplevas som 

krävande och pockande. Enligt de intervjuade lärarna ansåg de att detta kunde visa sig genom 

att barnen protesterade och hade svårt att acceptera ett nej från de vuxna. Utifrån våra 

erfarenheter har vi mött många barn som vi upplevt som mycket okoncentrerade och 

provocerande men vid eftertanke och reflektion över deras bakgrund och deras sociala 

uppväxtvillkor har vi fått större förståelse för deras beteende.  

 

Vi anser även att vi vuxna måste fundera över gränssättningens betydelse i de didaktiska 

frågorna: När? Var? Hur? och Varför? Det är viktigt att vi lärare vet varför vi sätter regler och 

normer för att kunna motivera det för barnen. Genom att vara en god förebild, visa vad vi står 

för, ger vi barnet goda förutsättningar till att skapa trygghet och struktur i sin vardag. Pape 

(2001) hävdar att vi genom att sätta gränser förtydligar vår vuxenroll samt visar att vi bryr oss 

om barnen. I resultatet tryckte lärarna ofta på att det var viktigt med tydlig struktur, ramar och 

regler för att barnen skulle kunna känna trygghet och få tillit till de vuxna i verksamheten. 

 

För att skapa en god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter tycker vi att 

leken och kommunikation är två bra naturliga arbetssätt att använda sig av, vilket även 

framkom av i resultatet. Vi anser att dessa två arbetsmetoder är utomordentliga att ta till 

oavsett barnets ålder och utveckling. I leken kan barnet med fantasins hjälp bearbeta och 

uttrycka sig hur barnet verkligen mår, medan genom kommunikationen kan barnet få hjälp 

med att sätta ord på sina tankar och känslor. Cronström-Beskow (1996) hävdar att leken 

utvecklar barnet samt hjälper dem att organisera händelser i deras tillvaro, medan Williams, 

Pramling-Samuelsson (2000) belyser kommunikationen som både mål och medel för barns 

lärande. I resultatet betonade lärarna att lek och kommunikation är viktigt för barns utveckling 

samt att det ingår kärlek och glädje i barnets vardag. Vi tror att dessa faktorer är viktiga för att 

skapa en god lärmiljö för dessa barn. Vi lärare måste bli bättre på att kunna sätta 

kunskapsmålen i andra hand för att istället fokusera på barnets välmående. Enligt våra egna 

teorier kan ingen inlärning och utveckling ske hos de barn som inte mår bra. För de barn som 

växer upp under sociala svårigheter är det viktigt att det finns någon form av frizon där de 

enbart kan få känna trygghet och glädje. Vi lärare måste vara goda förebilder för barnet 

genom att ha en positiv syn på livet och framtiden.  
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Vid en av våra intervjuer fick vi oss en tankeställare av en lärare som arbetade i ett område, 

som för oss upplevdes vara ett utsatt område, med många familjer med sociala svårigheter. 

Hon poängterade skrattet och glädjens betydelse i barnens vardag. Även om barnet endast 

upplevde skratt och glädje enbart några minuter under dagen så ansåg hon att det var guld värt 

för barnet. Genom detta kunde barnet släppa allt och behövde inte vara på sin vakt.  

 

I familjer med sociala svårigheter har föräldrarna ett förhållningssätt till sina barn som de tror 

är helt rätt. Föräldrarna älskar sina barn lika mycket som alla andra föräldrar gör (Kimber, 

1993). Det är viktigt att vi får en helhetssyn och tillsammans med föräldrarna arbetar för 

barnets bästa. Vi lärare måste. redogöra för föräldrarna att de är de viktigaste personerna för 

deras barn och att förskola/skola är ett komplement till hemmet. Vi anser att utan föräldrarnas 

samverkan är det svårt att få en utveckling hos barnet. De intervjuade lärarna poängterade hur 

viktigt det var att vara tydlig och ärlig för att få föräldrarnas tillit samt att  hitta rätt 

arbetsmetod för att nå dessa föräldrar. 

 

Under arbetets gång har vi känt att intresset för barn med sociala svårigheter har ökat. Utifrån 

den kunskap som vi fått via litteraturen känner vi oss starkare och mer förberedda att möta 

dessa barn. Av intervjusvaren att döma tycker vi att teori och praktik ofta går hand i hand. 

Enligt vår bedömning har personalen i de utsatta områden mer kunskap och bättre 

arbetsmetoder för att möta barn med sociala svårigheter, än personal som arbetar t.ex. på 

landsbygden. Vi hoppas med detta arbete kunna skapa en bättre lärmiljö för barn med sociala 

svårigheter. Vi tycker att det hade varit intressant att skriva en uppsats, ur barnperspektiv, hur 

de uppfattar sin situation om att vara barn och växa upp under sociala svårigheter. Genom 

detta arbete tror vi att vi skulle kunna få svar på hur dessa barn uppfattar en god lärmiljö. Med 

dessa båda arbeten tillsammans tror vi att vi hade fått en helhetssyn på hur det är att växa upp 

under sociala svårigheter samt hur vi lärare på bästa sätt skulle kunna erbjuda en god lärmiljö 

för dessa barn. 

 
 Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom  (Furman 1997, s.13). 
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5.1 Metoddiskussion 
 

Vi anser att vi har fått mycket kunskap av litteraturen men hade vid uppsatsens början en 

tanke om att kunna använda oss utav aktuella artiklar som berörde vårt ämne. Vi hittade inga 

artiklar som anknöt till det pedagogiska arbetet utan de artiklar som vi hittade via biblioteket 

och Internet berörde ofta läkarnas medicinska kompetensområde och behandlingsmetoder.  Vi 

valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att kunna ta del av lärarnas kunskaper och 

erfarenheter på ett djupare sätt. Vi tycker att det var en bra metod men hade önskat, att om tid 

hade funnits, kunnat intervjua fler lärare för att få ett större resultat. Intervjuerna fungerade 

bra och vi hade god hjälp av bandspelaren samt av våra fältanteckningar. Under sista 

intervjun fungerade inte bandspelaren så vi fick endast använda oss av våra fältanteckningar. 

Vi anser dock att detta inte har påverkat resultatet. 

 

5.2 Sammanfattning 
 

Syftet med vår uppsats är att få kunskap om de barn som växer upp under sociala svårigheter. 

Vi vill lära oss se signaler och symtom för att kunna möta och skapa en god lärmilö för dessa 

barn. Litteraturen redogör för olika definitioner vad gäller barn med sociala svårigheter. 

Hindberg (1999) anser att omsorgssvikt beror på att föräldrarna saknar förmåga att uppfatta 

barns behov i tillräcklig grad eller inte kan ge dem den fysiska och psykiska näring och skydd 

de behöver. Barn har olika behov där anknytningen till föräldrarna är en avgörande faktor för 

barnets utveckling både socialt och emotionellt. När barn utsätts för bristande omsorg kan 

detta visa sig genom att barnet kan uppleva sig som maktlöst, förvirrat och ångestfyllt – men 

måste ändå överleva. De kan utveckla olika överlevnadsstrategier för att klara av sin situation 

på bästa möjliga sätt. För ett barn som växer upp under sociala svårigheter kan livet yttra sig 

på många olika sätt. Killén (1994) anser att det sociala och det professionella nätverket kan ha 

en stor betydelse för de utsatta familjerna men kan upplevas både positivt och negativt.  

Litteraturen tar upp olika signaler och symtom som de utsatta barnen visar genom sitt 

beteende. Hindberg (1999) förtydligar detta genom att beskriva olika reaktionsmönster hos 

barn som växer upp under sociala svårigheter. Barn som är utåtagerande eller inåtvända 

behöver vuxna som ger barnet skydd och omsorg samt hjälp med att öka sin tillit till andra 

människor. 
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För att skapa en god lärmiljö för barn som växer upp under sociala svårigheter är det viktigt 

som lärare att vara medveten om vårt uppdrag att skapa goda förutsättningar för utveckling 

och lärande för det individuella barnet (Wrangsjö 1998). Vi lärare måste finna olika modeller 

för att alla barn ska kunna kommunicera och samspela med varandra. Genom leken bearbetar 

barnet sina omedvetna känslor och rädslor. Fahrman (1993) anser att barn som inte får leka 

har svårt att utvecklas intellektuellt. I leken måste barnet behärska de tre sociala reglerna: 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande, vilket ger en form av dialog mellan jämbördiga 

parter.  

Kommunikation är ytterligare en arbetsmetod som vi vuxna kan använda oss av i vårt möte 

med de utsatta barnen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och 

språkanvändning länken mellan barnet och dess omgivning. Killén (1994) delar upp 

kommunikationens tillvägagångssätt i åtta olika funktioner: 

• Mildra barnets inre kaos och dela dess smärta. 

• Göra livet mer begripligt. 

• Göra livet mer förutsägbart. 

• Reducera barnets upplevelser av ansvar och skuld för den bristande omsorgen. 

• Hjälpa barnet att sörja. 

• Göra barnet synligt. 

• Ge barnet en ny och annorlunda erfarenhet av kontaktförhållanden. 

• Hjälpa barnet att bli kompetent. 
 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer för att se om det fanns en koppling mellan teori och praktik 

och vi såg att de barn som växte upp under sociala svårigheter visade olika signaler och 

symtom där de främst förekommande var att barnen var utåtagerande eller inåtvända. Vi såg 

även att lärarrollen och arbetsmetoder hade en avgörande betydelse för skapa en god lärmiljö 

dessa barn. De intervjuade bestod av sex kvinnliga lärare med lång arbetslivserfarenhet inom 

olika verksamheter. Under intervjuerna använde vi bandspelare samt gjorde fältanteckningar 

som stöd i vårt analys- och resultatarbete. Resultatet presenteras i två grupper: barnet och 

lärarrollen. Lärarna var överens om att den bristande omsorgen fanns hos föräldrarna som 

många gånger saknade förmågan att ge dem trygghet och tillit, vilket kunde leda till 

förödande konsekvenser såsom självmordstankar. De intervjuade betonade vikten av att 

lärarens förhållningssätt alltid måste utgå ifrån barnets behov. För att få en helhetssyn på 

barnet måste detta ske i samverkan med barnets föräldrar. 
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Bilaga 1 
         Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor till examensarbetet 

 

 

”En god lärmiljö för barn som lever under sociala svårigheter” 
 

 

1. Vad innebär det för dig att vara barn och växa upp under sociala 

svårigheter? 

 

2. Vilka signaler och symtom visar barn som växer upp under dessa 

förhållande? 

 

3. Hur fungerar det utsatta barnet i samspel med vuxna? 

 

4. Vilket förhållningssätt har ni till barnet? 

 

5. Berätta hur ni arbetar med de barn som växer upp med sociala 

svårigheter? 

 

6. Hur arbetar ni för att få en fungerande föräldrasamverkan? 

 

Tack! för hjälpen. 
 

Carina Rosenberg     Marie Werngren 


