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Abstrakt

Syftet med vår rapport är att beskriva förskollärares erfarenheter i det pedagogiska mötet med 
barn till alkoholmissbrukare. Empiriskt underlag för slutsatser har tagits fram genom 
personliga intervjuer med sex yrkesverksamma förskollärare som tidigare kommit i kontakt 
med denna grupp av barn. Intervjuerna visar deras erfarenhet av hur barnens nyfikenhet och 
lust att lära ser ut i jämförelse med de andra barnen, signaler som bör uppmärksammas samt 
hur de bemöter och jobbar med dessa barn. Slutsatser som har dragits av förskollärarnas 
erfarenheter av det pedagogiska mötet med barn till alkoholmissbrukare belyser svårigheterna 
med att identifiera dessa barn men visar att genom hantering av individers, inte gruppers, 
behov kan ett starkare bemötande skapas. 



Förord

Vårt arbete har varit mycket spännande, bitvis jobbigt, men framförallt pedagogiskt sett en 
oerhört givande resa. Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som tagit sig tid och gjort 
det möjligt för oss att utföra den empiriska delen av vårt examensarbete. Vi vill även tacka 
våra handledare Ingmarie Munkhammar och Arne Forsman som med sin kunskap hjälpt oss 
under skrivandets gång.

Luleå, Januari 2005

Linnéa Huber Heidi Hämälä Jannice Lindberg 
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1.  Introduktion 

Detta arbete skall resultera i en beskrivning av förskollärares erfarenheter i det pedagogiska 
mötet med barn till alkoholmissbrukare. Enligt Missbrukarrådgivningens hemsida (2005) 
uppskattas andelen alkoholmissbrukare i det svenska samhället till 400 000 personer. Alkohol 
ses som ett samhällsproblem då det kan missbrukas samt framkallar och ger människor olika 
former av skador (Goldberg, 2005).  

Det är inte bara missbrukarna själva som skadas utan även de barn som växer upp i dessa 
miljöer. Barn som berövas all den trygghet som de borde ha rätt att få. Statistiken visar att 
minst 200 000 barn och ungdomar i Sverige lever under dessa förhållanden. Detta betyder att 
det finns minst ett barn i varje skolklass som har föräldrar som dricker för mycket (Cohen, 
1997). Detta innebär att vi som blivande pedagoger med stor sannolikhet kommer att komma i 
kontakt med barn som lever i dessa miljöer. Som blivande pedagoger anser vi att det är av stor 
vikt att besitta god kunskap inom detta ämne för att kunna bemöta denna kategori av barn på 
bästa sätt. 

En uppväxt med missbrukande föräldrar innebär en ökad risk för eget missbruk samt risk för 
allvarliga skador i den psykiska utvecklingen (Leissner, 1997). Barn som lever i missbrukar 
familjer vet ofta inte vilka de är och hur de ska bete sig med andra människor. Det är aldrig 
för sent för barnen att lära sig dessa saker, det kan de genom andra människor i deras närhet 
(Bengtsson & Gavelin, 1996). Detta kan exempelvis förskollärarna bidra med. 
Utbildningsdepartementet (1998) menar att ”Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i 
olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker skapa 
sammanhang och mening. De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och 
självförtroende”. (s.9) 

Vårt intresse för barn som växer upp i alkoholmissbrukarfamiljer har under utbildningens 
gång växt och vi hoppas på att genom detta arbete bli bättre rustade för att upptäcka dessa 
barn och få mer kunskap om hur vi pedagogiskt skall möta dessa barn i förskolan.  

2.  Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att beskriva förskollärares erfarenheter i det pedagogiska mötet 
med barn till alkoholmissbrukare 
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3.  Bakgrund 

Vi vill med vår bakgrund beskriva barnen i alkoholmissbrukarfamiljer och deras livssituation 
samt vilka konsekvenser föräldrarnas missbruk får för barnets utveckling. Ytterligare vill vi 
redogöra för vilka signaler och kännetecken de som arbetar inom förskolan skall vara 
uppmärksamma på i det pedagogiska mötet med dessa barn. 

3.1.  Alkoholmissbruk   

Med några få undantag har alkohol använts i de allra flesta kulturer under årtusenden. Ur ett 
globalt perspektiv kan Sverige betraktas som ett land med hög alkoholkonsumtion (Goldberg, 
2005).  Alkoholen är den drog som används mest i Sverige och det berusningsmedel som är 
orsaken till flest skador och tragedier i samhället. Idag finns det cirka 400 000 personer i 
Sverige som är alkoholberoende. Alkoholism är en livslång sjukdom som inte går att bota 
men den går dock att behandla. Ett missbruk av alkohol uppstår när ens drickande ger 
negativa konsekvenser för anhöriga, sig själv, vänner eller arbetet. Familjen får ofta lida 
mycket av all misshandel, hot, skrik och löften som inte hålls (Missbrukarrådgivningens 
hemsida, 2005).  

Bengtsson och Gavelin (1996) har valt att definiera en alkoholmissbrukare som följande: 
”Missbrukare är en människa som gång på gång hamnar i plågsamma situationer på grund av 
sitt drickande- men ändå fortsätter. ”(s.21) 

Cohen (1997) menar att de flesta människor förknippar öl, vin och sprit med något positivt 
som exempelvis fest och avkoppling. Många blundar för de alkoholproblem som finns och 
missbruket är inte något som gärna talas om. Fakta är att de synliga missbrukarna ”A-lagarna 
på våra parkbänkar” är bara toppen av ett isberg. Det dolda missbruket är väldigt omfattande, 
vilket utgör 90 procent av det totala missbruket i vårt land. Det är viktigt att komma ihåg att 
det inte bara är missbrukaren själv som drabbas. Runt varje missbrukare finns dessutom fyra 
till fem personer som direkt påverkas, det kan vara partner, arbetskolleger, vänner eller 
barnen. De som framförallt drabbas av missbruket i hemmen är barnen. Minst 200 000 barn 
och ungdomar i Sverige växer upp i en missbrukarmiljö. Statistiskt sett innebär detta att det 
finns någon eller några barn i varje skolklass som har föräldrar som dricker för mycket. 
Vidare menar Cohen att många av barnen får stora problem under uppväxtåren och i vuxen 
ålder som följd av att växa upp i ett hem med missbruk. 

Sannolikt finns det ännu fler barn som lever i missbrukarhem då missbruk är något som oftast 
hålls hemligt, vilket resulterar i att mörkertalet troligtvis är stort. Den utveckling som 
Socialdepartementet (1994) ser idag när det gäller alkoholvanor i Sverige tyder på att vi 
kommer att få fler och fler barn till missbrukare.  Det är viktigt att vi i ett tidigt skede stöttar 
dessa barn och hjälper dem att bli trygga människor, samt att förebygga ett eventuellt 
missbruk i framtiden (Socialdepartementet, 1994). 

Det är av stor vikt att komma ihåg att det går att komma ur ett missbruk, det är dock inte 
säkert att missbrukaren utan risk för återfall kan dricka alkohol igen. Familjen och vännernas 
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stöd och krav på missbrukaren är ofta en god hjälp på vägen mot målet ur missbruket 
(Bengtsson & Gavelin, 1996). 

3.1.1.  Nationell handlingsplan  

Ett av våra största samhällsproblem idag är den ökande alkoholkonsumtionen hos vår vuxna 
befolkning (Missbrukarrådgivningens hemsida, 2005) För att förbättra situationen för barn 
som lever i missbrukarfamiljer måste vi börja med att minska alkoholmissbruket i samhället 
(Itäpuisto, 2001). 

För att förebygga alkoholskador i samhället har  Regeringen arbetat fram en nationell 
handlingsplan den 21 februari 2001 efter beslut från riksdagen. Denna handlingsplan gäller till 
2005 och det som eftersträvas är att förstärka åtgärderna för att utveckla det internationella 
samarbetet samt stimulera utvecklingen av förebyggande insatser på kommunal nivå. För att 
stödja detta förebyggande arbetet mot alkoholskador har regeringen avsatt 550 miljoner 
kronor under tre år. Ambitionen med handlingsplanen är att till år 2005 minska 
alkoholmissbruket i landet och detta genom att minska ner på alkoholkonsumtionen samt 
genom att påverka de människor som är storkonsumenter och deras alkoholvanor. Vidare 
betonas att alkohol inte skall förekomma i vissa situationer och i vissa skeenden i livet. Detta 
innebär att en alkoholfri uppväxt skall främjas (Regeringskansliets hemsida, 2001). 

Regeringen har även arbetat fram en ny alkoholhandlingsplan för perioden 2006-2010. I 
denna är det övergripande målet att minska alkoholens medicinska och sociala 
skadeverkningar. Målet skall nås genom att minska den totala alkoholkonsumtionen samt 
motverka skadligt dryckesbeteende. Vidare gäller att ingen alkohol skall förekomma i 
trafiken, arbetslivet eller under graviditeten. Förebyggande insatser skall göras med mål att 
skjuta upp alkoholdebuten samt utveckla fler alkoholfria miljöer. Illegal alkoholhantering 
skall dessutom bekämpas (Regeringskansliets hemsida, 2005). Avslutningsvis framgår att 
Sverige sedan länge har en samlad nationell alkoholpolitik i jämförelse med många andra 
europeiska länder. Arbetet med att minska alkoholens biverkningar har under lång tid varit en 
naturlig del av vår välfärdspolitik och är en viktig fråga ur folkhälsosynpunkt. Resultaten av 
detta är att Sverige har varit ganska framgångsrika i att begränsa alkoholkonsumtionen och 
alkoholens biverkningar (Regeringskansliets hemsida, 2005).

3.1.2.  Konsekvenser av att växa upp i en missbrukarfamilj 

Bengtsson och Gavelin (1996) menar att barn till missbrukare inte kan beskrivas vara 
speciella eller mer annorlunda än andra barn.  Istället kan konsekvenserna för barnets 
utveckling som orsakats av föräldrarnas missbruk beskrivas. Barnet som lever i en 
missbrukarfamilj vet oftast inte riktigt vilka de är och hur de skall leva med andra människor.  
Detta beteende syns  tydligt i detta utlåtande av Ylva 17 år. 
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När mamma och pappa bråkar, säger mamma att jag är precis som pappa, och pappa 
att jag är precis som mamma – när jag bara försöker vara som jag är! Det blir en 
liten, smal linje att balansera på, kanske är det som är jag?. (Bengtsson & Gavelin: 
1996, s. 53) 

Det är dock aldrig för sent för barnen att lära sig dessa saker, genom andra människor i deras 
närhet. Barn reagerar olika på den stress de utsatts för i hemmet beroende på vilka biologiska, 
psykologiska och sociala faktorer som påverkar dem. Konsekvenserna till följd av detta beror 
på barnets ålder, kön, och missbrukets grad i hemmet, samt mängden av stöd barnet har 
tillgång till (Bengtsson & Gavelin, 1996). 

3.1.3.  Psykiska konsekvenser 

Bengtsson och Gavelin (1996) anser att barnet under de första levnadsåren utvecklar sin 
förmåga att pendla mellan känslorna som närhet och frigörelse. De viktigaste personerna för 
att stödja denna utveckling är barnets föräldrar. Genom bekräftelse visar de för barnet att det 
duger och barnet kan gå vidare i sin utveckling. Barn som kommer från missbrukarfamiljer 
har ofta brister i förmågan att hantera känslor då de inte har blivit uppmuntrade att göra detta i 
hemmet. Att strunta i sina egna känslor kan bli ett livslångt mönster för barn som lever i 
missbrukarfamiljer. De är uppvuxna med att alltid sätta andra människors känslor före sina 
egna och har aldrig fått tillfälle att lyssna till sina egna känslor och behov. Detta kan leda till 
att barnet inte känner igen olika känslor och kan varken skilja på ilska och sorg eller vrede 
och förtvivlan. 

Holmberg (2003), menar att den psykiska ångest som barnet har kan orsaka olika typer av 
somatiska symptom. Barnet kan få huvudvärk, ont i magen eller fobier. Mardrömmar är något 
som också förekommer ofta hos dessa barn.  

För många barn, speciellt för de yngre är det skrämmande att se hur deras föräldrar blir 
hotfulla och beklämmande när de blir berusade. Barnen förstår inte vad som händer med 
föräldern och kan inte skilja ut vad som är föräldern och vad som är missbruket (Bengtsson & 
Gavelin, 1996). Barnet är rädd för föräldern och försöker fundera på olika lösningar till 
familjens situation. Därtill kan barnet även önska att missbrukaren skulle dö och dessa tankar 
är mycket förvirrande för han/hon. Barnet blir rädd att önskan kommer att hända på riktigt 
och lider därför konstant av dåligt samvete. Om någon olycka skulle hända den missbrukande 
föräldern skulle barnet skylla på sig själv (Holmberg, 2003). 

Barn till alkoholmissbrukare lär sig inte att hantera konflikter, eftersom de inte har fått lära sig 
detta hemifrån. De får inte heller se hur andra familjer löser konflikter eftersom de ofta lever 
isolerade. Barnet tror att andra familjer lever totalt utan konflikter eller att det är omöjligt för 
en man och en kvinna att leva tillsammans. Vanliga känslor hos barn som lever i 
missbrukarfamiljer är hjälplöshet, besvikelse och maktlöshet. Barnet känner sig maktlös att 
förändra situationen i hemmet och besvikelse över att inte kunna lita på föräldern. Barnet 
visar också ofta misstro mot omgivningen, eftersom de har lärt sig att inte lita på någon, inte 
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ens sig själv. Känslan som är svårast för barnen att hantera är övergivenhet. Det är möjligt att 
barnet blir deprimerad när denne inser att föräldern väljer flaskan istället för honom 
(Bengtsson & Gavelin, 1996). 

I missbrukarfamiljer är det nödvändigt för barnet att ljuga. I början ljuger barnet för släkten, 
lärare och kamrater för att skydda omgivningen, men efter tiden kan barnen inte längre skilja 
vad som är sanning och lögn och börjar ljuga automatiskt. (Bengtsson & Gavelin, 1996). 

3.1.4.  Sociala konsekvenser 

Missbrukande förälder har mindre tid att umgås och prata med sina barn och till följd av detta 
får barnen ofta brister i sin talutveckling. Bristande kunskaper i språket och emotionella 
kunskaper gör att barnet kan bli mobbad i skolan eller själv bli mobbare. Familjen saknar ofta 
en bra kontakt till släkt och vänner. Då barnet oftast skäms över sin hemsituation undviker det 
att bjuda hem kompisar. En annan sak som förhindrar barnens umgänge med sina kompisar är 
att barnen inte vågar vara borta hemifrån, då de oroar sig över föräldern eller mindre syskon 
(Holmberg, 2003). 

Itäpuisto (2001), menar att samhällets syn och attityder till familjer med alkoholmissbruk är 
mycket negativa och detta gör att skammen inom dessa familjer är stor. Barnen som lever i 
dessa familjer är ofta mycket isolerade från omvärlden.  

Mamma hon hade ju inga kompisar, eller bekanta, förutom sina syskon. Och plast 
pappan hade ingen, jag såg aldrig en endaste kompis till honom. Inga arbetskamrater 
eller liknande. Och från mammas sida var det just hennes alla syskon och deras alla 
möjliga typ av killar, och oftast när de kom så var det på helgerna när de kom för att 
supa. (M6) (Itäpuisto:2001, s.66 egen översättning) 

Holmberg (2003) menar att ensamhet är någonting som drabbar de flesta barn som lever i 
missbrukarfamiljer. Barnet känner sig ensam på grund av bristande sociala och emotionella 
kunskaper vilket gör att det blir svårt att skapa sociala kontakter utanför hemmet. Barnet lider 
av både fysisk och psykisk ensamhet. Barnet vågar oftast inte prata med föräldern om sina 
problem, då de är rädda att föräldern kanske börjar dricka igen Vidare anser Holmberg att 
barn som lever i missbrukarfamiljer tillhör riskgruppen att i vuxen ålder bli psykiskt sjuka, 
missbrukare, kriminella eller på ett annat sätt hamna utanför samhället. 

3.1.5.  Fysiska konsekvenser 

Missbrukarfamiljernas ekonomiska situation är ofta dålig, då de flesta pengarna investeras i  
alkohol. Föräldrarnas missbruk gör att barnen som lever i dessa familjer inte alltid har 
tillräckligt med mat och lider därför ofta av hunger (Itäpuisto, 2001). Ibland händer det att ett 
spädbarn som blir ammad av sin berusade mor själv blir berusad och detta kan leda till att 
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barnet blir sjuk, apatisk eller dör. Barn till missbrukare saknar oftast rena kläder ett hygieniskt 
hem och bra regelbunden sömn. Föräldrarna som missbrukar alkohol är ofta uppe och festar 
på nätterna och sover på dagarna, vilket stör barnets dygnsrytm. Barnet vågar inte somna 
innan de hör att festen är slut och alla har gått hem eller blivit så berusade att de slocknat 
(Holmberg, 2003). 

Vidare menar Holmberg (2003) att barn som lever i en missbrukarfamilj ofta har varit med 
om våld inom familjen, barnet drabbas ofta av psykisk, fysisk eller sexuellt våld. Alkoholen i 
sig orsakar inte våld, men många vardagliga problem kan kännas ohanterbara för den 
berusade föräldern och leda till att denne blir våldsam. Då finns risken att barnet blir ett direkt 
offer för våld, eller blir tvungen att bevittna våld mellan föräldrarna. Att se våld kan vara lika 
traumatiskt för barnen som att själva bli utsatta för det. Även om föräldrarna i 
missbrukarfamiljen inte är våldsamma så kan någon i familjens närhet vara det och den 
berusade föräldern kan eller orkar inte skydda sitt barn mot våldet. 

Socialstyrelsen (1991) anser att det finns barn som trots den ogynnsamma uppväxtmiljön 
klarar sig bra. Ofta är det de barn med en stark inre drivkraft att överleva och som har en 
förmåga att suga upp den näring som finns att tillgå tillexempel i form av en vuxen som ser 
och bekräftar barnet. ”Här kan just barnomsorgen spela en viktig roll med trygga vuxna, 
kontakten med andra barn och ett ”eget utrymme” för lek och utveckling.” (s. 24) 

3.1.6.  Överlevnadsstrategier 

Hägertz (1992) menar att gemensamt för de flesta barn som lever i en familj som har 
missbrukarproblem är att de allra flesta intar och använder sig av olika överlevnadsstrategier 
för att klara av den svåra situation som de tvingas leva i. Alla barn hittar roller men 
missbrukarbarn har större risk att fastna i detta beteende om de inte får hjälp. Det är viktigt att 
hjälpa dessa barn komma ur överlevnadsrollen som de intagit så att den inte blir bestående för 
livet. Barnet måste bli motiverat att hitta andra vägar för att lösa svåra situationer. Det är till 
stor hjälp att bli uppmärksammad från vuxna på ett passande sätt med tanke på barnets ålder. 
Vidare anser Häregård (1996) att barnet kan inta en eller växla mellan de olika rollerna och 
detta görs för att känna en trygghet och känsla av kontroll över sin tillvaro. De personer som 
känner till att det finns olika försvarsmönster har lättare att upptäcka de barn som har 
svårigheter i hemmet på grund av sina föräldrars missbruk. Dessa roller beskrivs nedan. 

Hjälten är den roll som ofta det äldsta barnet i familjen intar som försvarsroll. Barnet 
försöker få föräldrarna att sluta dricka genom att vara duktig. Om det är pappan i familjen 
som dricker blir barnet ofta kompis med mamman och hjälper henne i hushållsarbetet (Cohen, 
1997). I förskolan tar hjälten på sig uppgifter som att torka bordet hellre än att leka med de 
andra barnen. Hjälten bär ofta på skuldkänslor för föräldrarnas missbruk och känner sig 
otillräcklig. Denne är också rädd för att föräldern skall dö till följd av missbruket och tar det 
som sitt uppdrag att hindra att så sker. Hjälten måste få veta att det är tillåtet att misslyckas, 
att säga nej till andra och att inte alltid ta hela ansvaret själv. Han måste få klart för sig att han 
duger precis som han är (Häregård, 1996). 

Clownen försöker flytta fokus från alkoholisten till sitt eget beteende. Barnet kan också 
underhålla föräldrarna och deras vänner hemma när de är berusade (Cohen, 1997). Clownen 
är ett charmtroll på förskolan som försöker skoja bort alla problem. När något känns svårt att 
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tala om så vänder clownen detta till något lustigt. Clownens självkänsla är låg, och han känner 
sig otillräcklig och obetydlig, innanför sitt skal är han rädd och ensam. Han behöver någon 
som är en tydlig vuxen som vågar prata allvar, han måste känna att det är tillåtet att prata om 
sina problem (Häregård, 1996). 

Syndabocken försöker precis som clownen dra till sig uppmärksamhet så att problemen i 
hemmet inte skall upptäckas. Denna roll tas oftast av den yngre i familjen då den äldre redan 
tagit rollen att vara duktig (Hägertz, 1992). Syndabocken är bråkig och störande för sin 
omgivning och uppfattas av många som ett ”problembarn”. På förskolan är det ofta bråk och 
konflikter kring detta barn och barnet har en förmåga att få personalen emot sig. Syndabocken 
känner sig utanför och obefintlig. Självkänslan hos detta barn är lika med noll. Syndabockens 
utåtagerande beteende kommer ifrån ilskan av att ha blivit övergiven. Han måste få känna sig 
älskad och behövd (Häregård, 1996). 

Tapetblommans överlevnadsstrategi går ut på att göra så lite väsen av sig som möjligt. De 
vill helst inte synas över huvud taget och sitter ofta för sig själv. Även när de deltar i en 
gruppaktivitet kan de verka ensamma. Det kan vara svårt att få djupare kontakt med en 
tapetblomma, men han behöver bli bekräftad och utmanad med lagom svåra uppgifter så att 
själförtroendet kan växa. Tapetblomman känner sig som de andra rollerna ensam och 
övergiven och vet inte riktigt meningen med livet (Häregård, 1996).  

3.2.  Förskolesituationen 

3.2.1.  Signaler som barnet kan visa i förskolan  

Det finns inga enkla svar till frågan hur vi kan känna igen de barn som lever i 
missbrukarmiljöer. Då barn reagerar olika på stress i hemmet, beroende på deras biologiska, 
psykologiska och sociala faktorer, kan även signalerna som barnet visar i förskolan variera 
mycket mellan olika barn. Mängder av olika slags symptom som barnet kan ha gör det svårt 
för pedagogerna att veta om det handlar om missbruket i hemmet eller någonting annat. Men 
när det finns misstankar om att ett barn far illa finns anledning att fundera över om det kan 
handla om missbruk i hemmet (Bengtsson & Gavelin, 1996). Även Holmberg (2003) anser att 
det är oerhört viktigt att som pedagog vara uppmärksam på alla symptom som visar att barnet 
inte mår bra i förskolan. 

De barn som blivit skadade redan under fostertiden i mammans mage kan ha 
begåvningshandikapp eller missbildningssyndrom. Detta är symptom som inte kommer att 
försvinna trots att barnet får hjälp och stöd. Symptom som spädbarnet kan visa i förskolan 
som kan tyda på föräldrarnas alkoholproblem är att barnet har sömn, mat störningar eller att 
de är sena i kroppsutvecklingen (Bengtsson & Gavelin, 1996). Holmberg (2003) anser att det 
är typiskt för barn som blivit utsatta för alkohol under fostertiden att ha störningar i centrala 
nervsystemet och vara sent emotionellt utvecklade, eller ha en hjärnskada. Barnet kan även 
börja kissa på sig igen efter att de har lärt sig att gå på pottan. Eftersom dessa barn lever i hem 
med bristande hygien, har de ofta smutsiga kläder på sig och otvättat hår. Missbrukets 
påverkan på familjens ekonomiska situation gör att barnet ibland kan vara mycket hungrig i 
förskolan, speciellt efter helgen. Även Bengtsson och Gavelin (1996) anser att det är typiskt 
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för barn som lever i missbrukarfamiljer att vara trötta och smutsiga efter helgen, när de 
kommer till förskolan. 

Barnet har ofta blivit sviken av sina föräldrar och på grund av detta har de svårt att visa tillit 
till alla vuxna (Bengtssson & Gavelin, 1996). Därför är det en förutsättning att de som arbetar 
med dessa barn har ett speciellt arbetssätt där barnet sitter i fokus. För att nå fram till dessa 
barn krävs det ett aktivt uppsökande arbete från pedagogerna (Arnell & Ekbom, 1994). 

Barnet försöker oftast skydda sina föräldrar och vill behålla familjens hemlighet om 
missbruket och det är typiskt för dessa barn att i tidig ålder visa stort ansvar för föräldern. 
Barnet kan till exempel bete sig hyperobservant när föräldrarna kommer för att hämta barnet 
från förskolan (Bengtsson & Gavelin, 1996). Även Holmberg (2003) menar att det kan finnas 
olika symptom hos barnet när föräldrarna kommer för att hämta hem denne från förskolan. 
Hon menar att barnet kan bete sig lite egendomligt och kan vara motvillig till att följa med 
föräldern hem

Vidare menar Holmberg (2003) att dessa barn ofta beter sig konstigt när det kommer upp prat 
om alkohol i förskolan och har ovanligt mycket kunskaper om alkohol med tanke på deras 
ålder. Barnet antingen undviker diskussioner om alkohol eller vill ofta skoja om alkohol och 
missbrukare. Även Bengtsson och Gavelin (1996) anser att barnet ofta drar sig undan helt 
eller är alltför aktiva i lekar som har med alkohol att göra.  

Barn till alkoholmissbrukare har ofta förekommande somatiska symptom som huvudvärk eller 
ont i magen. De kan även vara aggressiva mot sig själv eller andra. Barnet kan också visa 
andra sidor som att vara ovanligt tystlåten, blyg, snäll eller alltför ansvarsfull (Holmberg, 
2003). Även Bengtsson och Gavelin (1996) menar att ett förskolebarn i fyra till fem års ålder 
kan vara en väldigt ansvarstagande person som sätter andras behov framför sina egna. Vidare 
menar Holmberg (2003) att det finns en rad olika signaler som barnet sänder ut, dessa skall 
människor som jobbar med barn vara extra uppmärksamma på för att kunna tyda om barnet 
behöver hjälp. Viktigt att poängtera är att det även finns många barn som lever i oerhört svåra 
situationer i missbrukarfamiljer, men som lyckas dölja detta och inte visar några signaler i sitt 
beteende.

3.2.2.  Anmälningsplikten 

När barnet mår dåligt kommer dessa signaler att på olika sätt visa sig i förskola och skola. Det 
är tyvärr inte alltid signalerna tas på allvar eller uppmärksammas över huvud taget. Med tanke 
på detta ändrades socialtjänstlagen år 1998 och detta medförde blandannat att alla som arbetar 
inom yrkesmässigt bedrivna verksamheter med barn och ungdom har anmälningsplikt. Trots 
denna intensifierade lag ändring så finns det allt för många som avstår från att anmäla, detta 
tros blandannat beror på rädsla och bristande kunskap (Olsson, 2001). 
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Socialstyrelsens (2005) anmälningsplikt lyder:  

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars 
verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära at socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana 
myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område ( § 14 Kap SoL)

Förskola och skolpersonal kan många gånger känna oro inför vissa barn som de stöter på i sitt 
jobb. Trots att Sverige är ett land där människors värde är viktigt i jämförelse med många 
andra länder i världen lever allt för många barn i olämpliga miljöer med stora brister (Olsson, 
2001). Anmälningsplikten finns till för att ge dessa barn ett skydd, om det finns anledning att 
tro att barnet behöver hjälp skall man inte tveka att anmäla. Om avstånd ändå tas från att 
anmäla  så har man inte endast gjort sig skyldig till tjänstefel utan har också sett till att detta 
barn fortsätter att fara illa (Christensen, 1993).

Det är viktigt att var klar över att det inte bara är lagen där barn misshandlas eller blir utsatta 
för andra grova brott som anmälningsplikten bör sättas i bruk. Alla situationer som utgör en 
fara för barnets hälsa skall ses som en anledning då anmälan skall ske. Det är viktigt att vara 
medveten om att en anmälan inte innebär att den som anmäler tar ställning för ett 
omhändertagande av barnet. Det är nämligen många som tror att det är så men i själva verket 
innebär anmälan bara att en misstanke föreligger om att barnet behöver hjälp. För råd om en 
anmälan är befogad kan kontakt tas med närmaste socialkontor och rådfråga dem utan att 
uppge familjens namn (Bengtsson & Gavelin, 1996). 

En anmälan som görs från en myndighet kan inte göras anonym utan skall vara förankrad i 
verksamheten och dessutom göras av arbetsledaren. När en anmälan görs till socialtjänsten är 
det bäst om föräldern först kontaktas och informeras om oron som ligger till grund för 
anmälan. Föräldrarna bör också meddelas om att förskolan enligt lag är skyldig att ta kontakt 
med ett socialkontor. Därefter bestäms möte med familjen och socialsekreteraren, där motivet 
till anmälan klargörs och socialsekreteraren får beskriva hur hon arbetar (Bengtsson & 
Gavelin, 1996). 

Det är av stor vikt att information ges till föräldrarna om att personalen har anmälningsplikt 
och tystnadsplikt i sitt arbete. Det de bör veta är att tystnadsplikten endast får brytas i de 
situationer ett barn anses behöva hjälp och skydd. På detta sätt är även föräldrarna medvetna 
om vad det är som gäller och behöver inte känna sig förda bakom ljuset (Bengtsson & 
Gavelin, 1996).
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3.2.3.  Det pedagogiska mötet med barn till alkoholmissbrukare 

3.2.3.1.  Samtalet 

Barn från familjer med missbruk behöver få hjälp att förstå sig själv, sina reaktioner och 
rollen i sitt egna liv. Dessa barn behöver också ordning och struktur i sin vardag, då hemmet 
inte kan erbjuda detta är det viktigt att personal i skola och förskola gör allt för att 
tillfredställa dessa behov. Detta kan personalen i förskolan möjliggöra genom att bland annat 
ha regelbundna och tillitsfulla samtal med barnet (Bengtsson & Gavelin, 1996). 

Enligt Killén (2002) kan förskolpersonalen hjälpa till att avdramatisera den tabu som 
förknippas med många av de livssituationer som barnen befinner sig i. Många olika metoder 
kan med fördel användas för att minska det tabubelagda, genom att tillexempel föra ett samtal 
kring missbruk, berätta historier, läsabarn böcker om ämnet och skapa rollspel. Detta ger en 
förståelse och är till stor hjälp för barnet. Vidare menar Holmberg (2003) är sagor är ett bra 
sätt för barnen att bearbeta svåra saker i livet. Genom sagan kan barnet möta livets verklighet 
och bearbeta de saker som känns skrämmande och svåra att hantera. Dessa känslosagor kan 
användas med barnen som en inledning till diskussionen om alkohol och alkoholmissbruk. 
När man genom sagorna pratar om alkoholmissbruket får barnen möjlighet att prata om sina 
egna erfarenheter genom sagogestaltningen. Genom sagofigurerna kan barnet prata om 
känslor som annars är svårt att diskutera, som hat, rädsla, besvikelse och skam. Känslosagan 
måste ha en lyckligt slut så att barnet får en tilltro till livet trots alla hemska saker som har 
hänt.

Andersson (1998) anser att någonstans i barnet och den vuxnes värld finns det en 
samhörighet. Beröringspunkten bör hittas för att kunna få ett personligt möte där barnet och 
den vuxne får personlig kontakt. När de har hittat varandra och skapat någon form av 
förhållande kan de begripa sig på varandra och det finns då en andledning för barnet att 
anförtro sig åt den vuxne.  Hansen (1995) menar att en grundläggande del i samtalet är att få 
barnet att känna sig trygg, förstådd och väl omhändertagen. Inför ett samtal kan barnet känna 
obehag i att prata om sina föräldrar då de är rädda att omvärlden inte skall förstå. Vidare 
menar Christensen (1993) att de som möter dessa barn skall lyssna utan att värdera föräldern. 
Detta skall uppmuntra barnen att prata om situationen de befinner sig i och inte om 
föräldrarnas problem. Dessa barn älskar sina föräldrar precis som alla andra barn och är också 
i behov av att få känna stolthet över sina föräldrar. 

Det är viktigt för barnet, att inte behöva se sin förälder ”förlora ansiktet” i kontakten 
med andra människor och det skall inte delta i samtal, som endast handlar om vuxnas 
förhållanden. Barnet behöver veta att mamma får hjälp, men skall inte delta i hennes 
behandling. (Bengtsson & Gavelin:1996, s. 91) 

Målet med samtalet är att synliggöra barnets svårighet, visa att problemet inte ligger hos 
barnet och att det inte heller är barnets uppgift att lösa dem. Pedagogens uppgift är dock inte 
att vara en terapeut eller att behandla barnet. Uppdraget ligger snarare i att samtala kring de 
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problem som barnet och familjen har för att kunna ge det rätta stödet. Visa barnet att deras oro 
blir hörd och att det är tillåtet att tala om dessa problem (Hansen, 1995).  

Christensen (1993) menar att det i mötet med barnet är viktigt att vara öppen och lyhörd för 
barnets frågor. De skall känna att de kan prata om sina problem och personalen ska bekräfta 
dem genom att vara goda lyssnare. Det kan hända att barnets situation ger oss en känsla av 
otillräcklighet, det är vid dessa tillfällen viktigt att komma ihåg att ett ärligt och seriöst 
lyssnande är till stort stöd. ”Barn har en fantastisk förmåga att ta åt sig av det som är positivt, 
och ju fler vuxna som bryr sig om dem och engagerar sig i deras liv, desto bättre 
förutsättningar har barnet när de blir vuxna.” (s.94) 

De barn som kommer från familjer med missbruk lever oftast med en vardag som präglas av 
en ostabil och otrygg tillvaro. Därför är det extra viktigt att personalen i förskolan kan erbjuda 
dem fasta rutiner och trygghet. Genom detta medförs till barnen att livet kan se annorlunda ut 
än det som de lever hemma (Christensen, 1993). 

Vilken person som under en längre tid skall hålla i samtalen och kontakten med barnet bör 
avgöras utifrån vem barnet själv har tytt sig till och visar störst förtroende för. Självklart skall 
även resten av arbetslaget ha ansvar genom att stötta och observera barnet i vardagen 
(Hansen, 1995). 

När frågor skall ställas till barnet bör dessa frågor vara öppna, ”varför” frågor skall heller inte 
ställas då barn oftast inte kan svara på frågor om samband. Ibland kan det hända att barnet 
inte svara på dina frågor, tänk på att tystnad också är information. Fråga då barnet om de inte 
vill prata om detta och respektera sedan barnets svar. När barnet sedan i sin tur frågar saker 
försök att inte ge några färdiga lösningar utan ställ istället en följdfråga där barnet själv får 
reflektera över om det finns något som de vill ha hjälp med (Bengtsson & Gavelin, 1996). 
Hansen (1995) menar att det är viktigt att hela tiden bekräfta och ge stöd i det som barnet 
väljer att berätta. Krutet skall läggas på det som barnet själv anser är svårt och känner sig 
orolig inför. Barnet behöver veta att det finns hjälp både till barnet och till dennes föräldrar.

Christensen (1993) menar att nedanstående tre punkter är värdefulla att förmedla till barnen: 

Det är inte ditt fel att mamma eller pappa missbrukar: Många barn lever med tron 
om att dom är orsaken till att föräldrarna missbrukar. De tror också att om de bara 
kunde vara lite snällare skulle missbruket upphöra. 
Du är inte ensam: Då ett missbruk oftast hålls inom familjen, tror barnen att de är 
ensamma om att leva i denna miljö. Därför blir barnen ofta mycket lättade när de får 
reda på att det finns många andra som också lever med och i dessa problem. 
Det är tillåtet att tala med andra om sin situation: Barn som lever inom dessa 
familjer tror att de inte får prata om deras familjeliv, varken inom eller utom familjen. 
De är rädda att föräldrarna skall ta det som ett svek. Att få barnen att känna sig trygg i 
att tala om problemet är grunden för samtalet. 

Under pågående samtal är det viktigt att det finns gott om tid avlagt, barnet skall inte känna 
att dennes problem är nåt som snabbt kan avklaras. Det är bra att fråga barnet om hur 
situationen ser ut i hemmet just nu, om något har förändrats som gör att barnet känner sig rädd 
för att gå hem eller nåt annat som måste rättas till omedelbart (Hansen,1995). 
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Lova aldrig saker som inte kommer att kunna hållas! Säg inte till barnet att det som sägs 
under samtalet inte kommer att föras vidare då de som jobbar inom förskolan har 
anmälningsplikt. För att få barnet att förstå detta kan det förklaras att detta är för att skydda 
barnet om något allvarligt har inträffat. Var alltid tydlig inför barnet om vem du har och 
kommer att prata med om dess familj. (Bengtsson & Gavelin,1996). 

I en tidigare publicerad skrift av Folkhälsoinstitutet menar Häregård (1996) att det är av stor 
vikt att prata om alkohol i barngruppen då de allra flesta barn någon gång har upplevt att sina 
föräldrar har intagit alkohol och med det ändrat sitt beteende. Så länge personalen inte tvekar i 
samtalet kommer heller inte barnen att tycka att det är konstigt. För de barn som lever i 
missbrukarfamilj kan samtalet innebära att de får ett erkännande av sin situation. Om samtalet 
skall tas upp i grupp är det viktigt att komma ihåg att aldrig peka ut ett barn inför gruppen, 
detta skulle skapa stor ångest och oro hos barnet. 

Black (1993) anser att barn till alkoholister behöver ges möjligheter att utveckla sina 
förmågor och talanger, detta skall de som jobbar med barn möjliggöra. All personal som 
arbetar i verksamheter som berör barn bör tänka över vad de kan bidra i för lösningar för det 
utsatta barnet och hur dom skall engagera sig för att driva igenom lösningarna. Det är av stor 
vikt att de som jobbar med barn inte underskattar sin förmåga att hjälpa. Med de resurser som 
finns att tillgå kan barnen få det övergripande stöd som de behöver.  Det finns heller ingen 
yrkeskategori som har ensamt ansvar för att hjälpa barn som kommer från missbrukarfamiljer, 
alla måste ta ansvar. Vidare menar Killén (2002) att genom på bästa möjliga sätt hjälpa barn 
att bearbeta sina kriser och brister i omsorgen, minskar inte endast belastningen för dessa barn 
utan vi höjer också deras möjligheter till ett gott liv som vuxna. 

3.2.3.2.  Omsorg, lek och lärande 

I dagens svenska samhälle har det största ansvaret för barnens uppväxtmiljö förskjutits från 
hemmen och till barnomsorgen. Många av de tidigare uppfostringsmässiga uppgifterna som 
tidigare var familjens uppdrag har nu tagits över av förskola och skola (Bertolani & 
Andersson, 1998). 

Fagerli, Lillemyr och Sobstad (2001) anser att jobba som förskollärare handlar om att ta ett 
helhetsansvar för uppfostran och undervisningen för barnen i förskolan. Föskolepedagogiken 
skall skapa en god balans mellan barnens behov, de vuxnas och samhällets behov att påverka 
den växande lilla individen till att bli en god medborgare. Personalens dagliga arbete med 
barnen på förskolan och miljön i förskolegruppen är viktigt för hur och vad barnen lär sig. 
Med andra ord lär sig barnen mycket bara genom att de får uppleva en god omsorg där värme, 
närhet och bekräftelse är omsorgskvaliteter som kännetecknar förskolans vardag. Vi lär bäst 
av de vi tycker om. Denna mening kan förklaras genom att påminna oss själva om då vi som 
elever var lite mer mottagliga till kunskap när vi hade lärare som vi tyckte om i förhållande 
till de lärare som vi kände rädsla inför. 

Även Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att omsorg är en central aspekt av 
pedagogiken i förskolan. Pedagogiken ses som ett möte mellan barnets och den vuxnes 
livsvärld, med detta följer också att man måste se och uppmärksamma hela människan. 
Förutsättningen för det pedagogiska mötet innebär att den vuxne skall engagera sig i och ge 
omsorg till barnet och dess livsvärld. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) är 
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ordet omsorg en beskrivning av hur man kan välja att förhålla sig till något eller någon. Hur 
man med omtanke och omvårdnad tar hand om människorna i sin omvärld. 

Det handlar om att se omsorg och lärande som sammanvävda aspekter av i det pedagogiska 
arbetet med barn. Som professionell pedagog bör man, som vi ser det, både kunna utnyttja 
traditionella omsorgssituationer pedagogiskt och använda sig av den omsorgsinriktade 
aspekten i allt lärande, det vill säga i förhållningssättet till barn i stort. (Johansson & 
Pramling Samuelsson: 2001. s. 99) 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) kan pedagogerna förhålla sig till barnen på 
olika sätt beroende på vad deras syn på vad omsorg är. Ett sätt att se omsorg är att 
pedagogerna riktar sig främst till att tillfredställa de fysiska behoven hos barnet, som 
tillexempel vid måltiderna se att barnet få tillräckligt med mat i sig. Pedagogerna prioriterar 
inte att ge tid för att dela erfarenheter med barnen vilket gör att barnens och vuxnas världar 
blir uppdelade. De vuxna har ibland fokus på barnen men utan att det leder till ett möte med 
barnens livsvärld. Pedagogerna svarar på de frågor barnet ställer till de men undviker att föra 
något djupare samtal med barnen. Detta kan bero på att pedagogerna inte vill gå in i barnens 
värld utan vill främja barnens samspel med varandra.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) anser att i det andra sättet att se omsorg 
prioriterar pedagogerna det ömsesidiga samtalet med barnen. Detta genom att samtala med 
barnen om deras gemensamma upplevelser och att sträva efter att göra detta på barnens 
villkor.  De anser att det viktigast inom omsorg inte är att tillfredställa de fysiska behoven hos 
barnet utan att visa närvaro och att sträva efter att möta barnet och deras värld. Detta gör de 
genom att uppmuntra barnets eget initiativ och genom att visa engagemang för barnets 
erfarenheter. Den gemensamma samvaron prioriteras där både barn och vuxna ingår och det 
finns en ömsesidig respekt i tillvaron. Vidare menar Johansson och Pramling Johansson att 
förutsättningen för omsorg och lärande är att pedagogerna är engagerade, har den emotionella 
närvaron i barnens värld samt samspelar med barnen. 

Bruce (1990) anser att en fråga som pedagoger ofta ställts inför är hur de skall arbeta med 
enskilda barn inom barngruppen. Det finns till exempel en del barn som är mer osäkra på sin 
identitet än vad andra barn är och detta kan leda till problem när det gäller deras självkänsla. 
Det är även viktigt att barnet känner och förstår sitt egna värde. Förutsättningen för detta är att 
de skall kunna sätta in sig själva i ett sammanhang. Som förskollärare skall vi hjälpa dessa 
barn att finna sin identitet, och det är förmodligen en av de svåraste uppgifter en pedagog 
ställs inför. Det bästa som pedagoger kan göra i denna situation är att hålla valmöjligheterna 
öppna. Pedagogiken handlar i stor utsträckning om att öka barnens valmöjligheter. Enligt 
Bengtsson och Gavelin (1996) har barn som lever i missbrukarfamilj svårt att finna sin 
identitet. 

I Socialstyrelsen (1991) kan man läsa följande: ”Barnen har samma behov som andra barn 
men också speciella behov.” (s.31) Dessa barn har ett behov av att verksamheten utformas 
mer individuellt, barnen är beroende av personalens egna engagemang och inlevelse. Det är 
av stor vikt att personalen möter barnet på den utvecklings nivå som barnet befinner sig på. 
(Socialstyrelsen, 1991) 
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Knutsdotter Olofsson (1992) menar att konsten att leka är en av de viktigaste kunskaperna för 
barnet att lära sig i förskolan. De barn som fått leka och utveckla sin lek klarar livet bättre 
eftersom de genom leken har fått bygga upp sin självförtroende. Leken ger barnet 
tillfredsställelse och glädje som följer med hela livet. Vidare anser hon att det är viktigt att 
personalen i förskolan leker med barnen, eftersom i början av barnets liv är den vuxne den 
bästa lekkamraten till barnen. Genom leken får barnen möjlighet att bearbeta händelser och ge 
uttryck för sina känslor och tankar. Även Fagerli, et al. (2001) anser att leken bör ha en 
central plats i förskolan eftersom leken är så betydelsefullt och lärorik för barnen och dess 
utveckling. Holmberg (2003) menar att barn som kommer från missbrukarfamiljer kan dra sig 
undan från lekar i förskolan eller sluta leka totalt.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I 
lekens och lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem (Utbildningsdepartementet 1998,  s.9). 

Leken kan vara människans första självständiga redskap där barnet leker endast för sin egen 
njutnings skull. När barnen får tillräckligt med omsorg och stimulans av människorna i dess 
närhet blir leken till slut en del av en samvaro tillsammans med barn och vuxna (Fagerli, et al. 
2001). Howes menar i Pramling (1993) att det krävs två aspekter, social interaktion samt 
vänskap för att ett barn ska kunna bli delaktigt i en lek. Barnet måste kunna samspela socialt 
för att de ska våga söka och ta kontakt med kamraterna som de ska leka tillsammans med. 
Vänskapen som också är en nödvändig aspekt för leken innebär att barnet är kapabel att leta 
upp ett annat barn vars sällskap hon föredrar, för att sedan leka och ha roligt tillsammans. 
Enligt Holmberg (2003) har barn som kommer från missbrukarfamiljer ofta svårigheter med 
sina sociala relationer. Barnet har oftast inte kompisar och kan inte de sociala reglerna. Dessa 
barn kan även vara sen i sin emotionella utveckling. Knutsdotter Olofsson (1991) menar att 
leken är en social händelse och för att barnet ska kunna leka tillsammans med andra barn 
måste de ha gemensamma erfarenheter och förebilder från det verkliga livet. Det är lättare för 
barnet att ha sociala lekar när de känner till hur de ska göra när de leker och kan de 
gemensamma reglerna i leken. I leken måste barnet känna sig trygg och orädd, annars störs 
harmonin. De barn som känner sig otrygga i leken undviker oftast att över huvud taget gå in i 
den.

Enligt Pramling (1993) är trygghet en förutsättning för att barnet ska fungera bra i förskolan. 
Trygghet är även ett mål förskolan skall sträva efter, barnet ska ha tillit till sig själv och andra 
människor. I Utbildningsdepartementet (1998) framgår att ”förskolans uppdrag är att 
verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (s.8). 

Vidare menar Pramling (1993) att det är viktigt att vara medveten om som pedagog att små 
barn litar på vuxna. Hon anser att alla barn har tillit till andra människor om de inte blivit 
utsatta för traumatiska händelser i livet. Denna naturliga tillit till andra människor bryts om 
barnet ofta blir sviket. Därför är det viktigt att förskolans verksamhet är planerat så att den har 
kontinuitet och stabilitet. Enligt Bengtsson och Gavelin (1996), innebär vistelsen i förskolan 
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trygghet för de flesta barn. De rutinerna och struktur som förskolan har är väldigt viktigt för 
de barn som har det oroligt hemma. För barn som har missbrukar föräldrar kan förskolan vara 
det enda trygghet i deras liv. 

Enligt Fagerli, et al. (2001), är det viktigt att pedagogen har en bra och öppen relation till 
barnet eftersom barn är mer mottagliga till de lärare de tycker om. Därför måste lärande och 
omsorg kopplas ihop i det pedagogiska arbetet i förskolan. Alla barn behöver lära sig social 
kompetens, speciellt viktigt är denna kompetens för barn med särskilda behov. För att barn 
ska få utveckla sin sociala kompetens på bästa möjliga sätt, borde barnet få träna detta i 
samspel med andra barn, helst i den grupp barnet brukar vara i förskolan. Barnet lär sig 
sociala färdigheter som att samarbeta, vänta på sin tur, leda andra och lösa konflikter i 
samspelet med andra barn. Barnet som har bra sociala kunskaper har lättare att binda 
kamratrelationer och blir bättre accepterad i gruppen. I (Utbildningsdepartementet (1998) 
framgår det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 
enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 
för gemensamma regler”. (s.13) 

Vidare menar Fagerli, et al (2001) att social kompetens är något som alla barn behöver lära 
sig och ha med sig i livet. För barn med särskilda behov är det extra betydelsefullt att lära sig 
samspela med andra barn i dess närhet. Ytterligare poängterar Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003) att de sociala färdigheterna är viktiga för barns lärande. Barn lär sig nya 
saker i samspelet med andra barn och vuxna genom att titta och lyssna. Lärandet är en social 
process där barnet får lära sig nya kunskaper i samspelet mellan individen och omgivningen. 
Holmberg (2003) anser att barn som kommer från missbrukarfamiljer ofta har socio- 
emotionella svårigheter. Detta innebär att barnet kan ha svårt att skapa sociala relationer med 
andra barn och vuxna. De har inte utvecklat emotionella färdigheter och har svårt att leva sig 
in i andras situationer, detta gör att barnet inte alltid fungera så bra i gruppen. När det gäller 
miljöns utformning i förskolan menar Bruce (1990) att detta har betydelse för det sociala 
samspelets utveckling hos barnet. Hon anser att en rik materialmiljö ger barnen möjlighet att 
träna samspel med olika slags föremål tillsammans med andra barn. I den stimulerande miljön 
får barnet i olika sociala händelser utveckla sitt själförtroende och sin självkänsla, vilka är 
nära förbunden med motivationen för inlärning och utveckling.

I Utbildningsdepartementet (1998) framgår att förskolans roll skall vara format av lärande, 
trygghet, utveckling och omsorg om barnets eget välbefinnande. ”Förskolan skall erbjuda 
barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” (s.8) 

3.2.3.3.  Maslows behovshierarki 

Maslow (1970) har en teori om människans behovshierarki. Enligt denna teori har människan 
fem grundläggande behov som inte kan isoleras från varandra, utan är samman hängande. Av 
dessa fem behov finns det några som är mer grundläggande (primärbehov), dessa är placerad 
längst ner i behovs hierarki. Högre upp i hierarkin kommer humanistiska behov som 
människan bara kan nå om de mer grundläggande behoven är tillfredställda. Steinbergs (1998) 
menar att ”om vi tar hänsyn till denna behovshierarki har vi kommit långt på väg mot att 
skapa en trivsam, avspänd och stimulerande miljö som positiv påverkar inlärning”. (s.55) 

De olika behoven är placerade enligt följande i Maslows teori. Längst ner kommer 1. 
fysiologiska behov, 2. behov av trygghet och säkerhet, 3. behov av kärlek och 
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socialanknytning, 4. behov av uppskattning och positiv självuppfattning, och  högst upp i 
hierarkin kommer 5. behov av självförverkligande (Maslow, 1970). 

Steinberg (1998) har formulerat om Maslows behovshierarki som en pedagogisk 
behovshierarki. Han ger även exempel på vad pedagogerna bör tänka på vid varje nivå för att 
ta hänsyn till barngruppens behov. För att barn ska få tillfredställa den första nivån i hierarkin, 
fysiologiska behov hjälper det till att barn har tillräckligt många pauser mellan olika 
aktiviteterna och regelbundna måltider. Till hjälp av att tillfredställa behovet av trygghet och 
säkerhet ska pedagogerna se till att lokalerna har bra belysning och att möblerna i förskolan är 
anpassat efter barns behov och storlek. På den tredje nivån behovet av kärlek och social 
anknytning kopplar Steinberg pedagogernas ansvar till att alla barn kan varandras namn och 
känner varandra. För att underlätta det sociala samspelet i barngruppen ska pedagogerna ge 
barnen uppgifter som kräver samarbete. För att underlätta barn att tillfredställa den fjärde 
nivån nämligen behovet av uppskattning och positiv självuppfattning, bör barn få jobba med 
uppgifter som är lämpliga med tanke på deras ålder och kunskaper. Viktigt är även att barn får 
möjlighet att jobba med saker de själv är intresserade av. Högst upp i hierarkin kommer 
behovet av självförverkligande och detta behov får barn tillfredställa sig i förskolan, genom 
att få möjlighet till eget skapande och möjlighet till att vidareutveckla sina egna intressen.  

Imsen (2000) har tolkat Maslows behovsteori på följande sätt. För att människan ska kunna gå 
vidare till de högre växtbehoven, måste de lägre bristbehoven vara tillfredställd. De 
fysiologiska behoven som befinner sig längst ner i hierarkin måste vara tillfredställd för att 
människan skall överleva och få motivation att göra något i sitt liv. Till exempel om ett barn 
är hungrig i skolan kan den inte koncentrera sig till skolarbetet eftersom det är så upptaget av 
att tänka på mat. 

Behovet av trygghet och säkerhet befinner sig på andra plats i hierarkin och anmäler sig när 
de fysiologiska behoven är tillfredställda. Dessa behov handlar om känslan av säkerhet, 
stabilitet, beroende och behov av att inte känna fruktan, ångest eller kaos. Barnet måste ha 
tillfredställt sitt behov av trygghet för att de ska kunna lära sig någonting i skolan. Trygghet 
innebär att barns tillvaro är stabil och förutsägbar. Barnet måste veta att det finns någon vuxen 
som de kan vända sig till om det blir besvärligt. För att barnet ska känna trygghet måste de 
slippa känna oro över att något obehagligt skall hända, antingen i hemmet eller i skolan 
(Imsen, 2000). 

Behovet av kärlek och självbefinnande anmäler sig när de två första behoven är tillfredställda. 
Att känna sig älskad och att ”höra sig samman med någon” är ett behov som alla människor 
har i alla åldrar. För ett barn är det viktigast att känna sig älskad av sin familj som också 
bildar det sociala underlaget för barnet (Imsen, 2000). 

Imsen (2000) anser att enligt Maslow är det näst högsta behovet i hierarkin, behovet av 
erkännande och respekt, detta innebär att människan har en önskan att duga till, känslan av att 
självständigt kunna utföra en uppgift samt ha tillit till sina egna krafter.  En människa behöver 
ha en positiv självuppfattning, och veta att han representerar något positiv. För att människan 
ska bli motiverad att gå vidare till det högsta behovet i hierarkin, behovet av 
självförverkligande måste detta behov vara tillfredställd. Behovet av självförverkligande är 
absolut inte nödvändigt att upprätthålla i livet. Det handlar mer om att förverkliga sig själv, att 
utnyttja sina förmågor till hundra procent. 
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3.2.4.  Att möta föräldrarna 

”Dagens missbrukande föräldrar har barn, som snart kommer att bli föräldrar. Genom att 
stötta dagens föräldrar, ger vi deras barn bättre möjligheter att själva en gång bli ”tillräckligt 
bra” föräldrar.” (Bengtsson & Gavelin: 1996, s 88) Om personal i förskolan/skolan finner att 
barnets situation i hemmet är präglat av missbruk eller om barnet själv har slagit larm, blir 
nästa naturliga och viktiga steg att ha ett samtal med föräldrarna. I mötet med föräldrarna är 
det viktigt att alltid starta med utgångspunkten att alla föräldrar, oavsett förmåga vill sina barn 
det bästa. Syftet med ett sådant möte är att försöka hitta ett sätt att hjälpa barnet och familjen. 
I dessa samtal är det av stor vikt att samtalsledaren inleder dialogen genom att presentera de 
iakttagelser som ligger till grund för oron. Nästa steg blir att höra med föräldern om han/hon 
delar ens uppfattning och vad som finns för tankar kring situationen från dennes sida. Om 
barnet innan har berättat att någon i familjen använder alkohol på ett sätt som skapar problem 
för barnet är det viktigt att föräldern får veta detta innan frågeställningar kring vad som skulle 
kunna ligga till grund för problemet ställs (Hansen, 1995). 

Nästa steg i samtalet blir att diskutera vad som behöver göras för att få ett slut på problemen. 
Det är betydelsefullt att föräldern engageras i hur ni tillsammans skall kunna hjälpa barnen i 
dessa frågor. Om föräldrarna anser att problemen inte är större än att de klarar av att reparera 
svårigheten i samarbete med läraren är det viktigt att det sätts upp en grundlig plan på vad 
som behöver göras och hur lång tid som behövs innan det är dags att träffas igen för en 
uppföljning av hur det hela har framskridit (Hansen, 1995). Vid nästa möte så träffas alla för 
att se hur det hela har framskridit och om planen har följts. Om det visar sig att det har varit 
svårt att hålla sig till planen så bör anledningen och vilka konsekvenser som det bör uppföljas 
med gemensamt diskuteras fram( Söderling, 1993). 

Barn som är i förskoleåldern bör inte vara med vid mötet mellan förälder och förskola men 
barnet bör ändå bli informerad om att ett samtal kommer att ske för att hitta hjälp till familjen. 
Föräldrarna bör också bli informerade om att barnet ofta tror att de har gjort något fel genom 
att de har berättat om familjens svårigheter. Därför skall samtalet innehålla en fråga till 
föräldrarna om hur de kommer att bemöta barnet efteråt. Det kan upplevas mycket svårt att 
tala om föräldraskap med en förälder som inte klarar av att vara en ”tillräckligt bra förälder”. 
Det faller sig även lätt att både personal och förälder ser väldigt enformigt på själva 
föräldraskapet, antingen är de en praktförälder eller en förälder vars barn bör bli 
omhändertagna (Bengtsson & Gavelin, 1996). Det viktigaste är inte att få förälder att erkänna 
sitt alkoholmissbruk utan att försöka se en öppning för att blicka framåt och hitta lösningar för 
barnets välbefinnande ( Hansen, 1995).

Bengtsson och Gavelin (1996) menar även de att det är av stor vikt att föräldrarna är med och 
spånar på de eventuella lösningsförslagen så att de känner sig delaktiga i frågan. Kom aldrig 
med någon tillfällig patentlösning som du har kommit fram till på egen hand. 

I Utbildningsdepartementet (1998) framgår att förskolan skall ha ett samarbete med hemmet 
och vara ett gott stöd till föräldrarna i deras roll att fostra deras barn till en växande individ 
som har möjlighet att utvecklas efter sina egna villkor och premisser. Viktigt är också att det 
skapas en tillitsfull relation och ett förtroende mellan personal och förälder så att närvaron i 
förskolan blir ett positiv stöd för barn men svårigheter. Anrell & Ekbom (1994) menar att det 
är viktigt att komma ihåg ”att många av de föräldrar som missbrukar själva är barn till 
missbrukare, med allt vad det innebär” (s.37). 
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4.  Metod 

I denna del av arbetet kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt för undersökningen samt 
motivera vårt val av metod. Därefter kommer vi att redogöra för vårt urval av försökspersoner 
samt presentera det material vi använt oss av.   

4.1.  Val av metod 

I vår undersökning har vi använt oss av litteratur som belyser den problemställning som vi satt 
upp. Vi har även använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer.  

Den kvantitativa och den kvalitativa metoden är två tillnärmelseperspektiv som används inom 
forskning och som representerar två olika kunskapsperspektiv. Vad avsikten är att ta reda på 
är avgörande för valet av metod. Om en forskare vill ha svar på hur många människor som 
äter godis varje dag är det den kvantitativa metoden som gäller. Handlar det om 
känsloupplevelsen de får när de äter godis är den kvalitativa metoden att föredra (Olsson & 
Sörensen, 2001). Vi vill i denna undersökning upptäcka vad det är som sker snarare än att 
bestämma omfattningen av någonting. Vi vill ta reda på pedagogers erfarenheter inom ett 
specifikt ämne, därför ansåg vi att en kvalitativ undersökning i form av intervjuer skulle 
lämpa sig bäst för vårt arbete. 

Gällande kvalitativa intervjuer menar Kvale (1997) att detta är en metod som gör att 
intervjupersonen kan förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. 
Den kvalitativa intervjun är en unik och kraftfull metod som fångar personers erfarenhet och 
innebörd ur deras vardagsvärld. Vidare anser han att den personliga kontakten som uppstår 
och de ständigt nya insikterna av intervjupersonernas livsvärld gör själva intervjuandet till en 
lärorik upplevelse.

I en kvalitativ forskning är forskaren subjektiv och har ofta långvarig kontakt med 
försökspersonen. Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas stegvis. 
Forskningen bygger på ett framväxande av fenomenet där det tydliggörs och upptäcks allt 
eftersom. Resultaten grundar sig på ett litet antal försökspersoner och forskningen går in på 
djupet och gäller i specifika miljöer, omständigheter och tidpunkter (Olsson & Sörensen, 
2001). Enligt kvale (1997) är den här aktuella intervjuformen en så kallad halvstrukturerad 
intervju. Vidare menar han att en halvstrukturerad intervju skall förberedas genom att göra en 
intervjuguide. Den skall innehålla intervjufrågor för de ämnen som är aktuella och vara 
relevant till syftet med undersökningen. Men på samma gång finns det möjlighet att ändra 
frågornas ordningsföljd eller form om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från 
den intervjuade. Under våra intervjuer med förskollärarna har vi utgått från vår intervjuguide 
som byggde på sju frågor som vi skrivit ner som mall. Vi hade utformat frågorna på sånt sätt 
att syftet med vår undersökning skulle nås. 

Vi valde att intervjua våra försökspersoner för att få en personlig kontakt med våra 
intervjupersoner där deras erfarenheter med egna ord kom fram. Nyberg (2000) anser att 
intervjuprocessen blir mer störd om anteckningar förs i jämförelse med om samtalet spelas in 
på band. Vidare menar han att viktig information kan utelämnas vid anteckning därför 
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rekommenderar han bandinspelning. Med detta i åtanke valde vi att använda oss av 
bandspelare för att vi skulle kunna lyssna aktivt och samtidigt få med all information. Kvale 
(1997) menar att man skall intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man 
vill veta, det vill säga tills en viss mättnad har uppnåtts. Med det menas att ytterligare 
intervjuer ej skulle tillföra undersökningen någon ny information. Efter att vi intervjuat de sex 
undersökningspersonerna ansåg vi att denna mättnad uppnåtts.  

Att använda sig av intervjuer  kan vara till en fördel i jämförelsevis med enkäter. Intervjuaren 
kan ställa mer komplexa frågor och få en direktkontakt med den intervjuade vilket ger en god 
referens till svaren (Svenning, 2003). 

4.1.1.  Undersökningspersoner 

För att få en verklighetsuppfattning av hur det ser ut i praktiken idag har vi valt att intervjua 
verksamma förskollärare som i sitt dagliga arbete stöter på den här gruppen av barn. 

Eftersom vår undersökning inte är kvantitativ finns det ingen anledning att göra urvalet 
slumpmässigt. När det gäller en kvalitativ undersökning finns då inga speciella regler för 
urvalet av försökspersoner (Svenning, 2003). Därför valde vi att intervjua förskollärare som vi 
tidigare kommit i kontakt med under vår studietid på universitet och gymnasiet.  

Totalt deltog sex förskollärare i vår undersökning. Fyra av dem arbetar på olika förskolor 
inom Norrbotten. Två av pedagogerna är verksamma i Finland. Samtliga är kvinnor och deras 
verksamma tid som förskollärare varierar. Två av de intervjuade har 25 års erfarenhet, 
resterande har 19 år, 16 år, 15 år respektive 3 års praktisk erfarenhet av förskolyrket.  

4.1.2.  Material 

Vi har i våra intervjuer använt oss av bandspelare samt intervju frågor (se bilaga 1). 

4.1.3.  Genomförande 

Den första kontakten med våra sex intervjupersoner togs via telefon. Var och en av oss ringde 
till de handledare som vi följt under vår verksamhetsförlagda utbildning samt vid praktik i 
gymnasiet. Eftersom förskolelärarna kände oss sen tidigare behövdes ingen närmare 
presentation. Vi förklarade att vi var inne på vår sista termin på lärarutbildningen och skrev 
vårt examensarbete. Vidare förklarade vi vad vår rapport handlar om och vad det är som vi 
vill undersöka, nämligen förskollärares erfarenheter av att i förskolan utveckla lärande och 
nyfikenhet hos barn som kommer från familjer med alkoholmissbruk. 

Eftersom ämnet vi studerar är kan vara känsligt gjorde vi klart för undersökningspersonerna 
att undersökningen är anonym och att den ej kan kopplas till den skola dom arbetar på. Syftet 
var att ta del av deras erfarenheter kring detta ämne grundade på deras aktiva tid som 
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förskolelärare. Därtill förtydligade vi att det är det totala resultatet vi vill åt och inte specifikt 
för hur de jobbar på en speciell skola.

Vi bestämde en tid och plats med vardera av förskollärarna där intervjuerna skulle äga rum. 
De intervjuade fick bestämma vart det skulle ske så att de skulle känna sig trygg i situationen 
samt en tid som skulle passa dem bäst. Samtliga intervjuer utfördes på den förskola dom 
jobbar på. 

Två av intervjuerna utfördes mellan en av oss och intervjupersonen i fråga. Vid de resterande 
fyra intervjuerna var vi två som intervjuade var och en av dem. Detta på grund av praktiska 
skäl. Då tog en av oss hand om den tekniska biten med bandspelaren medan den andra utförde 
intervjun.

Vid intervjutillfällena frågade vi först om vi hade tillåtelse att spela in på band. Därtill 
förklarade vi att det bara var vi som skulle lyssna på det och att detta var för att ingen 
information skulle utelämnas.  Vi placerade oss mitt emot intervjupersonen så att vi skulle få 
en bra ögonkontakt vid intervjun. Efter det började intervjun och vi ställde de frågor vi 
utarbetat i ordningsföljd. Första frågan hade vi med för att få en bra inledning och öppning på 
intervjun.  De frågor vi valt är relevant till vårt syfte och är koncentrerade på förskollärarnas 
erfarenheter av det pedagogiska mötet i förskolan. Intervjuerna tog i genomsnitt tjugofem 
minuter.  

4.1.4.  Analys och bearbetning 

Efter avslutade intervjuer analyserade vi det insamlade materialet med hjälp av 
meningskoncentreringsmetoden Kvales (1997). Intervjuerna lyssnades först igenom för att vi 
skulle få en helhetsbild av resultatet. Svaren tolkades sedan utifrån den intervjuades synvinkel 
sådan som vi uppfattade den. Avslutningsvis sammanfattade vi hela intervjuernas centrala 
delar som vi ansåg vara relevanta till vårt syfte. Enligt Kvale (1997) utvecklas innebörderna i 
intervjun under själva analysarbetet. Den intervjuades egna uppfattningar klarläggs och ger 
forskaren nya perspektiv på fenomenen. Koncentrering av meningen innebär således att större 
intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. 

5.  Resultat 

Vi kommer under denna punkt att redovisa de bearbetade och sammanställda intervjuerna 
under tre övergripande rubriker. Där kommer vi att redovisa undersökningspersonernas 
åsikter samt de eventuella likheter – skillnader som finns i svaren. Dessutom har vi styrkt vår 
sammanfattning av intervjuerna med citat från våra undersökningspersoner.
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5.1.  Intervjuer 

Lärande och nyfikenhet 
Majoriteten av förskollärarna ansåg att barn till alkoholmissbrukare har lika stor nyfikenhet 
och lust att lära som de övriga barnen på förskolan.  De resterande förskollärarna menade 
dock att dessa barn har mycket att tänka på och detta medför att de inte är i form att ta emot 
kunskap.

Jag tror att de här barnen har så mycket att tänka på, det gör att de blir mindre motiverade att lära 
eftersom de har nog med sina egna problem. Är barnet inte i form så tar de inte heller emot lärandet. 

Jag tycker inte att jag har märkt någon skillnad. Jag tycker att de har lika stor lust att lära sig saker och lär 
sig också som alla andra barn. De här barnen vill ju oftast också vara med i lekar och andra sociala 
händelser i förskolan. 

Även i frågan om dessa barn har några speciella behov som måste tillfredställas för att de 
skall kunna gå vidare i sin utveckling i lärandet svarade flera av förskollärarna  att dessa barn 
inte har särskilda behov utan att alla barn oavsett bakgrund har individuella behov som måste 
tillgodoses för att dem skall kunna gå vidare i lärandet. Det kom fram i intervju svaren att 
dessa barn ofta är otrygga individer och detta medför att det blir svårt för barnet att tillgodose 
sig kunskap. Barnet måste känna sig tryggt för att kunna fortsätta utveckla sitt lärande. Vidare 
framkom det att dessa barn har ett behov av närhet och mer tid av den vuxne, detta då barnen 
ofta saknar stöd hemifrån. Det är viktigt att visa förståelse för barnets beteende i olika 
situationer.

Jag tycker att det är viktigt att tänka på att alla barn oavsett bakgrund har olika behov. Det är så 
individuellt från barn till barn. 

Det jag kan tänka mig vara gemensamt för de här barnen är otrygghet och när barnet inte känner sig trygg 
så får de svårt att lära sig nya saker. Därför tycker jag att det är viktigt att man får barnet att känna sig 
trygg i förskolan, man måste vara öppen och ärligt mot barnet, alltså ge barnet möjlighet att lita på den 
vuxne.”

Av vad jag har erfarit så behöver dom här barnen mer tid av dom vuxna på förskolan eftersom de inte får 
så mycket stöd hemifrån. 

Jag tycker inte att man kan säga att det finns några generella behov hos dessa barn som måste 
tillfredställas. Utan behovet hos barnen ser så olika ut från individ till individ. Man måste alltid utgå från 
barnet i fråga och dennes behov för att dem skall kunna utvecklas i sitt lärande.

Signaler
Resultaten av intervjuerna visar att flera av förskollärarna ansåg att de inte kunde urskilja 
några generella signaler som kännetecknar barn som kommer från missbrukarfamiljer. De 
ansåg att alla barn reagerar olika i svåra situationer och att det inte går att generalisera deras 
beteende. Signaler som förskollärarna nämnde är osäkerhet, rastlöshet och svårigheter att 
samspela med andra barn. De kom även fram att dessa barn kan ha svårt att hitta sin egen roll 
i leken. Många av barnen är enligt förskollärarnas erfarenhet ofta utåtagerande ”bråkstakar” 
som ofta testar personalen gränser. Vidare kom det fram att vissa barn kan ha en medfödd 
skada på grund av mammas missbruk under graviditet, vilket kan resultera hyperaktivitet.  
Enligt förskollärarnas svar kan dessa barn ibland vara duktiga på att kommunicera och läsa av 
vuxna då dom kanske hemma har fått ta ett allt för stort ansvar och har fått inta den vuxna 
rollen tidigt. Vidare framkom det att det är möjligt även genom barnens teckningar och lekar 
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att se om nåt inte står rätt till hemma. En annan signal som ansågs vara vanlig hos dessa barn 
är att de söker mycket kroppskontakt med den vuxna och tycker om att sitta och gosa.

Vi har haft en pojke som hade svårt att se sin roll i leken tillsammans med de andra barnen. Han hade det 
också lite svårt med kamratkontakten och blev lätt stött när det hände något. Man kan nog säga att de 
andra barnen såg honom som en ”bråkstake”. 

Han testade också oss i personalen väldigt ofta. 

Jag kan inte säga något generellt som kännetecknar deras beteende utan det kan variera väldigt mycket 
från barn till barn. Dom kan ju vara väldigt hyperaktiva, men det kan ju bero på att de fått en skada när de 
legat i mammas mage och mamman samtidigt missbrukat. 

Jag tycker att dessa barn ofta är rastlösa, osäkra och har ett stort behov att umgås med de vuxna. De vill 
också ofta gosa och sitta mycket i famnen. Men man kan ju inte säga att alla barn har dessa behov, det är 
väldigt olika mellan barn till barn. 

Bemötandet
Av förskollärarnas svar på hur de bemöter/jobbar med dessa barn i förskolan framgår att de 
allra flesta ansåg att de jobbar på samma sätt med missbrukarnas barn som med de andra 
barnen på förskolan. De menade att alla barn oavsett bakgrund har olika behov som måste 
tillgodoses. De påpekade även vikten av att arbeta utifrån barnens intresse, samt stärka deras 
positiva sidor. Det framkom i intervjuerna att barn från familjer med missbruk ofta är otrygga 
individer, därför måste förskollärarna arbeta med att få dem att känna sig trygga. Detta kan de 
hjälpa till med genom att vara en öppen och ärlig vuxen som finns där för barnet. Vidare 
framkom det i svaren att det är viktigt att stödja barnet i dess utveckling och öka dess 
självkänsla. Förskollärarna menade att de måste ge barnen mycket fysisk kontakt då detta är 
något som dessa barn ofta inte får tillräckligt av från hemmet. Det är också viktigt att hjälpa 
dessa barn i det sociala samspelet med andra barn då de ofta har svårt med detta.  Vardagen i 
förskolan skall formas så trygg som möjligt för barnen. Enligt förskollärarna är det viktigt 
med en bra kontakt med barnets föräldrar. Barnet får bäst hjälp genom att hjälpa hela 
familjen. Det framkom i intervjuerna att en av förskollärarna inte tänkte på att dessa barn 
kommer från missbrukar hem i det dagliga arbetet, och därmed hade inget speciellt sätt att 
bemöta dessa barn.  

Det är viktigt att fundera över vad just det här barnet behöver och hur vi ska kunna hjälpa just honom på 
bästa sätt. Dessa barn känner sig ofta otrygga och då måste man jobba med att stärka deras självkänsla. I 
övrigt skall man göra vardagen i förskolan så tryggt som möjligt för barnen. 

Det jag tycker är viktigt är att utgå från varje barns enskilda behov, oavsett vad de har för bakgrund. Det 
är också viktigt att man har en bra, öppen och ärligt kontakt med barnets föräldrar, för när man kan hjälpa 
hela familjen så hjälper man barnet allra bäst. 

Det vi försöker göra är att stärka dessa barns självförtroende. Vi utgår från att jobba med det de är 
intresserade av och stärka deras positiva sidor.

Dom här barnen söker ofta också fysisk kontakt till en vuxen. Det är viktigt att vi ger dom den kontakten 
då de ofta inte får tillräckligt med ömhet och närhet hemifrån.  

Personligen så tänker jag inte dagligen på att barnet kommer från en missbrukarfamilj, och med detta så 
tänker jag inte heller på att bemöta dom här barnen  på ett visst sätt. 
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6.  Diskussion 

6.1.   Tillförlitlighet & Giltighet 

Svensson & Starrin (1996) menar att validitet avser att ange hur man mäter det som avsetts att 
mäta. Här avses hur giltigt resultatet, mätinstrument samt de undersöknings upplägg som har 
använts. Vidare menar Kvale (1997) att validitet i en kvalitativ forskning, metod och analys 
innefattar en kontroll av trovärdigheter, en försäkran att det finns empiriska belägg och att 
tolkning är rimlig.  

När det gäller tillförlitlighet som vi föredrar att använda framför termen reliabilitet anser 
Svenning (2003) att detta är en metod för att se resultatets trovärdighet. Han menar att två 
undersökningar med samma syfte, metod och population skall ge samma resultat. Vidare 
menar Svenning att de faktorerna som kan orsaka att reliabilitet blir låg kan vara felaktiga 
stickprov, intervjueffekter, standardiseringsproblem i intervju situationer och tolknings 
problem.  

Vi anser att faktorerna som kan ha påverkat validiteten i vår undersökning är bland annat vår 
ovana som intervjuare. Efter ett antal intervjuer ansåg vi att viss mättnad uppnåtts och att 
ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något nytt till vår undersökning. Detta kunde dock ha 
varit annorlunda om vi hade ställt följdfrågor när det varit lämpligt. Vilket skulle ha resulterat 
i uttömligare svar från våra intervjupersoner. Enligt Kvale (1997) skall en bra intervjuare 
kunna fatta snabba beslut om vad som skall frågas och hur det ska frågas. Intervjuaren skall 
även kunna se vilka aspekter av intervjupersonens svar som skall följas upp samt vilka svar 
som skall tolkas eller inte tolkas. Vidare anser vi att flera av undersökningspersonerna inte 
uppfattad våra frågor rätt. Vi tror även att undersökningspersonerna tolkade meningsfulla ord 
i våra frågor på olika sätt. Detta måste bero på att våra frågor var otydligt formulerade. Enligt 
Svenning (2003) är faktorerna som kan påverka validiteten att intervju frågorna kan vara 
otydligt formulerade och ställda. Vidare anser han att intervjuaren med sina egna värderingar 
kan påverka intervjupersonen. Det kan även vara så att intervjupersonen skäms att avslöja 
vissa detaljer.

Valet av undersökningspersoner anser vi vara lyckat eftersom vi kände dom sen tidigare, detta 
ledde till att stämningen under intervjuerna blev behaglig. Men eftersom ämnet vi skriver om 
är känsligt kan det ha resulterat i att undersökningspersoner inte riktigt vågade öppna sig helt 
för oss och att dom kanske var rädd för att det skulle finnas några ”rätt” och ”fel” svar på 
frågorna.

Vi anser att vi har använt av oss av rätt mätinstrument, nämligen intervjuer eftersom vi tycker 
att detta var bästa sättet för att få fram deras erfarenheter gällande detta ämne. 
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6.2.  Resultatdiskussion 

Vi har valt att undersöka förskollärares pedagogiska erfarenheter i mötet med barn som 
kommer från familjer med alkoholmissbruk. Vi anser att vårt syfte är berättigat då 
alkoholmissbruk är ett växande problem i det svenska samhället och allt fler barn växer upp 
under ogynnsamma förhållanden. Cohen (1997) menar att det i varje skolklass finns minst ett 
barn som har alkoholmissbrukande föräldrar. Utifrån detta faktum är det väldigt stor 
sannolikhet att vi kommer att möta dessa barn under vår tid som pedagoger. 

När det gäller hemsituationen poängterar Bengtsson och Gavelin (1996) att barn från 
missbrukarfamiljer inte kan beskrivas vara mer annorlunda än andra barn. Det finns dock 
fysiska, psykiska och social konsekvenser gällande barnets utveckling som orsakats av 
föräldrarnas missbruk. Vi hade ingen direkt fråga angående detta ämne till våra 
intervjupersoner, trotts detta kom det fram att de hade uppmärksammat psykiska och social 
konsekvenser hos dessa barn. Vi kunde dock inte urskilja att de hade upptäckt några fysiska 
konsekvenser hos barn som kommer från missbrukarfamiljer. Vi anser att andledningen till 
varför våra undersökningspersoner inte upptäckt de fysiska konsekvenserna hos barnet kanske 
har med missbrukets grad att göra. De fysiska konsekvenserna kan tydligare upptäckas när 
missbruket har gått så långt att föräldrarna inte kan tillgodose de fysiska behoven som barnen 
har.

När det gäller överlevnadsstrategier så stämmer inte den litteratur vi har läst helt överens med 
det resultat vi fått från intervjuerna. Många av barnen är enligt intervjupersonernas erfarenhet 
ofta utåtagerande ”bråkstakar”. Enligt Häregård (1996) framgår det att en av roller som dessa 
barn kan inta och använda som en överlevnadsstrategi i svåra situationer är syndabocken. 
Syndabocken är bråkig och störande för sin omgivning och i förskolan uppstår det ofta olika 
konflikter runt detta barn. Efter att ha granskat resultatet var det endast de barn som intagit 
rollen som syndabock som de intervjuade hade uppmärksammat. Vi anser att denna roll har 
varit lättast att uppmärksamma för de intervjuade eftersom syndabocken tar mycket tid och 
uppmärksamhet från personalen Det finns dock ytterligare tre överlevnadsstrategier som barn 
kan inta i svåra situationer. Frågan är, har personalen inte kunnat se de barn som intagit någon 
av de andra tre rollerna för att överleva. Eller kan det vara att de inte haft nog med kunskap 
för att kunna koppla ihop dessa barns beteende till problemet, nämligen förälderns missbruk? 
Eller blundar de för problemet? 

Beträffande signaler som kan ses hos barn som kommer från missbrukarfamiljer, poängterar 
såväl litteraturen som de svar som vi fått från våra intervjupersoner att de inte kan urskilja 
några generella signaler som kännetecknar dessa barns beteende. Samtliga intervjupersoner 
ansåg att alla barn reagerar väldigt olika i svåra situationer och att det inte går att generalisera 
deras beteende. Även Bengtsson och Gavelin (1996) menar att signaler hos barn som lever i 
missbrukar miljöer kan variera mycket mellan olika barn. De anser att det inte finns några 
enkla svar i hur vi ska känna igen dessa barn i förskolan. Vi anser att eftersom det finns sådan 
variation mellan olika signaler hos dessa barn så måste förskollärarna vara väldigt 
uppmärksamma och ha tillräckligt med kunskaper om ämnet för att kunna koppla dessa 
symptom till orsaken. För att kunna utveckla lärande och nyfikenhet hos dessa barn måste 
läraren först upptäcka problemet, för att sedan kunna stödja barnet på bästa möjliga sätt.  
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Angående förskollärarnas samarbete med missbrukande föräldrar kom det fram en del 
information från undersökningspersonerna trots att vi inte hade en direkt fråga gällande detta. 
Samtliga intervjupersoner påpekade vikten av en bra föräldrakontakt för att kunna hjälpa 
barnet på bästa sätt. Även (Hansen 1995) bekräftar att om en pedagog finner att ett barn lever 
i ett hem där alkoholmissbruk förekommer är det viktigt att samtala om detta med föräldrarna 
i fråga. Vidare menar Anrell och Ekbom (1994) att en tillitsfull relation mellan personal och 
föräldrar är ett positivt stöd för barn med svårigheter. Både den litteratur och de intervjuer vi 
utfört stödjer vikten av en bra föräldrakontakt. Vi har även under vår verksamhetsförlagda 
utbildning erfarit att förskollärare upplevt det pedagogiska mötet med dessa barn och deras 
föräldrar som svårt.   

De flesta förskollärarna ansåg inte heller att dessa barn har några speciella behov som måste 
tillfredställas för att de ska kunna gå vidare i sin utveckling i lärandet. Däremot menade de att 
alla barn har olika behov som måste tillfredställas innan de kan gå vidare i lärandet, och dessa 
behov är väldigt individuella utifrån varje barn. Socialstyrelsens (1991) kan man tyda 
följande: ”Barnen har samma behov som andra barn men också speciella behov.” (s.31) Enligt 
Maslow (1970) tillhör behovet trygghet till den tredje nivån i hans behovshierarki. Han menar 
att detta behov måste vara tillfredställt innan det är möjligt att gå vidare till de högre nivåerna 
i hierarkin, där lärandet är möjligt. 

Gällande dessa barns nyfikenhet och lust till lärande stämmer majoriteten av intervjusvaren vi 
fått av förskollärarna inte överens med den litteratur vi läst. I vår undersökning kom vi fram 
till att de flesta av förskollärarna ansåg att barn som kommer från alkoholmissbrukarfamiljer 
har lika stor nyfikenhet och lust att lära som de övriga barnen.  Några av förskollärarna ansåg 
dock att dessa barn har mindre lust till nyfikenhet och lärande vilket bekräftades även i den 
studerade litteraturen. Holmberg (2003) menar att barn som kommer från missbrukarfamiljer 
kan dra sig undan från leken eller sluta leka helt. Enligt Fagerli, et al. (2001) är leken så 
lärorik och betydelsefullt för barnets utveckling att den bör ha en central plats i förskolan. 
Därtill framgår det i Utbildningsdepartementet (1998) att leken är viktig för barns utveckling 
och lärande. 

Den slutsats som vi har kommit fram till efter den litteratur vi studerat är att barn som 
kommer från missbrukarfamiljer inte har lika stor lust till lärande och nyfikenhet som övriga 
barn. Detta eftersom barn från missbrukarfamiljer ofta har svårigheter med leken och de 
sociala färdigheterna Det är i leken som mycket av barnets lärande om sig själv och sin 
omgivning sker. I leken är de sociala färdigheterna en förutsättning för att barnet ska kunna 
finna sin plats. Enligt Howes i Pramling (1993) krävs socialt samspel och vänskap för att barn 
ska kunna bli delaktigt i leken. Han menar att barnet måste kunna det sociala samspelet för att 
kunna leka tillsammans med andra barn. Vidare menar Holmberg (2003) att barn som 
kommer från missbrukarfamiljer ofta har svårigheter med sina sociala relationer. Barnet har 
oftast inga kompisar och känner inte till de sociala reglerna. Dessa kännetecken stämmer till 
viss del överens med de svar som vi fått från våra intervjupersoner. Några av förskollärarna 
ansåg att dessa barn bör få hjälp i det sociala samspelet eftersom barnen ofta har svårigheter 
med detta. Enligt Fagerli, et al (2001) behöver alla barn lära sig social kompetens och 
speciellt viktigt anser de denna kompetens vara för de barn med särskilda behov. I samspel 
med andra barn lär barnet sig sociala färdigheter som att samarbeta och lösa konflikter. Vidare 
anser författarna att bra sociala färdigheter även underlättar bindningen av kamratrelationer.  

När det gäller bemötandet av barn till missbrukare i förskolan var de flesta av 
intervjupersonerna överens om att de jobbar på samma sätt med dessa barn som med de 
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övriga barnen på förskolan. De menar att alla barn oavsett bakgrund har olika behov som 
måste tillgodoses. Några av förskollärarna ansåg att barn från familjer med missbruk ofta är 
otrygga individer och därför måste de jobba med att få dem att känna sig trygga. Vidare ansåg 
de att det är viktigt att hjälpa dessa barn att öka sin självkänsla. Beträffande trygghet och 
självkänsla så poängterar även den litteratur vi studerat att dessa punkter är viktiga att tänka 
på i det pedagogiska mötet med barn som kommer från missbrukarfamiljer. Bruce (1990) 
anser att en av de svåraste uppgifterna som förskollärare har är att hjälpa barnen att finna sin 
identitet. Vidare anser han att barn som är osäkra på sin identitet kan ha problem även med sin 
självkänsla. Beträffande trygghet så menar Pramling (1993) att detta är en förutsättning för att 
barnet skall fungera bra i förskolan. Även Bengtsson och Gavelin (1996) anser att förskolan 
innebär trygghet för de flesta barn. De rutiner och strukturer som finns där är viktiga för de 
barn som har det oroligt hemma. Vidare anser de att förskolan kan vara det enda trygga ställe 
i de här barnens liv. Även i Utbildningsdepartementet (1998) framgår det att förskolans 
uppdrag är att verksamheten skall vara trygg för alla barn 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) anser att pedagogiken i förskolan handlar mycket 
om omsorg, där pedagogen bör se och uppmärksamma hela människan. Viktigt är att den 
vuxne engagerar sig i och ge omsorg till barnet och dess livsvärld. Vi tror att de intervjuades 
syn på omsorg kan ha påverkat deras sätt att möta barn som kommer från 
alkoholmissbrukarfamiljer. Flera av förskollärarna såg endast de fysiska behoven hos dessa 
barn, exempelvis behov av närhet och trygghet. Det vi har tolkat från vårat resultat visar inte 
att någon av förskollärarna strävade efter att möta dessa barn i deras livsvärld. Vi tror att detta 
kan bero på att barn till alkoholmissbrukare ofta har väldigt tydliga fysiska behov. 
Förskollärarna går in för att tillfredställa de fysiska behoven och glömmer bort att själva träda 
in i barnen värld för att se vad problemet i själva verket kan bero på. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2001) menar att förutsättningen för omsorg och lärande är att pedagogerna har 
den emotionella närvaron i barnen värld. Vi anser att de intervjuade förskollärarna inte hade 
ett förhållningssätt till omsorgen. 

Det har visat sig genom intervjuerna att barn som lever i missbrukarfamiljer kan vara svåra att 
upptäcka. Det finns inga tydliga kännetecken som dessa barn visar i förskolan då barnets sätt 
att reagera i svåra livssituationer kan skifta mycket från individ till individ. Vi måste se alla 
barn som individer och i det pedagogiska mötet med dessa barn utgå från deras individuella 
behov.

6.3.  Fortsatt forskning 

I vår rapport har vi studerat förskollärares erfarenheter av det pedagogiska mötet med barn till 
alkoholmissbrukare. I våra utförda intervjuer har det framkommit att många av förskollärarna 
tycker att mötet med de missbrukande föräldrarna känns mäkta svårt då de inte riktigt vet hur 
de skall bete sig. Eftersom man måste hjälpa hela familjen för att kunna hjälpa barnet på bästa 
sätt, tycker vi att det vore väldigt intressant att göra en undersökning om hur man i förskola 
och skola skall bemöta föräldrarna till de utsatta barnen. Det hade även varit av intresse att 
göra en undersökning där vuxna barn till alkoholister får berätta deras erfarenheter av 
förskolans roll och hur de anser att det pedagogiska mötet mellan förskola och missbrukarnas 
barn bör se ut. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor

Har ni någon gång under er tid som pedagog kommit i kontakt med barn som kommer 
från missbrukarfamiljer? 

Vad kännetecknar de här barnens beteende? 

Hur bemöter/jobbar ni med dessa barn i förskolan? 

Anser du att dessa barn har särskilda behov som måste tillfredställas för att de skall 
kunna gå vidare i sin utveckling i lärandet? 

Har du märkt någon skillnad i nyfikenheten och lusten att lära, om man jämför barn 
som kommer från missbrukar familjer och övriga barn? 

Om ja, på vilket sätt hjälper ni barnet att få lust att lära och nyfikenhet? 

Har ni någon beredskapsplan för dessa situationer?


